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Disclosure belangen spreker 

 
(potentiële) belangenverstrengeling 

 
geen   

 
Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 
 
Sponsoring of onderzoeksgeld 
Honorarium of andere (financiële) 
vergoeding 
Aandeelhouder 
Andere relatie, namelijk … 
 
 

 
geen 

 
 
 

geen 
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ASz biedt zorg met hoofd, hart en ziel  
voor inwoners in de regio Zuid-Holland-Zuid 

• Topklinisch ziekenhuis (aangesloten bij STZ)  met 21 
vervolgopleidingen (AIOS) 

• ASz biedt klinische zorg van topniveau én (basis)zorg 
dicht bij mensen  

• Met vier locaties en één buitenpolikliniek is het Albert 
Schweitzer ziekenhuis dé zorgpartner van inwoners 
van de regio Zuid-Holland-Zuid 

 

Zorg met hoofd, hart en ziel. 

 

ASz in het kort 
•565 bedden 

 

•360 M€ omzet 

 

•Niveau 3 Intensive Care 

 

•16 Operatiekamers 

 

•250 Medisch 

specialisten 

•2400 FTE personeel  

Albert Schweitzer Ziekenhuis 

Visie 
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ASz bedient een groot verzorgingsgebied, waarin 
het een sterke positie heeft 

• Zuid-Holland-Zuid  

• Bijna de helft van de patiënten uit Dordrecht en 
Zwijndrecht 

• Dordrecht is duidelijk het grootst en groeit naar 
verwachting 4,6% tot 2040; Zwijndrecht krimpt 
met 4,5% in die periode 

• De 65+ bevolking groeit sterk (+52%, 
resp. +34%) 

Kenmerken verzorgingsgebied 

ASz-locaties 

Andere ziekenhuizen 

Herkomst patiënten 2014 

• In het directe verzorgingsgebied geen andere 
ziekenhuizen (alleen samenwerkingspartner RIVAS ligt op 
de rand ervan) 

• ASz heeft een hoog marktaandeel : 

– Gehele verzorgingsgebied: 40% 

– Dordrecht: 85%  - Hendrik Ido Ambacht: 76% 

– Zwijndrecht: 81%  - Alblasserdam: 78% 

– Papendrecht: 80% - Sliedrecht: 63% 

 

Positie ASz 
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De financiële kijk op dagbehandeling 

Een dagbehandeling bespaart bijna 50%  

op 1 opname verpleegdag  
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Ontwikkeling dagbehandeling & Opname  

• Minder opnames door verschuiving naar dagbehandelingen 

• Minder dagbehandelingen door 3 factoren 

 - substitutie naar poliklinische consulten 

 - behandeling < 2uur is geen dagbehandeling meer (registratie) 

  en o.a. door inzet geneesmiddelen geen ingreep 

 - verschuiving naar 1e lijn  
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Registratieregels dagbehandeling gewijzigd 

 

• In 2014 is ruim 30% van de dagbehandelingen gecorrigeerd, en in 

2015 ongeveer 25%  

 

• De nieuwe registratieregels hebben daarom een enorme impact op 

de aantallen. Zonder registratie correcties vanaf 2014 was er geen 

sterke daling geweest, wel een beperkte daling  
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Leeftijd dagbehandeling 

• De gemiddelde leeftijd op de dagbehandeling veranderd weinig 

 

 

• Meer jonge patiënten bij de snijdende specialismen 

• Meer 51 tot 75-jarigen bij de beschouwende vakken 

• Minder 75-plus patiënten op dagbehandeling; wordt 1 dag opname 

• Vraag: waarom laten we deze patiënten niet naar huis gaan? 
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Vergelijking met andere ziekenhuizen 
(bron: Performation) 

• Het ASz doet 13% meer dagbehandelingen dan andere 

ziekenhuizen; in onze ruim 360.000 DOT’s (2015) ruim 35.000, 

tegenover een krappe 31.000 bij de benchmark 

 

 

 

 

 

 

• Het grootste verschil zit bij Anesthesiologie (+ 1.300), 

Longgeneeskunde (+1.100) en Heelkunde (+1.000) 

• De diagnoses met het grootste verschil zijn Astma, Tumoren NSCLC 

en Ziekten van adenoïd en tonsillen. De laatste zal hierna 

uitgewerkt worden 
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Transparantie over prijzen 

 

 

 

 
 

“CZ maakt ziekenhuistarieven openbaar 

 Het gaat om behandelingen die vallen binnen het eigen 
risico.  CZ is de eerste zorgverzekeraar die de bedragen 
publiceert.”  

“Transparante’ ziekenhuisprijzen creëren juist mist” 
(NRC) 
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Casus KNO dagbehandeling: amandelen 
(toncillen) 
 

• Voor het knippen van neus- en keelamandelen bestaan twee 

zorgproducten: 1 met dagbehandeling en 1 met verpleegdagen. 

• Het ASz heeft ervoor gekozen om ook volwassenen op de 

dagbehandeling te helpen, in tegenstelling tot de benchmark. 

• Door het behandelen van volwassenen in dagbehandeling, wordt de 

gemiddelde kostprijs van dit product 70 euro duurder 

• Het product met opname komt binnen het ASz alleen voor bij 

‘complexe’ patiënten, waardoor ook de gemiddelde kostprijs van dit 

product in het ASz bijna 2.000 euro duurder is.  

• Het ASz behandeld echter veel meer patiënten op de goedkopere 

dagbehandeling, dan de benchmark. 
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Casus KNO dagbehandeling (2): 
hogere prijzen Dot’s, maar totaal 18% voordeliger 

 

 

 

 

 

 

• Het ASz is op beide afzonderlijke producten duurder dan de 

benchmark, maar door veel meer patiënten op de goedkopere 

dagbehandeling te behandelen, zijn we onder aan de streep bijna 

300k euro goedkoper uit dan het gemiddeld ziekenhuis (- 18%) 

 

Product Kostprijs ASz Kostprijs BM Productmix ASz

Productmix BM (obv 

totaal aantal ASz)

Totale kosten 

ASz

Totale kosten 

BM

100101005, Oper 

adenoid/ tonsillen | 

Zonder VPLD | Ademh 

bov luchtw infectie acuut 980€              908€            1192   (97,5%) 892   (73%) 1.168.160€       809.526€          

100101006, Oper 

adenoid/ tonsillen | Met 

VPLD | Ademh bov 

luchtw infectie acuut 4.300€            2.354€         30   (2,5%) 330   (27%) 129.000€          776.827€          

Totaal 1.222                 1.222                       1.297.160€     1.586.352€     
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Snellere doorstroom naar thuis 

• Voor value based healthcare werkt het ASz op diverse wijzen aan 

het beperken van opnames en ligduur, en aan het faciliteren van 

zorg buiten het ziekenhuis, o.a. met Transferbureau en Transmuraal 

Team  

 

• Het Transferbureau zorgt er voor dat patiënten op de kliniek zo snel 

mogelijk kunnen doorstromen bijvoorbeeld naar een verpleegtehuis, 

verzorgingstehuis of naar huis met behulp van thuiszorg 

 

• Het Transmuraal Team behandelt mensen in de thuissituatie, waarbij 

deze behandeling thuis in een aantal gevallen is ter vervanging van 

een dagbehandeling, bijvoorbeeld in bepaalde gevallen van het 

verstrekken van medicatie 
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Transferbureau 

• Het transferbureau zorgt ervoor dat patiënten sneller kunnen 

doorstromen, onder andere naar huis (met thuiszorg), naar een 

verplegingshuis of een verzorgingshuis 

• Het aantal opnames daalt, en het aantal aanmeldingen 

transferbureau stijgt fors.  

• In verhouding worden meer  

     opgenomen patiënten geholpen  

     door het transferbureau 
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Transmuraal Team 

• Het transmuraal team geeft zorg aan patiënten die ontslagen worden 

uit het ziekenhuis, maar nog wel intensieve zorg nodig hebben zoals 

het toedienen van antibiotica of pijnbestrijdingsmiddelen via een 

infuus.  

• Het transmuraal team zorgt ervoor dat patiënten sneller ontslagen 

kunnen worden 

 
Hieronder het aantal patiënten per week in 2016 en  

het aantal afgelegde bezoeken in de afgelopen 3 jaar 
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Van dagbehandeling naar de thuis situatie 

• We maken optimaal gebruik van ICT (e-health) in communicatie tussen patiënt en 
behandelaar 

• Patiënten krijgen de mogelijkheid meer thuis te doen 

1 

2 

3 

4 

Online Mijn Gezondheid Platform (MGP) voor 
COPD voor patiënten thuis 

Monitoring in de kliniek van vitaal bedreigde 
patiënten met Everon 

Peritoneale dialyse voor 20% v/d patiënten 
met chronische nierschade (en studie naar 
thuishemodialyse) 

Zelfmanagement voor trombosepatiënten 

Thuis CTG’s bij zwangerschap 

Voorbeelden binnen ASz 

5 
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Om ‘Zorg van Waarde’ te realiseren, zal ASz de komende 
jaren invulling geven aan 5 strategische thema’s 

Operational 
excellence 

ASZ is financieel gezond door efficiënte en patiëntgerichte 
processen en locaties, waarbij gestuurd wordt op uitkomsten en 
kosten  

Verbinding met 
patiënten ASz geniet brede bekendheid vanwege haar patiëntgerichte zorg 

Samenwerking  
in de regio 

ASz werkt optimaal samen in de regionale zorgketen, zodat 
patiënten behandeld worden waar dat het beste is 

Leiderschap & 
ondernemerschap 

Medewerkers voelen zich sterk betrokken bij het ASz en tonen 
ondernemerschap om zorg voortdurend beter te maken  

Profilering ASz heeft een onderscheidend zorgprofiel, en heldere 
speerpunten waarop het uitblinkt 

2 

3 

1 

5 

4 

Doelstelling Thema 
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Conclusie financieel 
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Conclusies 

• Dagbehandeling ipv opname bespaart 50% in ziekenhuis 

• Het aantal dagbehandelingen neemt toe door verschuiving vanuit 
opnames, maar daalt per saldo door: 

– Nieuwe registratieregels 

– Substitutie naar POK en poli consult 

– Verschuiving naar thuis / 1e lijn  

• Verschuiving naar dagbehandeling en thuisbehandeling bespaart 
flink in kosten en is beter voor patiënt: value based healthcare 

• Hoe kan de verschuiving naar thuis/1e lijn worden gestimuleerd: 

– Meer faciliteren in thuisbehandeling (leeftijd / indicaties) zodat medisch 
specialist dit eerder zal vertrouwen 

– Meer investeren in de 1e lijn, zorghotels en e-health thuissituatie 

• Ziekenhuizen kunnen dit financieren vanuit holistische visie 
(Amerikaans concept van House Hospital)  

 

 

 

 


