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Integrale diagnostiek is de toekomst: een transitie in het vooruitzicht

Onderzoekfuncties en diagnostiek voor de gezondheidszorg staan aan de vooravond
van een transitie. De financiering wijzigt en de financiers willen forse verbeteringen in
doelmatigheid en beschikbaarheid. Deze transitie is niet het gevolg van een gebrek aan
kwaliteit; die wordt, ook in internationaal opzicht, hoog geacht. De transitie is meer
het gevolg van voortschrijdend inzicht over de toekomst van diagnostiek. Mede door
technologische ontwikkeling zijn diagnostische functies meer en beter beschikbaar in
de eerstelijn, en zelfs bij patiënten thuis. Met E-health technologie is het bijvoorbeeld
mogelijk patiënten blijvend te monitoren op diagnostische waarden.

De regie op diagnostiek krijgt positie bij de huisarts en zijn patiënt. In plaats van de
klassieke verwijzing naar huisartsenlaboratorium of ziekenhuis, ontwikkelt
diagnostiek zich steeds meer tot een integraal onderdeel van eerstelijns
zorgprogramma’s. En in preventieve zin zal diagnostiek meer en beter toegankelijk
zijn voor de patiënt, die in het kader van zelfmanagement de voortgang van ziekte en
gezondheid zelf kan monitoren. De transitie beoogt dubbele en overbodige diagnostiek
te voorkomen. In dat opzicht moet de transitie de groei in diagnostische functies ook
beteugelen. Efficiënter, patiëntvriendelijker en beter voor hetzelfde budget dus.

Het perspectief op de transitie

Voor de sector is deze transitie een opgave. De zorgverzekeraar gaat sturen via
inkoopkaders en prestatie-indicatoren. Hierbij zal de positie van de eerstelijn en de
huisarts als regisseur centraal komen te staan. Zaak is dat op regionaal niveau de
toekomst van diagnostiek geagendeerd wordt. Een op de lokale situatie toegespitst
toekomstbeeld moet antwoord geven op een aantal vragen:
 Wat is de specifieke ontwikkeling van de zorgvraag en de toekomstige eisen aan

diagnostiek?
 Welke resultaten van transitie verwachten patiënten, verwijzers en aanbieders?
 In welke mate moet de beschikbaarheid en service regionaal verbeterd worden?
 Welke (verwijs-)afspraken zijn er nodig om diagnostiek meer integraal

onderdeel te laten uitmaken van (chronische) zorgketens, zorgnetwerken en
zorgprogramma’s?

 Welke randvoorwaarden moeten ingevuld worden om de transitie vorm te laten
krijgen?

Door regionaal een visie te formuleren ontstaat er slagkracht bij verwijzers en
aanbieders (laboratoria) om de transitie inhoud en vorm te geven. Dit met respect voor
marktwerking en concurrentie tussen aanbieders. Het moet immers zo zijn dat
patiënten keuzevrijheid houden, met name op het niveau van service. Maar met



29 januari 2014

2

stappen richting integrale bekostiging waar ook diagnostiek steeds meer onderdeel van
uit zal gaan maken,  zullen zorggroepen van huisartsen ‘preferred providers’
contracteren die op het niveau van kwaliteit en efficiëntie geselecteerd worden.

Welke inspanningen vraagt dat van lokale partners? Huisartsen zullen zich enerzijds
moeten realiseren dat de patiënt zelf meer regie voert over diagnostisch onderzoek en
anderzijds dat de huisartsendiscipline meer regie moet voeren op aard en omvang van
diagnostiek. Dus ook de diagnostiek die in de tweedelijn wordt uitgevoerd. ICT moet
dat gaan faciliteren. Zorggroepen bereiden zich al voor op integrale bekostiging via
keten-DBC’s; zij zullen de regionale samenhang moeten entameren. De laboratoria en
diagnostische disciplines zullen zich moeten bezinnen op een meer geïntegreerde
werkwijze, dat wil zeggen méér decentraal beschikbaar en beter ondersteunend aan de
regietaak van de eerstelijn. Ook hierin zal technologische innovatie ondersteunend
zijn. De belangrijkste factoren in deze transitie is verbetering en behoud van kwaliteit
en efficiëntie.  Want de mogelijkheden om dichter bij de huisarts en patiënt
diagnostiek uit te voeren, betekent niet altijd behoud van het hoge kwaliteitsniveau.

De aanpak: een overzicht in drie stappen

Stap 1: De eerstelijnspartijen en diagnostische centra kunnen in dit stadium de regie
pakken ten aanzien van deze transitie door gezamenlijk te werken aan het ontwikkelen
van een visie op hoe diagnostiek meer integraal onderdeel kan zijn van (chronische)
zorgketens, zorgnetwerken en zorgprogramma’s.

Stap 2: Tegelijk met de eerste stap wordt de visie geconcretiseerd naar projecten met
een business case als resultaat. In deze business cases dient nadrukkelijk aandacht te
zijn voor behoud van het huidige kwaliteitsniveau, maar ook voor maatschappelijke
kosten baten analyse. Juist dit laatste is voor de zorgverzekeraar essentieel. Als
contracterende partij staat efficiency bij onderzoeks- en diagnostische functies hoog
op haar agenda. Laat dit geen onderdeel worden van de onderhandelingstafel alleen,
maar juist van de gezamenlijke transitieagenda met als doel zorginnovatie te
realiseren.

Stap 3: Het uitvoeren van de projecten gaat niet opvolgend, maar zoveel mogelijk
tegelijkertijd waar de ontwikkel en ontwerplijn elkaar continue kruisen: we bouwen
de brug, terwijl we er overeen lopen.


