
Ziekenhuizen Amsterdam 2020

resources

P&O

financiele crisis zal meer mensen richting de zorg drijven

nu al tekort aan personeel!!!!
Randstad probleem
OK personeel en 
verpleegkundigen

differentiatie funkties/banen

80% van de geneeskunde 
studenten 2008 is vrouw. 

minder vrije vestiging?! meer loondienst 

andere werkvormen?

financien

keten dbc's = DBC over de keten heen (huisarts, 
ziekenhuis, verpleeghuis) 
DBC = diagnose behandel combinatie

Overheid heeft Macro budget

65 % is gebudgeteerd= A segment

verzekeraar koopt in tegen 
vaste prijs, onderhandeling 
over volume en kwaliteit

35 % is vrije markt = B-segment

verzekeraar koopt in, 
onderhandeling over de 
prijs, volume en kwaliteit 
van de ingrepen

overschijding geeft generieke 
korting jaar later
Overheid wil vrije markt uitbreiden

Niet verzekerde zorg = C segment vb. sommige plastische chirurgie

Subtopic
http://www.minvws.nl/onderwerpen/
bekostiging-van-zorg/

Kwaliteit
Nederlandse zorg autoriteit (NZA) bewaakt alles financieel
Op de inhoud van de zorg wordt toezicht gehouden door de 
Inspectie van de Volksgezondheid 

uitbestedingen
hotel
allianties

environment

fysieke omgeving gebouwen gebouw gaat 60 jaar mee
wie heeft nieuw gebouw
wie oud?

toegankelijkheid 
files
taxi vervoer is drama

buitenlandse toetreders

demographics

culturen
sommige ziekten komen meer voor bij bepaalde 
cultuur; grote gevolgen per wijk/ziekenhuis 

gezondheidsbewustzijn van de verschillende generaties
leeftijdsopbouw 
en ontwikkeling 
in Amsterdam

demand

ouderen hebben grotere vraag

meeste kosten worden 
gemaakt in de laatste fase 
van iemands leven

Ziekten

Welke ziekten zullen zorgen 
voor grote toestroom

toename chronisch ziekendiabetes, hartfalen

toename welvaarts ziektenobesitas

Moet nog verder gescand worden
Meer Zelfsupport door innnovatieve ondersteuning

Preventie

technology

ICT
Electronische patientendossier

telemonitoring
logistiek

globalization
Rontgen beelden worden nu 
al in India bekeken 

farmadietpills

innovaties
OK

apparatuur

ziekenhuizen

ziekenhuizen in Amsterdam

Boven IJBasis ziekenhuis

VUmcAcademisch ziekenhuis

AMCAcademisch ziekenhuis

Sint Lucas Andreas ZiekenhuisTopklinisch ziekenhuis

OLVGTopklinisch ziekenhuis

Antoni van Leeuwenhoek
Oncologie (Kanker) ziekenhuis

specialistisch ziekenhuis 

Slotervaart ziekenhuisBasis ziekenhuis

Binnen 10 km

Spaarne HoofddorpTopklinisch ziekenhuis

Amstelland Amstelveenbasis

ZMC Zaandambasis

Waterland Purmerendbasis

Haarlem KGbasis

Specialistische zorg / Klinieken

Jan van Breemen
Revalidatie centrum Amsterdam

Zelfstandige behandel centra (ZBC)

Jan van Gooijen
MRI centrum 

Lijst volgt later

In Nederland 3 soorten ziekenhuizen

basisziekenhuis

topklinische ziekenhuizenwww.stz.nl

academische ziekenhuizenwww.nfu.nl

www.nvz.nl

sites

www.RIVM.nl
http://www.minvws.nl/

www.nza.nl
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