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Wat was TopZorg?

Een experiment waarmee 3 niet-UMC’s – Het Oogziekenhuis Rotterdam, 

St. Antonius Ziekenhuis en ETZ – in aanvulling op de reguliere 

bekostiging geld hebben gekregen voor het leveren van zeer 

gespecialiseerde zorg en het doen van wetenschappelijk onderzoek.



De aanleiding voor TopZorg

• Historie van specialistische functies in een aantal niet-universitaire 

ziekenhuizen (combinatie van zorg en onderzoek)

• Bekostigingsproblemen voor deze functies

• Discussie over beschikbaarheidbijdrage academische zorg



5 domeinen

Oog

Longen en hart

Neuro en trauma



De doelstelling van TopZorg

Inzicht krijgen in de maatschappelijke meerwaarde van het bekostigen 

van zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek in 

categorale en STZ-ziekenhuizen.



Maatschappelijke 
meerwaarde 

TopZorg

1. Complexiteit van 
patiënten

2. Kwaliteit van 
zorg en leven

3. Wetenschappelijk
onderzoek

4. Verspreiding 
van kennis

5. Innovatieultuur en
infrastructuur

6. Besteding 
van geld

Het evaluatiekader



1. Complexiteit van 
patiënten

Complexiteit van patiënten

Indicator Bron
1. Percentage patiënten met een 

complex zorgprofiel per diagnose

DBC-registratie 

2. Marktaandeel complexe zorg 

(concentratie van zorg)

DBC-registratie 

3. Aandeel complexe verrichtingen DBC-registratie

4. Aantal patiënten met 

comorbiditeiten

Ziekenhuisregistraties

5. Tertiaire verwijzing (last-resort 

functie/transfer in/out)

Ziekenhuisregistraties

6. Aantal interprofessionele 

consulten

Ziekenhuisregistraties 

en schattingen



1. Complexiteit van 
patiënten

• 5 domeinen leveren bovengemiddeld complexe zorg

• Groot marktaandeel complexe verrichtingen

• Groot percentage van totale zorg is complex

• Maar: niet alle vormen van complexiteit zijn inzichtelijk in de Nza-data

• Multidisciplinaire zorg

• Zeer specifieke diagnoses

• Andere relevante indicatoren van complexiteit

• Tertiaire verwijzingen

• Comorbiditeiten

Complexiteit van patiënten



2. Kwaliteit van 
zorg en leven

Kwaliteit van zorg en leven

Indicator Bron
1. Uitkomsten projecten (zorg en 

onderzoek)

Projectregistraties

2. Implementatie van uitkomsten van 

onderzoek in de zorg

Interviews; 

observaties; 

documenten
3. Aandacht voor meetbaar maken 

en verbeteren kwaliteit

Interviews; 

observaties; 

documenten



2. Kwaliteit van 
zorg en leven

Kwaliteit van zorg en leven

• Samenwerking tussen onderzoeksafdelingen en 

klinische afdelingen bevordert implementatie

• Implementatie in de dagelijkse zorg is nog beperkt:

• Onderzoeksprojecten nog niet afgerond

• Onderzoeken niet altijd gericht op een verandering van zorg

• Wijzigen protocollen/richtlijnen en werkwijzen kost tijd



3. Wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Indicator Bron
1. Publicaties en citaties CWTS-data
2. Binnenhalen nieuwe subsidies Ziekenhuisregistraties; 

interviews
3. Samenhang tussen TopZorg- en 

niet-TopZorg-onderzoek

Ziekenhuisregistraties; 

interviews; documenten



3. Wetenschappelijk
onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

• Klinisch relevant onderzoek
• Inzicht in oorzaken van ziekte
• Evaluatie (kosten)effectiviteit nieuwe behandelingen
• Impact op kwaliteit van leven

Wetenschappelijke impact 

(periode 2010-2016)



4. Verspreiding
van kennis

Verspreiding van kennis

Indicator Bron
1. Gebruik van onderzoeksuitkomsten in 

opleiding en onderwijs

Interviews; observaties; 

documenten
2. Voordrachten op en organisatie van 

congressen, symposia, conferenties en 

andere vormen van kennisoverdracht

Interviews; observaties; 

documenten



4. Verspreiding
van kennis

Verspreiding van kennis

• Kennisverspreiding naar artsen, onderzoekers en patiënten

• Vooral traditionele vormen van kennisverspreiding

• Kennisverspreiding is succesvoller wanneer hier al bestaande 

netwerken en structuren voor gebruikt worden



5. Innovatieultuur en
infrastructuur

Innovatiecultuur en 
infrastructuur

Indicator Bron
1. Cultuur van innovatie Vragenlijstonderzoek
2. Samenwerkingen binnen en buiten het 

domein

Interviews; observaties; 

documenten
3. Organisatorische, personele, materiele 

en technologische infrastructuur

Interviews; observaties; 

documenten



5. Innovatieultuur en
infrastructuur

Innovatiecultuur en 
infrastructuur

• TopZorg-ziekenhuizen hebben een sterke innovatiecultuur

• Meerwaarde van TopZorg vooral daar waar infrastructuur al 

aanwezig was

• Door TopZorg een meer gelijkwaardige en productieve 

samenwerking met andere partijen zoals UMC’s



6. Besteding
van geld

Besteding van geld

• TopZorg is gebruikt voor veel verschillende activiteiten

• Individuele onderzoeksprojecten

• Infrastructuur

• Extra zorg vanwege complexiteit 

patiënten

• Niet vergoede zorgactiviteiten

• Kennisverspreiding



Conclusies

Maar: 

• Effecten op de langere termijn onzeker

• Sterke samenhang met andere activiteiten

• Vertaling naar andere ziekenhuizen/domeinen onbekend

Heeft TopZorg maatschappelijke meerwaarde opgeleverd? Ja.

• Patiëntenzorg 

• Kennis over complexe aandoeningen

• Infrastructuur

• Samenwerkingsverbanden



Succesfactoren

• Ervaring met het aanbieden van zeer specialistische zorg en 

wetenschappelijk onderzoek

• Consistente strategie over meerdere jaren/decennia

• Betrokkenheid raad van bestuur en medische staf

• Nauwe samenwerking met (inter-)nationale partners


