Stichting Egidius Zorgconcepten
De uitwerking van een concept om een betere prostaatkankerzorg te realiseren.

Verschillende doelen ten aanzien van
prostaatkankerzorg geven richting aan ambities CZ

Samenwerking in regionale netwerken
Kwaliteit van zorg omhoog

Meer samen beslissen

Betere zorg voor de patiënt

Gezamenlijke besluitvorming in alle fasen van

samenwerking tussen 1e, 2e en 3e lijn.

het zorgpad

Grotere rol huisarts, zowel in diagnostische

Regionale, transmurale, multidisciplinaire

fase als nazorg

Kwaliteitscyclus borgen

Afspraken binnen de regio over

Ondersteuning door goede infrastructuur

Registreren, analyseren, bespreken en

prostaatkankerzorg

Regionale infrastructuur voor
dataverzameling en gegevensuitwisseling

handelen op basis van beperkte set

Afspraken over regionale netwerkstandaard

kwaliteitsindicatoren (zowel vanuit

(inclusief afspraken over concentratie en

perspectief van de patiënt als van de arts)

specialisatie) op basis van kwaliteitsinformatie

Korte beschrijving Egidius – concept
Mede op basis van voorbeelden uit het buitenland –
maar ook op basis van praktijkvariatie in ons eigen land!
– weten we dat er ruimte voor verbetering is binnen de
prostaatkankerzorg. Die verbetering is niet alleen mogelijk
op de uitkomsten van de zorg – zoals complicaties en
bijwerkingen – maar ook op de manier waarop de zorg
georganiseerd is en de verbetercyclus wordt ingericht.
Daarom is eind 2017 Stichting Egidius Zorgconcepten
opgericht. Het werkbestuur van deze stichting bestaat uit
professionals en bestuurders; gezamenlijk stellen zij de
ambities en kwaliteitsstandaarden vast. Zorgaanbieders
binnen regionale netwerken voor prostaatkankerzorg
kunnen deelnemen aan de stichting en verbinden zich
aan de kwaliteitsstandaard die Egidius heeft gesteld én
aan de werkwijze van Egidius. Die werkwijze gaat uit van
kortcyclische kwaliteitsevaluatie, waarbij de deelnemers
met elkaar kwaliteitsinformatie verzamelen, deze met elkaar
bespreken en een verbetercyclus inrichten. Op inhoudelijk
vlak worden afspraken gemaakt over transmurale
zorgpaden, samenwerking binnen de netwerken, innovatie
en tot slot specialisatie en concentratie. Egidius legt de
verbinding tussen de regionale netwerken en faciliteert op
deze manier de bovenregionale samenwerking en een steeds
verdere verbetering van de prostaatkankerzorg over de
regionale netwerken heen.

Vanaf dit jaar – 2018 – kunnen zorgaanbieders zich
aansluiten bij de stichting. Egidius toetst vooraf of aan
de basisvoorwaarden wordt voldaan en achteraf of de
aangesloten zorgaanbieders voldoen aan de eisen die
de stichting stelt aan de organisatie en kwaliteit van de
prostaatkankerzorg en informeert CZ daarover. Als de
zorgaanbieders voldoen worden ze gefaciliteerd door
CZ, bijvoorbeeld door middel van het toekennen van
groeiruimte (zoals voor de radicale prostatectomie).
Ultiem doel is het verbeteren van de prostaatkankerzorg
voor de patiënt met prostaatkanker. Deze heeft recht op de
beste zorg, en moet weten waar hij deze kan vinden. Via
Zorgvinden begeleiden we verzekerden naar de bij Egidius
aangesloten centra.

s
u
i k
d
i ie
g
E lin
k

Egidius norm geeft zorgaanbieders toegang tot
aantrekkelijkere voorwaarden zorgverkoop

Stichting
Egidius

Opties Premium Contract

Zorgconcepten

I.
II.

Zorgaanbieders

Volumevrij werken
Facilitering in regionale
implementatie zorgpad
III. Tijdelijk extra middelen
voor frictiekosten
IV. Administratieve
ondersteuning
V. Vrijwaring ER patiënten

Kortcyclische kwaliteitsevaluatie, specialisatie en regionale
netwerkvorming zijn de kernbegrippen van het nieuwe concept

Kwaliteit van zorg omhoog

Kortcyclische
kwaliteitsevaluatie

Randvoorwaarden

Formuleren van minimum

• transparantie binnen het netwerk

eisen, borgen VBHC-cyclus

• kortcyclische terugkoppeling (kwaliteit

in de regio’s

en kosten)
• (door)ontwikkelen klinische uitkomst- en

Regionaal
netwerk

Regionaal
netwerk

‘patient reported’ indicatoren

Specialisatie en
concentratie

(diagnostiek, behandeling),
concentratie en
standaardisatie

Zorgconcepten

• specialisatie en concentratie op basis van
VBHC
• financiële garanties richting aanbieders
(zoals plafondvrij werken,
meerjarenafspraken, shared savings,
bonussysteem)

Regionaal
netwerk

• tegemoetkoming verzekerde (vervoer, ER,..)

Regionaal
netwerk

Regionale
netwerkvorming

Realiseren van een dekkend
netwerk van regionale
‘comprehensive cancer
networks’

• (niet-vrijblijvende) afspraken over kwaliteit
en toegankelijkheid per regio
• hoofd- en onderaannemerschap

Zorgverzekeraar faciliteert

Realiseren specialisatie

Stichting
Egidius

Concept: Het Egidius Kwaliteitsconcept zet de norm voor
een CZ Premium contract

Egidius dé partner
van CZ voor
prostatectomieën
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Aangesloten zorgaanbieders
werken volgens Egidius
concept

Stichting
Egidius

Rechtstreekse zorgverkoop
prostatectomieën conform
voorwaarden
Premium Contract

Stichting Egidius Zorgconcepten:
•
•
•

stelt kwaliteitsnormen op
stimuleert specialisatie
faciliteert projectfinanciering

Stichting Egidius Zorgconcepten streeft naar verbetering
van de kwaliteit van prostaatkankerzorg en wil tot de top
van de internationale benchmark horen. Egidius is daarmee
voor CZ een instrument waarmee invulling gegeven wordt
aan de inkoop van kwalitatief de beste prostaatkankerzorg.
Het betreft een inkoopconcept, dat het fundament legt
onder het kwaliteitsconcept voor zorgaanbieders. Om de
kwaliteit van het zorgpad te kunnen optimaliseren, verlangt
Egidius van de zorgaanbieders die deelnemen, dat zij zich
verbinden aan vast te stellen kwaliteits- en organisatie
eisen. In beginsel (Fase I en Fase II) blijft CZ zorg inkopen bij
de individuele zorgaanbieders. Daarbij wordt de relatie met
en de deelname aan Egidius in acht genomen. Deelname
aan het Egidius concept vertaalt zich naar het verkrijgen van
“premiums” van de zorgverzekeraars.
De basis voor de te ontwikkelen kwaliteits- en organisatie eisen wordt
gevormd door drie hoofdprocessen, die gefaseerd worden geïmplementeerd
door Egidius:
1. Ontwikkelen en organiseren van een cyclus ten behoeve van kwaliteitsevaluatie (fase I e.v.)
2. Concentreren van operaties (radicale prostatectomieën; fase II e.v.)
3. Ontwikkelen en implementeren van een regionaal, transmuraal zorgpad
(fase III e.v.)
Egidius is in beginsel bedoeld voor zorgaanbieders die kunnen voldoen aan de
te formuleren structuurvoorwaarden van het kwaliteitsconcept (zogenaamde
“A leden”). Daarvoor is in ieder geval vereist dat zorgaanbieders hun kwaliteits-

data delen met Egidius. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde een minimum behandelvolume betreffende het aantal patiënten (radicale prostatectomie). Ten behoeve van het faciliteren van kwaliteitsdataregistratie en
-uitwisseling wordt door Egidius een proces vormgegeven waaraan de zorgaanbieders zich verbinden.

Concentratie van operaties
In de regio’s Rotterdam e.o. en Nijmegen e.o. is een ontwikkeling gestart
richting concentratie van radicale prostatectomieën. Egidius beoogt daarop
voort te borduren en in samenwerking met de zorgverzekeraars een hoge mate
van concentratie van de electieve prostaatkankerzorg in regio Oost en West te
stimuleren. Mogelijk worden deze regio’s nog aangevuld met samenwerkingsverbanden in Zuid en Noord. Vanuit de gewenste kwaliteit en klinische
effectiviteit wordt de uitvoering van de radicale prostatectomieën regionaal
door een beperkt aantal urologen uitgevoerd, geconcentreerd in één of twee
centra. De kwaliteitscyclus zal een belangrijke bijdrage leveren aan het transparant maken van de outcome van deelnemende zorgaanbieders. Deze is
relevant voor het selecteren van de zorgaanbieders die optimale kwaliteit
kunnen bieden bij het juiste volume.

Vaststelling en optimalisatie van het transmuraal zorgpad
In Fase III staan de vaststelling en optimalisatie van het transmurale zorgpad
centraal. De transmurale prostaatkankerzorg wordt in netwerkverband
regionaal aangeboden. In iedere regio werken eerste- en tweedelijns zorgaanbieders samen en bieden als zorgnetwerk transmurale prostaatkankerzorg aan.
Deelnemende zorgaanbieders beschrijven de zorg die in het netwerk geleverd
wordt in een zorgpad. Egidius stuurt aan op optimale zorgpaden die voldoen
aan de Egidius normen.

Kernproces van Egidius bestaat uit
de kortcyclische kwaliteitsevaluatie

Egidius stelt
kwaliteitsstandaard
vast

Afspraken over
bijvoorbeeld inrichting
proces, inrichting
kwaliteitscyclus,
kwaliteitsnormen,
specialisatie/ concentratie,
innovatie…

Zorgaanbieders sluiten
zich aan bij Egidius en
committeren zich aan
de kwaliteitsstandaard

CZ kent
zorgaanbieder wel/
geen premiums toe

Excellente
kwaliteit

Kernproces
kortcyclische
kwaliteitsevaluatie

Evaluatie en evt.
bijstelling
kwaliteitsstandaard

Egidius toetst of
zorgaanbieders
voldoen aan de
eisen

Egidius informeert
CZ over resultaten

Ex-post beoordeling.
Toekennen premiums aan
zorgaanbieders die
voldoen.

