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Zorg is te 
kostbaar  
om te verspillen! 
 
Slotsymposium 
Celsus 
Winteracademie 

 

Renske Fluks – 
Programma Aanpak 
verspilling in de zorg 
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Media 

“1 miljard verspilling in verpleeghuizen” (Telegraaf) 

 

“Bloedonderzoek kan 25 miljoen goedkoper” (Volkskrant) 

 

“Per persoon 100 euro aan ongebruikte genees- en verbandmiddelen” 
(Buurtzorg) 

 

“Als artsen stoppen met overbodige en ondoelmatige behandelingen dan 
kan jaarlijks tot €8 miljard worden bespaard” (Consumentenbond) 

 

“30% van bereide maaltijden wordt weg gegooid” (Diverzio) 
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Regeerakkoord en begroting 

Regeerakkoord Rutte II 

“Het bestrijden van verspilling als middel om de stijging van de 
zorgkosten te beperken.” 

 

Begroting VWS 2015  

“Het aanpakken van verspilling zal partijen in staat stellen efficiënter te 
werken en doelmatiger zorg te verlenen, opdat de groei binnen de 
afgesproken percentages blijft zonder dat het de zorg raakt of wachtlijsten 
veroorzaakt.” 

 

Geen financiële besparing ingeboekt 
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Definitie verspilling 

Van verspilling spreken wij als er zorgkosten worden gemaakt, zonder dat 
het voor de patiënt iets oplevert.  

 

Er is ook sprake van het tegengaan van verspilling als er processen of 
zorg anders worden georganiseerd waardoor er ruimte wordt gecreëerd 
om betere zorg te kunnen leveren.   
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Meldingen 
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Aanpak  

 
 
 

 

 

• In kaart brengen van meldingen en rubriceren 

Met bestaande branches en expertgroepen uitwerken van oplossingen in 3 
projecten 

 

• Al toegepaste succesvolle aanpak van verspilling 

Bestaande ‘best practises’ en pilots -> bewijst aanpak verspilling loont 

 

• Terug naar het veld en de melders 

Etaleren best practices en brede uitrol ervan 

Bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid  
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Met wie? 
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https://iederin.nl/
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Een greep uit acties 

 

- Heruitgifte ongebruikte geneesmiddelen 

- Voorkomen omruilen mobiliteitshulpmiddelen 

- Gebruik thuismedicatie in ziekenhuis 

- Doelmatiger diagnostiek 

- Vermindering registratielasten 

- Verbetering overdracht 
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Uw eigen ideeën 

 Wat ziet u in uw eigen omgeving als verspilling? 

 

 Hoe pakt u dat op? 

 

 Hebt u daarvoor iets nodig? 
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