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lijnverbinding

Zorgmanager
Dennis van Veghel
speelt hoofdrol bij
toonaangevende
VBHC-initiatieven

Altijd op zoek naar
meer waarde voor
de hartpatiënt

Onlangs werd bekend dat de VBHC Prize 2018 is gewonnen door het Nederlands Hart
Netwerk (zie kader). MSD sponsort deze belangrijke prijs en bevordert daarmee de
verdere doorbraak van het concept van Value Based Healthcare. De prijs inspireert
zorgprofessionals die met het oog op duurzaam kwalitatieve en betaalbare zorg ook
inzetten op VBHC. “Bedrijven als MSD moeten een rol spelen om deze kansrijke
ontwikkeling te laten slagen”, zegt zorgmanager Dennis van Veghel, bij de VBHC Prize
al drie keer lid van het winnende team en op 29 mei als spreker te gast bij MSD.

O

ver Value Based Healthcare heb je de
afgelopen tijd al veel kunnen horen en
lezen. In de vorige Beter vertelden betrokken MSD’ers over het concept, dat zich
richt op het creëren van maximale waarde
voor patiënten in de gehele zorgketen: van
ziektepreventie tot symptomen herkennen,
diagnose stellen, start van een behandeling,
het monitoren daarvan en uiteindelijk het
stoppen van een behandeling.
MSD staat pal achter het VBHC-concept en
om die reden is ons bedrijf partner geworden
van de VBHC Prize 2018. Managing Director
Kaja Natland: “Ik denk dat de VBHC-manier
van werken leidt tot kwalitatief betere en
betaalbare zorg. Maar om die aanpak te laten
slagen moeten we wél samenwerken. Alle
spelers in het zorgveld moeten een rol spelen.”

Stapsgewijs
Dennis van Veghel (43), onder meer manager van de coöperatie cardiologie en thoraxchirurgen in het Eindhovense Catharina
Ziekenhuis, is het daar helemaal mee eens.
“De actuele VBHC-ontwikkelingen stemmen
me tevreden, maar het staat allemaal nog
wel in de kinderschoenen. Veel gebeurt nog
projectmatig, bovenop het andere werk, bestaande structuren zitten wellicht in de weg.
Het moet dus stapsgewijs gebeuren en dat
lukt veel beter als alle betrokken zorgpartijen
een bijdrage leveren, ook de industrie.”
De voormalige keeper van Willem II, FC
Eindhoven en MVV kan het weten, want hij
behoort in Nederland tot de kopgroep van
zorgprofessionals die concreet én succesvol
werk maken van VBHC.
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“Tijdens mijn voetbalcarrière studeerde
ik en was ik actief als fysiotherapeut. Ik vond
het mooi om mensen te kunnen helpen,
maar vond ook dat het zorgsysteem raar in
elkaar zat. Dat er bijvoorbeeld betaald werd
voor verrichtingen, zonder te kijken naar de
uitkomsten van die verrichtingen voor de
patiënt…”
“Door knieblessures had ik de OK te
vaak van binnen gezien. De wil om het
zorgsysteem te verbeteren werd steeds
sterker. Het begon te kriebelen…” De
keepershandschoenen werden dus opgeborgen en de studieboeken – gezondheidswetenschappen – opengeslagen. “Door mijn
studie wist ik het zeker: mijn beeld klopte
en sindsdien heb ik alleen maar gewerkt in
nieuwe functies, rollen die niemand voor mij
had vervuld. Ik ben intrinsiek gemotiveerd
om het zorgsysteem te vernieuwen en te
verbeteren, dan kom je op dat soort functies
terecht.”

“De NHR registreert behandelresultaten
van hartinterventies en hartoperaties in
Nederland en deelt de gegevens met belanghebbenden. Transparant, arts-gedreven en
patiëntgericht, met als doel om het belang
van de hartpatiënt zo goed mogelijk te kunnen dienen. De gegevens gebruiken we om
best practices te identiﬁceren en te delen,
maar ook om nieuwe VBHC-concepten te introduceren, zoals recent het waardegedreven
zorginkoopmodel met verzekeraar Menzis en
10 ziekenhuizen.”

VBHC PRIZE 2018
Het Nederlands Hart Netwerk (NHN)
wint de VBHC Prize 2018, dat is op
26 april in Nijkerk bekendgemaakt.
Het NHN is een samenwerkingsverband tussen huisartsen, zorggroepen en cardiologen van vier
ziekenhuizen in Zuidoost Brabant.
Ook bij dit initiatief is Dennis
van Veghel nauw betrokken, als
projecteigenaar. “Het is onze missie
om ‘de aantoonbaar hoogste
patiëntwaarde te bieden voor
patiënten met een hartaandoening,
door gezamenlijk de volledige
zorgketen op een optimale en
uniforme wijze te organiseren.”

Kwartiermaker
Dennis was ‘kwartiermaker’ van de recent
opgerichte Nederlandse Hart Registratie
(NHR), en is nu directeur-bestuurder.
De NHR is voortgekomen uit een fusie
van drie organisaties, waaronder het ook
mede door hem geïnitieerde programma
Meetbaar Beter. In 2013 was hij Zorgvisie
Zorgmanager Talent van het jaar en later
dit jaar hoopt hij te promoveren op de
implementatie van Value Based Healthcare
in de hartzorg. Bij MSD kennen collega’s
Dennis ook als een van de initiatiefnemers
van het online platform Hart.volgers.

De jury prijst het NHN om de
‘voortreffelijke samenwerking
in de eerste, tweede en derde lijn,
de voortdurende verbetercyclus
en de toewijding aan het verlenen
van zorg aan patiënten.’
MSD is één van de partners van de
VBHC Prize 2018.
www.vbhcprize.nl
www.nederlandshartnetwerk.nl

Zorg van morgen
Net als de NHR en Meetbaar Beter
is ook Hart.volgers een concreet
VBHC-initiatief waarbij het mes aan
meerdere kanten snijdt. Het is een platform voor en door patiënten waar artsen een actieve rol spelen. Hart.volgers
wordt ook door MSD ondersteund.
Dennis: “Hartpatiënten komen in
contact met lotgenoten via Hart.volgers,
zij delen er ervaringen en verwachtingen en kunnen er altijd bij artsen
terecht met vragen die in de spreekkamer onbeantwoord zijn gebleven. Ik
vergelijk de zorg van morgen met de
bankenwereld van vandaag. Vroeger
moest je als consument naar een bankloket om daar je geld, ‘waarde’, te halen.
Dat hoeft niet meer.”
“In de zorg gebeurt hetzelfde. Online,
ontspannen in de eigen thuisomgeving,
haal je als zorgconsument meer ‘waarde’
dan in die vaak spannende omgeving

met de dokter in de spreekkamer. Digitale boodschappen en adviezen van
artsen beklijven beter, patiënten kunnen
alles nog eens rustig nalezen en aanvullende vragen stellen. En de betrokken
artsen besteden weliswaar wat extra tijd
online, maar andersom scheelt het ook
tijd, omdat patiënten niet opnieuw naar
het ziekenhuis hoeven. Kostbare tijd
kan zo door alle betrokkenen optimaal
worden besteed!”
Op dinsdag 29 mei is Dennis van
Veghel te gast bij MSD in Haarlem.
Tussen 12.00 tot 13.00 verzorgt hij in
de Ruysdaelzaal een lunchlezing over
Value Based Healthcare. Hij zal dan
veel meer vertellen over de hierboven
genoemde VBHC-initiatieven. Wil je
erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar
communications@merck.com.
nederlandsehartregistratie.nl
hart.volgers.org

Het P-team
geeft antwoord!
“In juni is in Haarlem, Boxmeer en Oss de jaarlijkse deelnemersvergadering van het Pensioenfonds MSD. Is dat alleen voor gepensioneerden
of is het voor mij ook interessant om te komen?”
Het onderwerp ‘pensioen’ zou iedereen moeten
interesseren. Door alle economische en ﬁscale ontwikkelingen van de laatste jaren kun je
tegenwoordig niet vroeg genoeg meer beginnen
met na te denken over de vraag: ‘Wat wil ik straks
eigenlijk?’
Ook qua pensioenregelingen zijn de tijden ﬂink
veranderd, maar het mooie is dat je tegenwoordig
veel beter en makkelijker zelf kunt regelen hoe jij
het later wilt. Alle informatie is toegankelijk via
www.pf-msd.nl. Maak daar gebruik van en wacht
niet tot na je vijftigste!
Wil je in één keer goed bijgepraat worden, je kennis bijspijkeren, andere meningen aanhoren en je
eigen mening delen met het bestuur en een grote
groep mede-geïnteresseerden, dan is de jaarlijkse
deelnemersvergadering hét evenement waar je bij
moet zijn. Zowel deelnemers, oud-deelnemers als
pensioengerechtigden zijn van harte welkom.
In de vergadering geeft het bestuur uitleg over
de belangrijkste besluiten en ontwikkelingen
in het afgelopen jaar. Verder hoor je hoe ons
pensioenfonds georganiseerd is en hoe het
fonds er ﬁnancieel voor staat. Worden de
pensioen(recht)en wel of niet verhoogd?
Ook dat belangrijke nieuws wordt tijdens de
deelnemersvergadering bekendgemaakt.
Kortom: het loont – wellicht letterlijk – om de
pensioenzaken die bij de jaarvergadering worden
besproken, nu al te weten. In Haarlem is de deelnemersvergadering op dinsdag 19 juni om 14.00;
in Boxmeer is die op donderdag 21 juni om 10.00
en in Oss op diezelfde dag (21 juni) om 15.00.
Reserveer twee uur in je agenda en meld je aan
via https://www.pf-msd.nl/het-pensioenfonds/
deelnemersvergadering/. Daar vind je ook meer
informatie!
Het ‘P-team’ bestaat uit
pensioenexperts uit
Boxmeer, Oss en
Haarlem. Heb jij ook
een vraag voor het
P-team, stel ’m dan via
beter@merck.com.
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