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7 topklinische ziekenhuizen



HIPS: Data & Analytics

Santeon Thuis (virtual care)

Duurzaam business model

Lerende organisatie 
met deskundige professionals

Samen Beter
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Vijf strategische prioriteiten 

Santeon model

Samen 
Beter
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Santeon 2025

Versneller van vernieuwing



Santeon in cijfers
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• Contract AFAS

• Toetreding MST

• Digitale leeromgeving

• Start Meetbaar Beter

• ZonMW subsidie

• Farmadatabase

• 1e landelijke CQI meting

• 1e wetenschapsprijs

• 1e Santeon (CAP) studie

• Start meten PROM’s

• Implementatie VTGM

• Santeon professional

• Inkoop dure

geneesmiddelen

• Farmadatabase operationeel

• VBHC collaboration award

• Gezamenlijke inkoop

voeding

• Toetreding Maasstad 

Ziekenhuis

• Start financiële benchmark

• 1e publicaties & vermelding 

Pub Med

• 3e Santeon symposium

• 10 jaar Santeon

• 5 ambities patiënten

• Publicatie VBHC resultaten 

borstkanker

• Pieter de Bey directeur

Tijdlijn samen naar succes 
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• Oprichting Vereniging

Samenwerkende

Ziekenhuizen

• Nieuwe naam: Santeon

• Leonique Niessen directeur

• ZvU long- en prostaatkanker

• 1e landelijk Santeon

symposium

• Partner ICHOM

• Verpleegkunde congres

& prijs

• Lancering een Santeon

behandeling

• Santeon op IHI congres,

• Goteborg

• 3 KWF subsidies

• Start programma VBHC

• Samenwerking Leven met

Kanker

• 3e boek Zorg voor Uitkomst

• Verpleegkunde naar Magnet

congres, Orlando

• VBHC Cancer Monitor

• Borstkankerzorg contract

verzekeraars

• Santeon Handvest 2025

• Experiment uitkomst

indicatoren

• Uitbreiding naar 11 VBHC

aandoeningen

• Publicatie VBHC resultaten

heupartrose en CVA

• Jong Santeon Congres

• Verpleegkundig Congres 

• Waardegedreven

contracten met zorgverzekeraars

2007 2010 2012 2014 2016 2018

20172015201320112009

• Santeon Congres voor

Leidinggevenden

• Beslishulp longkanker

• Nieuw Santeon kantoor

• Uitbreiding naar 13 

aandoeningen

2019

Inkoop dure

geneesmiddelen

Farmadatabase operationeel

• ZonMW subsidie

• Farmadatabase



Santeon Farmacie & Farmacotherapie
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2007 2010 2012 2014 2016 2018

20172015201320112009 2019

• Eerste drie richtlijnen na 

overheveling TNF α 

remmers voor 

Dermatologie, 

Reumatologie en MDL

• Start dataverzameling 

Farmadatabase

• Doorontwikkeling van 

richtlijnen voor 

Dermatologie, 

Reumatologie en MDL. 

Start van de studie MDL 

ivm een biosimilar switch

• Uitbreiding van de 

richtlijnen: Naast Derma-, 

Reumatologie en MDL ook 

richtlijnen voor: Colon, 

Mamma- en 

Prostaatcarcinoom

• Gezamenlijk 

veiligheidsbeleid

• Met de toevoeging van de 

richtlijn Lymfoomkanker 

zijn er zeven richtlijnen.

• De richtlijnen worden 

verder uitgediept er wordt 

met subdiagnoses

gewerkt. Er wordt gezocht 

naar methodes voor 

optimaal en gepast 

gebruik

• Gezamenlijke inkoop dure

geneesmiddelen

• Farmadatabase

operationeel

• De achtste richtlijn 

longkanker is toegevoegd 

en de verdere ontwikkeling 

van bestaande richtlijnen 

wordt voortgezet

2020

• De richtlijnen worden op 

een nieuw niveau door 

ontwikkeld

• Een nieuwe richtlijn voor 

ernstig astma

2021

• De tiende en elfde richtlijn 

voor MS en 

maculadegeneratie in de 

maak

• Samenwerking met VBHC

2022



De Zes Kernelementen Santeon geneesmiddelbeleid 

State of the art farmacotherapie

Kwaliteit en doelmatigheid

Case management en zorgpaden

Inkoopsamenwerking

Gericht uitkomstonderzoek
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Value Based HealthCare6

VBHC: kwaliteit en doelmatigheid farmacotherapie dure geneesmiddelen, juni 2019



De inkooptrajecten

• Inkooptraject groothandel

• Inkoop poliklinische apotheek

• Reguliere inkoop niet richtlijn geneesmiddelen

• De add on (richtlijn) geneesmiddelen
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Verantwoorden en 

maatschappelijke 

verantwoordelijkheid
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PDCA cyclus richtlijnen
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Beste Therapie, Beste Prijs

• Beste Therapie

– Richtlijnen op basis van onderzoek, literatuur en zelf 

opgebouwde data en kennis

– Uit ieder ziekenhuis voorschrijver + apotheker plus 

ondersteuning

• Beslisdocumenten onderschrijven inhoud en 

beargumenteren keuze tijdens de inkoop.

• Besluitvorming via Beleidscommissie (inhoud) en 

Stuurgroep (proces)

• Beste Prijs

– Prijsdaling bestaande middelen (AIP)

– Stijging totale volumes

– Economisch beste voorstel (kosten per patiënt)
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Kritische succesfactoren

• Professionals betrekken bij opstellen richtlijn 

• Beslissingsondersteunend model

• Organisatiestructuur en - cultuur

• Implementatiekracht / conversiekracht

(en dus niet alleen het volume....)

• Lokaal eigenaarschap ziekenhuisapotheker en medisch managers

• Monitoren prescriptie: doen wat je belooft!
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Van inkoop programma

↓

VBHC icm inkoop

Samenwerking 

deskundige en actieve 

artsen en apothekers

Eigen data geeft inzicht in 

effectiviteit en uitkomst

en waarde voor patiënt 
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We combineren verschillende - grotendeels bestaande -
data bronnen



2. Santeon Informatie Model (SIM)

- O.b.v. 

zorginformatiebouwstenen (ZIB)

- Afspraken over onze 

‘gemeenschappelijke taal’

1. Santeon Governance

- Werkprocessen (hoe werken we 

samen en wie is waarvoor 

verantwoordelijk)

- Datagovernance4. Samenbrengen van de data (ETL2)

- Per huis per aandoening 

importeren

- Samen werken aan analyses en 

rapportages

3. Lokaal verzamelen van de data (ETL1)

- In elk ziekenhuis wordt de data verzameld en 

geharmoniseerd conform het SIM

- HIX huizen werken samen aan scripts hiervoor, we 

delen kennis en geleerde lessen

5. Hier doen we het voor:

- Continu verbeteren

- Straks ook: personaliseren van 

zorg

Samen 

Beter 

Health Intelligence Platform Santeon (HIPS)



Gepaste Therapie bij Longkanker





• Uitgangspunten

• Waardegedreven zorg

• Samen met de patiënt (samen beslissen)

• Integraal Zorg Akkoord

• Wat is jullie visie op waardegedreven zorg?

• Welke kansen zien jullie voor Santeon?

• Welke belemmeringen zien jullie in een samenwerking?
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Samen beter, met Santeon
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Santeon is een samenwerking van:

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Martini Ziekenhuis, Groningen

Medisch Spectrum Twente, Enschede

OLVG, Amsterdam

St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht/Nieuwegein


