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hoe zijn we hier gekomen / learnings

Platform RIT / kwartiermaker AGV: Gijs Tenthof



ervaring
belangen

20 juni 2017

• Momenteel geen opdrachten, wel contacten met NOAC producenten. In verleden RTA’s NOAC-AF 

gedaan, verder verleden veel TD’n getraind m.b.t. zelfprikken / zelfmanagement

• Kwartiermaker AGV, Adviseur Regionaal Antistollingscentrum Deventer, meerdere contacten in 

antistollingszorg bij diverse stakeholders. Nog geen opdrachten

• Traning-opdrachten voor GSK, Trombosedienst Ede

• Voorzitter IFR, Interactief Farmaceutisch Relatiemanagement

• Voorzitterschap bijeenkomst PortaVita
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Fasering van de cruise

1. Initiatief fase; draagvlak bij regionaal bepalende 
stakeholders. Kartrekkers: rapport NIVEL

2. De werkgroep formeren, uitbouwen draagvlak
3. Als RAC het eens worden over nut, rollen en prioriteiten
4. Het RAC vormgeven, basisvoorwaarden voor de 

toekomst creëren 

RAC = Regionaal AntistollingsCentrum

RAC
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Cardiologen
Internisten
Geriaters
Neurologen
Kaakchirurgen 
Anesthesiologen
Ziekenhuisapotheek
Verloskundigen

Mogelijke partijen

Cliëntenraad
Tandartsen
Trombosedienst
Huisartsen (kaderhuisarts, 
zorggroep managers)
Apothekers
Specialisten Ouderen 
geneeskunde

gemandateerde vertegenwoordigers (deelname, agenda lid)
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• Medische staf ziekenhuis
• RvB ziekenhuis 
• Management zorggroepen
• Evt. andere ziekenhuizen in de regio
• Zorgverzekeraar

Draagvlak en betrokkenheid
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02-09-2015 Motivatie, mandaat, missie, visie, actieplanning
25-11-2015 Check missie, visie, naam en acties structurele financiering, regioprotocol, LSKA 2.0
23-03-2016 Structurele financiering verslag gesprekken zorgverzekeraars, voortgang 

regioprotocol en LSKA, 1e brainstorm symposium
15-06-2016 LSKA, Regioprotocol, Nascholing (i.v.m. NHG standaard), betrokkenheid / nieuwsbrief, casefinding, 

symposium, innovatieplan / zorgverzekeraars / structurele financiering
07-09-2016 Concept innovatierapport + business case, symposium inhoud vaststellen, LSKA en 

regioprotocol
23-11-2016 Verbreding draagvlak, reactie zorgverzekeraars op innovatieplan, route Business case, Regioprotocol 

en LSKA, NHG standaard aanpassingen en artsenverklaring, nascholing, nieuwsbrief, symposium
07-03-2017 Presentatie concept regioprotocol met LSKA integratie, voortgang business case met samenwerking 

Menzis en HAN, NOAC registratie door huisarts, symposium, scholing
14-06-2017 Uitkomsten Business Case en Regioprotocol, symposium
05-09-2017 Evaluatie symposium, Rapport BC vanuit scripties, operationalisering  AGV met regioprotocol, 

Bereikbaarheid AGV, casemanagement

De AGV ‘cruise’
“The best way to predict the future is to create it”.  P. Drucker

AGV
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• Praktisch realiseren (vertrekdatum zomer 2016):
• Opdrachtgever met beperkte middelen (AGV) en expertise, wel innovatieplan 
• Zoeken naar oplossingen voor expertise en juiste draagvlak
• Gesprekken met Menzis en VGZ op basis van innovatieplan om expertise te halen
• Toezegging Menzis voor actieve participatie (dominant in deze regio)
• Voor uitvoering verder zoeken: studenten? Windesheim -> HAN

• Belangen en Deadlines:
• Studenten en HAN: doel afstuderen, juiste aanpak, deadline juni 2017 afstuderen
• AGV: onderbouwing innovatieplan, deadline symposium 20 juni 2017
• Menzis: voeding voor beleid op termijn door druk van toename kosten en gebrek 

aan inzicht wat t.a.v. substitutie mogelijk is. Deadline z.s.m. Juni 2017 interessant 
voor beleidscyclus.

‘Cruise’ Business Case
BC

AGV
MENZIS

HAN
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• Betrek hen zo vroeg mogelijk!
• 2015 - 2016: Ron en Gijs een ronde langs CZ, VGZ,, Menzis, Achmea
• 2016: Gesprek met VGZ en Menzis n.a.v. innovatieplan -> opzet Business Case
• 2016 – 2017: Met Menzis intensief aan de slag. Leerzaam en coöperatief! 
• Ron steeds in gesprekken met ZV aandacht voor voortgang in het proces
• Allen uitnodiging symposium

• Kom met een gedragen plan
• Heb oog voor elkanders belangen
• Blijf informeren

betrokkenheid zorgverzekeraar
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LEARNINGS: wat helpt?

• Start als kernteam (kartrekkers) met een integrale visie: stip op de 
horizon, belangen overstijgend, biedt perspectief en meerwaarde

• Kwartiermaker, onafhankelijkheid is een pre, zeker bij de start
• Interviews vooraf, ingaan op mandaat, motivatie, hobbels, wensen
• Plan ver vooruit (dataplanner met deadline handig)
• Helder zijn over belangen en posities bij de start
• Start snel met een gezamenlijk missie en visie (inhoud)
• Regioprotocol is een bindende factor, bij AGV ook nog eens versneld 

door bereidheid om met risico voor te investeren!
• Benut de ontwikkelingen in de tijd bv. LSKA 2.0 noodzaak tot 

implementatie, veranderende positie 1e lijn bij antistolling, algehele 
ontwikkelingen zorg (VBHC, triple aim). 
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De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats! 


