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I. Inleiding 
Door een toenemende zorgvraag bij schaarste van zorgprofessionals staat de gezondheidszorg in Nederland voor grote 
uitdagingen. Omdat benodigde innovatie en resultaten achterblijven bij de investeringen op digitale zorg(infrastructuur) hebben 
NVZ en ZN besloten om een verkenning uit te voeren naar Medische Service Centra (MSC) om te komen tot een gezamenlijke 
visie. Het doel van deze verkenning is om met een brede, vernieuwende blik de mogelijkheden te onderzoeken om met MSC de 
zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.  

Wegens de aard van het visietraject en de opdrachtgevers is deze verkenning gericht op de ‘eigen cirkel van invloed’: het 
digitaliseren van medisch specialistische zorg. Dit onderwerp is echter breder dan medisch specialistische zorg alleen, en het 
realiseren van de belofte van MSC kan enkel met een gezamenlijke inspanning van het gehele zorgecosysteem. Een belangrijke 
vervolgstap voor deze verkenning is daarom het toetsen en aanscherpen van deze uitkomsten met onze zorgpartners.   

Dit document betreft een eerste uitwerking van de resultaten van de verkenning, waarin voorbeelden en inzichten uitgebreid 
worden besproken. Op basis van deze eerste uitwerking is er gezamenlijk een verkort artikel geschreven om de belangrijkste 
conclusies en bevindingen te delen. De belangrijkste boodschap van onze verkenning is samen te vatten in de elf kernpunten op 
de volgende pagina. Deze punten vormden tevens de basis van het eerder gepubliceerde artikel.  
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II. Belangrijkste bevindingen 
1. De gezamenlijke ambitie van het zorgecosysteem is het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg aan patiënten, waar en 

wanneer dit voor de patiënt het meest waardevol is. Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij dat de zorg nabij en toegankelijk 
georganiseerd wordt en dat de patiënt zo zelfredzaam mogelijk is met regie over het eigen zorgproces. 

2. Door een toenemende zorgvraag, schaarste aan zorgpersoneel en stijgende kosten staat het zorgecosysteem echter voor de 
uitdaging om deze ambitie ook naar de toekomst te kunnen blijven realiseren.  

3. Met innoverende proposities op het gebied van digitale zorg kan kwalitatieve en betaalbare zorg in de nabijheid van de 
patiënt worden georganiseerd; het aanbieden van digitale zorg is daarom naar de toekomst een strategische 
verantwoordelijkheid van zorgaanbieders. 

4. Medische Service Centra (MSC) leveren diensten waarmee door middel van digitale ondersteuning patiënten (medisch 
specialistische) zorg zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen ontvangen. Hiermee zijn MSC een veelbelovend 
instrument om digitale zorg voor patiënten te faciliteren en zorgaanbieders te ondersteunen.  

5. Veel zorgaanbieders hebben op beperkte schaal al ervaring opgedaan met MSC en hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in 
lokale oplossingen. Deze voorlopers illustreren dat er met de inzet van MSC positieve resultaten behaald kunnen worden op 
het gebied van patiëntbeleving, kwaliteit en kostenreductie.  

6. Deze MSC zijn echter nog beperkt in omvang terwijl lessen uit andere industrieën en landen demonstreren dat voldoende 
volume nodig is om het volledige potentieel van MSC voor patiënt, zorgverlener en maatschappij te ontsluiten. Voor het 
kosteneffectief leveren van kwalitatieve en toegankelijke zorg met de patiënt centraal is het daarom bovenal van belang dat 
organisatievormen van MSC voldoende volume realiseren. 

7. Het doorontwikkelen van MSC wordt bemoeilijkt door twee belangrijke elementen. Ten eerste is er enerzijds middels een 
flink aantal initiatieven veel tot stand gebracht, maar wordt de doorontwikkeling anderzijds belemmerd door versnippering. 
Voorlopers lopen hierbij het risico dat hun inspanningen leiden tot desinvesteringen. Ten tweede wordt de benodigde buy-in 
van zorgprofessionals en -aanbieders geremd door drie factoren: i) een gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit van 
dienstverlening om (een gedeelte van) de behandelrelatie te verplaatsen omdat de meerwaarde van MSC nog niet (volledig) 
gerealiseerd of onderkend wordt; ii) de huidige autonome positie met ruimte voor eigen processen en protocollen; en iii) het 
risico op omzetderving door het verplaatsen van zorg. Daarnaast zijn er verschillende technologische en operationele 
uitdagingen waarmee rekening gehouden moet worden.  

8. Door deze uitdagingen bestaat er geen consensus over de optimale schaal van een Medisch Service Centrum. Wel wordt het 
beeld gedeeld dat een scenario waarin iedere zorgaanbieder een eigen Medisch Service Centrum realiseert onwenselijk is. 
Ook wordt erkend dat sommige functies en sommige patiëntgroepen meer gebaat zijn bij opgeschaalde digitale 
ondersteuning dan andere. Per functie en per doelgroep moet worden gedefinieerd welk onderdeel van het aangepaste 
zorgproces kan worden belegd bij een MSC zodanig dat het de lokale of regionale onderdelen van het proces optimaal 
ondersteunt en zo kostenefficiënt mogelijk wordt geleverd. 

9. De verwachting is daarbij wel dat naar de toekomst de dienstverlening voor meer functies en patiëntgroepen (geleidelijk) 
naar opgeschaalde MSC zal verschuiven wanneer de behoefte voor digitale zorg in de patiëntpopulatie stijgt en de ervaring 
en het vertrouwen in MSC toeneemt. Uiteindelijk is het voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg wenselijk als alle 
patiënten en zorgaanbieders in Nederland bediend worden door een beperkt aantal MSC die voor meerdere zorgaanbieders 
actief zijn. 

10. Gezien het gefragmenteerde landschap lijken bestaande MSC echter niet organisch en niet met de benodigde snelheid op te 
zullen schalen. Daarom zal de gewenste en urgente transformatie actief in gang gezet moeten worden, waarbij het van 
belang is de reeds opgedane kennis en ervaring te verzilveren.  

11. Concreet identificeren we twee essentiële transitiestappen. Op de eerste plaats is het van belang om zorgaanbieder-
overstijgende samenwerkingsverbanden op te zetten om gezamenlijk vertrouwen en eigenaarschap op te bouwen en zo de 
hierboven beschreven uitdagingen te overkomen. Ten tweede zijn transformatiegelden benodigd om een aantal MSC gericht 
en snel op te schalen om digitale diensten voor alle patiënten en zorgaanbieders toegankelijk te maken en dienen innovatieve 
bekostigingsmodellen te worden gedefinieerd om de juiste incentives te bewerkstelligen door bijvoorbeeld middels shared 
savings besparingen op gepaste wijze te verdelen in het zorgnetwerk. Op deze wijze kan de op kleine schaal bewezen belofte 
voor betere, toegankelijkere en betaalbaardere zorg op grotere schaal werkelijkheid worden.  
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III. Verkenning Medische Service 
Centra 

1. Gezamenlijke ambitie zorgecosysteem 

De gezamenlijke ambitie van het zorgecosysteem is het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg aan patiënten, waar en 
wanneer dit voor de patiënt het meest waardevol is. Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij dat de zorg nabij en toegankelijk 
georganiseerd wordt en dat de patiënt zo zelfredzaam mogelijk is met regie over het eigen zorgproces. 

2. Drijvende krachten 

Door een toenemende zorgvraag, schaarste aan zorgpersoneel en stijgende kosten staat het zorgecosysteem echter voor de 
uitdaging om deze ambitie ook naar de toekomst te kunnen blijven realiseren. 

Gezamenlijk willen, kunnen en moeten we de Nederlandse zorg verbeteren 

We willen de zorg verbeteren om te voldoen aan de veranderende verwachtingen van (digitale) zorgverlening door patiënten. Er 
is een groeiende behoefte van patiënten (en burgers) om gepersonaliseerd advies te ontvangen, gericht op de eigen specifieke 
situatie, waar en wanneer dat voor hen het beste uitkomt. Om patiënten kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke zorg te 
kunnen (blijven) bieden kan de gezondheidssector niet volledig achterblijven in een tijd waarin alles ‘naar ons toe komt’ – denk 
aan Uber, Netflix, Amazon. 

We kunnen de zorg verbeteren dankzij de snelheid van technologische ontwikkelingen, die steeds meer mogelijkheden bieden 
om positieve impact te maken op het verlagen van kosten en het verhogen van de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg op het 
gebied van digitale diagnostiek en behandeling1. Daarnaast biedt de explosie van data de mogelijkheid om deze te gebruiken om 
patiënten op persoonlijke wijze te kunnen behandelen. Voorbeelden hiervan zijn innovatie in bijvoorbeeld wearables en 
mogelijkheden tot geavanceerdere data-analyse – bijvoorbeeld door inzet van kunstmatige intelligentie. 

We moeten de zorg verbeteren omwille van schaarste aan middelen. Een vergrijzende bevolking, een hoge prevalentie van 
chronisch zieken en de bijbehorende kosten van innovatieve geneeskunde en medicijnen leiden tot stijgende zorgkosten. 
Daarnaast kan deze toenemende zorgvraag steeds minder gedragen worden door de steeds schaarser wordende groep 
zorgprofessionals. Dit creëert druk op de overheidsbegrotingen, en daarmee druk op zorgverzekeraars en zorgaanbieders om de 
zorg kostenefficiënter in te richten en prijzen en kosten te verlagen.  

3. Belang van digitale zorg 

Met innoverende proposities op het gebied van digitale zorg kan kwalitatieve en betaalbare zorg in de nabijheid van de patiënt 
worden georganiseerd; het aanbieden van digitale zorg is daarom naar de toekomst een strategische verantwoordelijkheid van 
zorgaanbieders. 

Digitale zorg is “de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te 
ondersteunen en/of te verbeteren”2. Met het aanbieden van digitale zorg kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd voor 
zowel patiënt als zorgverlener, door bijvoorbeeld patiënten meer regie te geven, effectievere (en data-gedreven) behandelingen 
te leveren en routinematige en administratieve taken te automatiseren.  

Digitale zorg maakt het daarnaast mogelijk de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden. Met digitale zorg hoeven patiënten 
bijvoorbeeld minder vaak naar het ziekenhuis te komen, maar kunnen zij ook vanuit de thuissituatie ‘warme’ en kwalitatief 

 
1 Publicatie “De gezondheids(zorg)toekomst van Nederland” (Deloitte, 2020) 
2 E-Health, wat is dat?, Nictiz 2019 



Verkenning opzet en inrichting Medische Service Centra in Nederland | III. Verkenning Medische Service Centra 

5 
 

hoogwaardige zorg ontvangen. Hierdoor kunnen schaarse zorgprofessionals optimaal en efficiënt ingezet worden daar waar zij de 
meeste waarde toevoegen voor de patiënt. 

Zorgaanbieders hebben een cruciale rol te vervullen in het ontwikkelen en aanbieden van digitale zorg om daarmee de kwaliteit 
van de zorg te verhogen en daarnaast een bijdrage te leveren aan het opvangen van de toenemende zorgvraag en schaarste aan 
zorgpersoneel. 

4. Medische Service Centra 

Medische Service Centra (MSC) leveren diensten waarmee door middel van digitale ondersteuning patiënten (medisch 
specialistische) zorg zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen ontvangen. Hiermee zijn MSC een veelbelovend 
instrument om digitale zorg voor patiënten te faciliteren en zorgaanbieders te ondersteunen. 

MSC ondersteunen zorgaanbieders om digitale zorg aan te bieden aan patiënten om de juiste 
zorg op het juiste moment en op de juiste plek te realiseren 

MSC zijn een relatief nieuw fenomeen waardoor er verschillende perspectieven bestaan over wat er onder de term Medisch 
Service Centrum wordt verstaan. Om een gedeeld beeld te creëren van wat een Medisch Service Centrum definieert en kenmerkt 
wordt daarom de een werkdefinitie gehanteerd, die als volgt is geformuleerd:  

“Een Medisch Service Centrum levert diensten die door middel van digitale ondersteuning patiënten de mogelijkheid biedt om 
(medisch specialistische) zorg zoveel mogelijk in de eigen leefsituatie van de patiënt te kunnen ontvangen.” 

In deze werkdefinitie vertegenwoordigt ‘digitale ondersteuning’ de zorgvragen van patiënten in de vorm van signalen (o.a. 
chatberichten, beeldzorg, medische zelfmetingen) die centraal binnenkomen bij het Medisch Service Centrum. Deze zorgvragen 
worden direct digitaal behandeld door de medewerkers van het centrum, waarbij signalen kunnen worden opgepakt door het 
Medisch Service Centrum op basis van vooraf ingestelde grenswaardes. Indien de digitale behandeling vanuit het Medisch Service 
Centrum niet toereikend is om de zorgvraag te beantwoorden, en er toch een fysieke interventie benodigd is, kan de 
zorgaanbieder of netwerkpartner ingeschakeld worden.  

MSC ondersteunen zorgverleners door routinematige (zorg)taken uit handen te nemen en kwalitatieve zorg op afstand 
kosteneffectief te faciliteren. 

MSC hebben de potentie om verschillende zorgaanbieders in het zorgecosysteem digitaal te 
ondersteunen. Wegens de aard van het visietraject en de opdrachtgevers is deze verkenning 
gericht op de ‘eigen cirkel van invloed’: het verplaatsen van (een gedeelte van) medisch 
specialistische zorg naar huis, ondersteund door Medische Service Centra 

MSC kunnen een grote impact bewerkstelligen door een verschillende mogelijke rollen te vervullen binnen het zorgecosysteem: 
van het verplaatsen van medisch specialistische zorg, het ‘ambulantiseren’ van andere typen zorg en het ondersteunen van de 
eerste lijn tot het bijdragen aan preventie en welzijn. Deze verkenning is met name gericht op het exploreren van de 
mogelijkheden om medisch specialistische zorg uit het ziekenhuis te halen en te verplaatsen naar huis of te substitueren voor 
andere typen zorg, ondersteund door een Medisch Service Centrum. Het is hiervoor noodzakelijk om het gehele netwerk te 
betrekken om zo de zorg optimaal rondom de patiënt te kunnen organiseren en continuïteit te waarborgen.  

Mogelijkheden om ook andere typen (niet medisch specialistische) zorg met MSC te verplaatsen of substitueren zijn daarmee dus 
nog niet in detail onderzocht, en dienen in een vervolg op deze verkenning verdiept te worden.  

De keuze voor deze initiële focus is vierledig. Ten eerste is er behoefte en de wil vanuit de ziekenhuizen om de eigen zorg 
opnieuw in te richten. Ten tweede is de timing juist: de urgentie is hoog door druk op de ziekenhuizen en er wordt, mede 
gedreven door corona, op kleine schaal al lokaal geëxperimenteerd met het verplaatsen van zorg. Ten derde hebben 
ziekenhuizen, vergeleken met andere zorgaanbieders, meer middelen en capaciteit en daarom een grote(re) veranderkracht die 
benodigd is om een dergelijke transformatie richting MSC effectief in gang te zetten. Tot slot is er door de NVZ en ZN voor 
gekozen deze eerste verkenning in eerste instantie te richten op de ‘eigen cirkel van invloed’. 



Verkenning opzet en inrichting Medische Service Centra in Nederland | III. Verkenning Medische Service Centra 

6 
 

In de verkenning zijn er verschillende randvoorwaarden geïdentificeerd voor de opzet en 
inrichting van Medische Service Centra in Nederland 

Om veiligheid en kwaliteit van de zorg te waarborgen is het van belang dat Medische Service Centra minimaal voldoen aan de 
volgende randvoorwaarden:  

1. Het hoofdbehandelaarschap blijft bij de hoofdbehandelaar van de patiënt en verplaatst niet naar het Medisch Service 
Centrum. Wel kunnen MSC naar de toekomst een ondersteunende rol spelen in triage en daarmee de coördinatie van 
patiëntstromen, waarbij het hoofdbehandelaarschap meebeweegt met de patiënt.  

2. Eigenaarschap en mogelijkheden tot het gebruik van data is helder en privacy standaarden voldoen aan de hoogst mogelijke 
eisen. 

3. De relevante medische informatie is op de juiste plek en het juiste moment beschikbaar, aansluitend op landelijke informatie-
standaarden. 

 

MSC kunnen een positieve invloed hebben op de kwaliteit van zorg door de verschillende 
belanghebbenden in het zorgecosysteem optimaal digitaal te ondersteunen 

Het zorgecosysteem omvat (de samenwerking tussen) verschillende stakeholders, ieder met eigen belangen en prioriteiten. Om 
draagvlak te creëren binnen het ecosysteem is het van belang dat de toegevoegde waarde van MSC voor ieder van deze partijen 
inzichtelijk is, waardoor zij een incentive voelen om actief bij te dragen aan de opzet en inrichting van Medische Service Centra in 
Nederland. 

Toegevoegde waarde van Medische Service Centra per stakeholder 

Patiënt 

• Door patiënten meer te betrekken wordt de 
zelfredzaamheid vergroot in de thuissituatie, waardoor zij 
regie over en inzicht krijgen in het eigen zorgproces. 

• MSC vergroten de toegankelijkheid tot zorg door passende 
zorg aan te bieden. 

• MSC faciliteren Juiste Zorg op de Juiste Plek: de patiënt 
ontvangt digitale zorg op basis van behoefte, in plaats van 
fysieke zorg op basis van aanbod en planning. 

• De continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd doordat 
MSC als verlengde arm van de specialist kunnen fungeren. 

• MSC kunnen een bijdrage leveren aan de veiligheid en 
kwaliteit van zorg door een integraal overzicht te bieden in 
o.a. patiënt-comorbiditeit en polyfarmacie. 

• MSC kunnen bijdragen aan 24/7 bereikbaarheid en een 
verbeterde digitale dienstverlening.  

• Dankzij MSC hoeven patiënten minder te reizen. 

Medische professional 

• Medische professionals ervaren meer werkplezier doordat 
zij ‘on top of their license’ kunnen werken. 

• Administratieve taken worden verplaatst naar MSC 
waardoor de werkdruk afneemt. 

• MSC verlenen een service door routinematige (zorg)taken 
over te nemen en daarmee zorgprofessionals te ontlasten. 

Zorgpartners (bijvoorbeeld VVT, GGZ of Eerste lijn) 

• De werkdruk kan worden verlaagd door niet-fysieke 
zorghandelingen te verplaatsen naar het Medisch Service 
Centrum. 

• MSC kunnen een centrale rol in de regio vervullen en 
bijdragen aan een betere verdeling van de zorg. 

• MSC kunnen het voor zorgaanbieders mogelijk maken 
intramurale zorg te ambulantiseren. 

Zorgverzekeraars 

• Gelijkblijvende/lagere zorgkosten kunnen worden 
gerealiseerd door efficiënte inzet van digitale zorg tegen 
gelijkblijvende/verbeterde kwaliteit van zorg. 

• Zorgverzekeraars kunnen MSC gebruiken om een 
innoverende propositie aan te bieden aan verzekerden. 

• MSC kunnen mogelijk bijdragen aan het reduceren van 
wachtlijsten waardoor zorgverzekeraars beter kunnen 
voldoen aan de zorgplicht. 

Maatschappij 

• MSC maken betere en toegankelijkere zorg mogelijk.  

• Maatschappelijk rendement kan worden gegenereerd door 
een vermindering van zorgkosten per patiënt. 

• Efficiëntere inrichting van zorg wordt mogelijk gemaakt 
rekening houdend met schaarste van zorgpersoneel. 

• MSC kunnen bijdragen aan primaire, secundaire en/of 
tertiaire preventie. 
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Ziekenhuizen 

• Zorgaanbieders zijn door middel van MSC beter in staat om 
de juiste zorg op de juiste plek te organiseren voor 
patiënten. 

• MSC hebben door het faciliteren van digitale zorg een 
positief effect op het verkorten van de ligduur en het 
reduceren van het aantal opnames (middels het eerder 
signaleren van complicaties) door het optimaal kunnen 
organiseren van monitoring op afstand voor ziekenhuizen. 

 

Overige stakeholders (overheidsinstanties, toezichthouders 
en overige investeerders) 

• Doelmatigheid van zorg kan worden vergroot voor een 
duurzame toekomst. 

• Het verplaatsen van zorg kan bijdragen aan het 
verminderen van reisbewegingen van patiënt en 
zorgprofessional en de daarmee gepaard gaande CO2-
uitstoot3. 

MSC kunnen hiermee een concrete bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke 
uitdagingen op het gebied van de toenemende zorgvraag, de schaarste onder zorgpersoneel en 
de stijgende zorgkosten zodat de zorg ook in de toekomst toegankelijk, van hoge kwaliteit en 
betaalbaar blijft 

• Toenemende zorgvraag: MSC kunnen een bijdrage leveren door een gedeelte van het volume aan zorgvragen te verplaatsen 
van de zorgaanbieder naar huis, ondersteund door MSC, en preventie te stimuleren door coaching en leefstijladvies. 

• Schaarste onder zorgpersoneel: Door MSC kun je met hetzelfde aantal zorgprofessionals een groeiende groep patiënten 
bedienen door efficiënter de werkzaamheden te verdelen en taken te digitaliseren en automatiseren, zodat zorgprofessionals 
meer tijd kunnen spenderen aan het daadwerkelijk ‘zorgen’ en minder aan randzaken.  

• Stijgende zorgkosten: MSC kunnen bijdragen in het beperkt houden van de stijging van de zorgkosten door zorg 
kostenefficiënt te verplaatsen, zodat de juiste zorg op de juiste plek geleverd wordt, ondersteund door digitale zorg. 

 

5. Resultaten van bestaande initiatieven 

Veel zorgaanbieders hebben op beperkte schaal al ervaring opgedaan met MSC en hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in 
lokale oplossingen. Deze voorlopers illustreren dat er met de inzet van MSC positieve resultaten behaald kunnen worden op het 
gebied van patiëntbeleving, kwaliteit en kostenreductie. 

In binnen- en buitenland zien we verschillende inrichtingsvormen van (Medische) Service Centra 
ontstaan om digitale dienstverlening van hoogwaardige kwaliteit te bieden aan patiënten of 
klanten 

Zoals eerder genoemd zijn er verschillende partijen actief in het organiseren van digitale ondersteuning voor patiënten (burgers, 
of klanten) in de vorm van een (Medisch) Service Centrum. Er kunnen vijf relevante clusters onderscheiden worden: MSC opgezet 
door ziekenhuizen, MSC opgezet door derden, landelijke servicecentra en servicecentra die actief zijn in andere landen of 
industrieën. 

Deze first movers hebben op kleinere schaal reeds stappen gezet, waardoor deze verkenning kan voortbouwen op de ervaringen 
en lessen van deze partijen voor de inrichting van MSC voor Nederland. In deze sectie wordt daarom een aantal van deze 
initiatieven in kaart gebracht om de praktische invulling te tonen die de huidige (zorg)markt heeft gegeven aan MSC. 
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MSC opgezet door ziekenhuizen 

Door verschillende Nederlandse ziekenhuizen is reeds, in verschillende vormen, een Medisch Service Centrum opgezet. Zo is Isala 
actief met het Connected Care Centre, het Franciscus Gasthuis & Vlietland met het Medisch Service Platform, het Canisius 
Wilhelmina Ziekenhuis met CWZ Thuis onder leiding van het medisch callcenter, het Jeroen Bosch Ziekenhuis met het 
Monitoringscentrum en het OLVG met verscheidene digitale zorg-thuisinitiatieven, waaronder de Virtual Ward. Deze selectie aan 
ziekenhuizen is slechts illustratief. Er zijn meer voorbeelden te noemen van ziekenhuizen, VVT-organisaties en GGZ-aanbieders 
die in verschillende mate digitale zorg hebben georganiseerd. 

Opvallend is dat ieder van de genoemde ziekenhuizen op hoofdlijnen hetzelfde proces volgt in het opzetten en inrichten van een 
(vorm van een) Medisch Service Centrum. Het ziekenhuis analyseert het zorgpad voor een specifieke patiëntgroep en onderzoekt 
de mogelijkheden om bepaalde fases te digitaliseren en onder thuisbehandeling plaats te laten vinden. Vervolgens selecteert het 
ziekenhuispatiënten met deze diagnose en includeren zij de patiënten die goed ondersteund zouden kunnen worden door de 
inzet van digitale zorg – onder andere kijkend naar aspecten als digitaalvaardig en relatief stabiel. Veel voorkomende 
geïncludeerde patiëntgroepen omvatten patiënten met chronische aandoeningen zoals COPD, IBD en hartfalen. Wanneer de 
patiënt is aangemeld voor het digitale zorgprogramma, krijgt deze de digitale tools van leveranciers aangereikt om zelfmetingen 
te voltooien. Denk bijvoorbeeld aan slimme apparatuur en apps van spelers als Luscii, BeterDichtbij of Sananet. Een patiënt zendt 
een signaal naar het digitale zorgplatform van het ziekenhuis, dit kan bijvoorbeeld tweewekelijks een korte vragenlijst zijn of een 
signaal van een slimme weegschaal of een hartslagmeter. Vervolgens beoordelen zorgverleners van het ziekenhuis die actief zijn 
op het digitale zorgplatform de binnenkomende signalen.  

Tussen ziekenhuizen bestaan er met name verschillen in welke ziekenhuismedewerkers de signalen die binnenkomen op het 
digitale zorgplatform behandelen. Het onderscheid is sterk gerelateerd aan de mate van standaardisering van het zorgpad en/of 
de mate van geprotocolleerd kunnen werken. Bij sommige ziekenhuizen zijn de digitale zorgverleners (IC-)verpleegkundigen, bij 
anderen zijn dit (minstens derdejaars) geneeskundestudenten. Er is overeenstemming dat een basis aan klinisch redeneren 
essentieel is om digitale zorg van hoge kwaliteit te kunnen faciliteren. 

Indien de ziekenhuismedewerker via het digitale platform constateert dat de patiënt additionele ondersteuning nodig heeft, dan 
neemt deze proactief contact op met de patiënt om vervolgacties te bespreken. Alleen indien noodzakelijk wordt de patiënt 
gevraagd om naar het ziekenhuis te komen. Een mogelijke vervolgactie is het organiseren van een fysieke interventie zodat de 
patiënt kan worden gezien door een zorgprofessional. De ziekenhuismedewerker coördineert deze fysieke interventie naar 
bijvoorbeeld de huisarts, de specialist van het eigen ziekenhuis of een aangesloten netwerkpartner van het ziekenhuis, 
bijvoorbeeld wijkverpleging. Naast deze proactieve benadering van het ziekenhuis kunnen patiënten, wanneer zij een zorgvraag 
hebben, uiteraard ook zelf contact opnemen met de ziekenhuismedewerkers van het digitale zorgplatform. 
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MSC door derden 

In Nederland bestaan er reeds Medische Service Centra die zijn opgezet door zelfstandige partijen, als respons op een behoefte in 
de markt. Zij identificeerden kansen in het op afstand monitoren van (kwetsbare) patiënten met een lage(re) toegankelijkheid tot 
zorg. Twee voorbeelden zijn Zorgcentrale Noord (ZCN) en Medisch Service Centrum NAAST. Deze MSC volgen op hoofdlijnen 
hetzelfde proces als de door ziekenhuizen opgezette MSC. Het grootste verschil is dat de zelfstandige partijen aan meerdere 
zorgaanbieders in het ecosysteem hun diensten aanbieden, waardoor het aanbod aan digitale zorgverlening verschilt. Denk aan 
sensoring, medicatie uitgifte en personen-alarmering. 

Zorgaanbieders sluiten zich aan op de dienstverlening van partijen als NAAST en ZCN, waarmee de eigen patiënten 24/7 digitaal, 
middels onder andere reguliere telefonie, beeldbellen, zelfmetingen, personenalarmering en medicatie-uitgifte, worden 
ondersteund door de medewerkers van het Medisch Service Centrum.  

Patiënten sturen zorgvragen in de vorm van signalen, eventueel automatisch en op basis van vooraf ingestelde grenswaarden in 
het geval van medische zelfmetingen, naar het centrale platform van NAAST of ZCN. De centralist triageert de binnenkomende 
signalen en bepaalt of er een digitale actie benodigd is. Indien dit het geval is, neemt de centralist telefonisch of middels 
beeldbellen contact op met de patiënt en behandelt zelf de zorgvraag. 

In het geval van escalatie, bijvoorbeeld wanneer er een fysieke interventie nodig is, neemt de Medisch Service Centrum-
medewerker contact op met de door de zorgaanbieder aangewezen contactpersonen (112, HAP of een eigen gespecialiseerd 
verpleegkundige). De genoemde medewerker registreert waar nodig het contact (in)direct in het EPD of ECD van de 
zorgaanbieder.  

De gewenste dienstverlening en bijbehorende prijsafspraken worden contractueel vastgelegd in onder andere een Service Level 
Agreement. De Medisch Service Centrum medewerkers kunnen de gewenste protocollen en werkprocessen van de 
zorgaanbieder inzien en gebruiken in de behandeling van de zorgvragen van patiënten. 

Landelijke servicecentra 

Een voorbeeld van een landelijk servicecentrum in Nederland is de 112-meldkamer, waarbij het proces als volgt is ingericht: een 
112-beller belt het noodnummer wanneer hij of zij een ambulance, brandweer of de politie nodig heeft. De beller wordt 
verbonden met een centralist van de centrale meldkamer in Driebergen. De centralist beoordeelt of de beller juist is verbonden. 
Ongeveer dertig procent van de telefoonsignalen wordt hierdoor afgevangen – dit zijn bijvoorbeeld plaagbellers of 
broekzakbellers. Indien de beller een valide hulpvraag heeft, wordt het signaal doorverbonden naar een regionale meldkamer 
voor de specifieke hulpdienst. In 2023 zullen er tien regionale meldkamers zijn in Nederland.  

In de regionale meldkamer krijgt de beller een medewerker aan de lijn van de brandweer, politie of ambulance. Deze 
medewerker zet vervolgens een melding uit bij de betreffende regionale hulpdienst(en). Vervolgens komen deze ter plaatse en 
voorzien de beller van hulp. Tevens houden de hulpdiensten de regionale meldkamer op de hoogte van eventuele gebeurtenissen 
en de afhandeling van de hulpvraag. 
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Een recenter opgezet voorbeeld van een landelijk servicecentrum is de coronacheck-applicatie. Alle Nederlanders konden de app 
downloaden en dagelijks een vragenlijst invullen over COVID-19-symptomen. Een medisch team beoordeelde deze vragenlijsten, 
waarbij indien nodig het medisch team proactief contact opnam met de burger om advies te geven en eventueel om een 
zorgverlener in te schakelen, zoals de huisarts. De medische teams bedienden burgers vanuit drie medische regiecentra: west 
(OLVG), midden (UMCU) en oost (CWZ). Vanwege de urgentie van de coronacrisis was het mogelijk om snel de structuur van de 
regiecentra op te zetten en op te schalen. Randvoorwaardelijk hierin was dat de regiecentra toegang hadden tot de relevante 
(patiënt)data. Door dit initiatief zijn ruim tweehonderdduizend mensen digitaal geholpen. 

MSC buiten Nederland 

Het Mercy Virtual Care Center (MVCC) is een onderdeel van de ziekenhuisgroep Mercy in de Verenigde Staten. Vanuit Missouri 
focust het MVCC zich op het digitaal ondersteunen van zorg voor ruim zeshonderdduizend patiënten in een gebied in de VS dat 
groter is dan Frankrijk en Duitsland bij elkaar. Mercy biedt haar diensten aan zowel haar eigen ziekenhuizen als partner-
ziekenhuizen aan.  

Vanuit één fysieke locatie biedt het MVCC een dertiental verschillende diensten. Zo is er met de vICU-diensten een 
monitoringservice voor patiënten verdeeld over dertig intensive care units in vijf staten. Met deze dienst ondersteunt Mercy de 
artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis. Ook biedt de ziekenhuisgroep met haar vStroke een digitale neuroloogdienst om 
uitkomsten te bieden voor de tekorten aan dienstdoende neurologen op de SEH. Via het MVCC is het daardoor mogelijk om, 
indien nodig, 24/7 een neuroloog virtueel in te schakelen om te bepalen of een patiënt een beroerte heeft. 

Belangrijk om te vermelden is dat bij alle diensten die Mercy aanbiedt het hoofdbehandelaarschap te allen tijden bij de 
behandelend arts blijft3. Mercy laat zien dat het goed mogelijk is om op grote schaal vanuit één centrale locatie digitale diensten 
te bieden aan vele verschillende ziekenhuizen. 

Andere industrieën 

In industrieën buiten de zorg zijn er reeds op landelijke schaal servicecentra actief om digitale dienstverlening voor klanten te 
bewerkstelligen. Voorbeelden hiervan zijn servicecentra van retailers zoals bol.com, telecombedrijven zoals KPN en organisaties 
uit de financiële sector zoals de Rabobank en ING. Signalen komen via een omnichannel benadering, zoals chat, e-mail en 
telefoon, binnen op één centraal punt. Wanneer een fysieke actie nodig is, wordt deze regionaal gedistribueerd. Een voorbeeld 
uit de financiële sector is het landelijke servicecentrum van de Rabobank, waar klanten bij regionale fysieke locaties terecht 
kunnen indien nodig - bijvoorbeeld om een nieuwe rekening te openen. Een voorbeeld uit de telecomindustrie is het doorzetten 
van een servicevraag die binnenkomt op het landelijke servicenummer naar een regionale KPN-monteur, die vervolgens een 
thuisbezoek uitvoert. 

De bestaande initiatieven demonstreren dat het verlenen van digitale zorg middels een Medisch 
Service Centrum realiseerbaar is en maatschappelijke waarde kan generen 

De onderzochte bestaande initiatieven zoals bij Isala, CWZ, OLVG, Franciscus Gasthuis & Vlietland, NAAST en ZCN laten zien dat 
het mogelijk is om via servicecentra digitale dienstverlening in te zetten voor het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid 
van de zorg en zorgprofessionals te ontlasten zodat zij meer plezier hebben in het werk en zich kunnen richten op hun kerntaak.  

Op kleine schaal en voor specifieke patiëntgroepen – zoals COPD – worden reeds positieve resultaten behaald in patiëntervaring 
door zorg thuis mogelijk te maken door MSC. Het blijkt mogelijk om kwalitatief hoogwaardige ‘warme’ zorg met ‘koude’ digitale 
technologie te faciliteren. Daarnaast is aangetoond dat concrete uitkomsten gerealiseerd kunnen worden door monitoring op 
afstand. Zo blijkt uit onderzoek dat door monitoring op afstand bij hartfalen een reductie van 65 procent in aantal 
ziekenhuisopnames en negentig procent in zorgkosten behaald wordt. Bij COPD wordt een reductie van 54 procent van de totale 
ziektekosten waargenomen4. MSC bieden de potentie om juist voor patiënten met multi-problematiek toegevoegde waarde te 
creëren, doordat deze groep patiënten middels monitoring op afstand sneller veilig uit het ziekenhuis kan worden ontslagen. 

  

 
3 Mercy virtual connects with a new model of care (Health Progress, 2015)  
4 Van der Burg et al. Long-term effects of telemonitoring on healthcare usage in patients with heart failure or COPD 
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6. Belang van voldoende volume 

Deze MSC zijn echter nog beperkt in omvang terwijl lessen uit andere industrieën en landen demonstreren dat voldoende 
volume nodig is om het volledige potentieel van MSC voor patiënt, zorgverlener en maatschappij te ontsluiten. Voor het 
kosteneffectief leveren van kwalitatieve en toegankelijke zorg met de patiënt centraal is het daarom bovenal van belang dat 
organisatievormen van MSC voldoende volume realiseren. 

Lessen uit andere industrieën en landen impliceren dat voldoende schaal essentieel is om het 
volledige potentieel van MSC te ontsluiten voor patiënt, zorgverlener en maatschappij  

De bestaande initiatieven hebben aangetoond dat MSC een concrete bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de 
zorgkwaliteit voor lagere kosten per patiënt. De huidige initiatieven zijn echter beperkt van schaal: de centra bedienen vaak 
alleen specifieke ziekenhuizen of patiëntgroepen of spelen nog een beperkte rol in de continuïteit van het totale zorgproces van 
de patiënt.  

Voorbeelden uit andere landen en industrieën laten zien dat de juiste schaal een belangrijke succesfactor is voor de optimale 
inrichting van (Medische) Service Centra. Schaal is een middel om de geleverde ondersteuning te verbeteren en daarmee de 
kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te ondersteunen op kosteneffectieve wijze.  

Uit onze verkenning blijkt dat schaal op vijf manieren kan bijdragen aan betere en betaalbaardere zorg: 

1. Specialisatie voor verhoogde kwaliteit 

Door grotere schaal kunnen Medisch Service Centrum-medewerkers zich sterker specialiseren en ontwikkelen in digitale 
zorgverlening voor patiëntgroepen waardoor kwaliteit van patiëntzorg verbetert. Het is aangetoond dat wanneer mensen zich op 
eenzelfde soort dienstverlening kunnen concentreren, de dienstverlening stijgt in kwaliteit. Het Medisch Service Centrum biedt 
expertise in het op digitale wijze verlenen van zorg aan zorgaanbieders om hun patiënten optimaal te kunnen ondersteunen, 
waar en wanneer het voor de patiënt het beste uitkomt. 

2. Data voor data-gedreven zorg en het bewijzen van meerwaarde van MSC 

Een grote hoeveelheid data, door het op schaal aanbieden van digitale zorg, biedt nieuwe mogelijkheden om zorg continu te 
verbeteren. Zo kan er door inzet van analytics, kunstmatige intelligentie en algoritmes gebruikgemaakt worden van voorspellen 
en slimme segmentatie, zodat problemen van patiënten sneller en accurater in beeld worden gebracht.  

Daarnaast zijn de effecten en meerwaarde van digitale zorg en Medische Service Centra door het gebrek aan volume en centrale 
beschikbaarheid van data niet voor alle patiëntgroepen of op grote schaal aangetoond, wat essentieel is om draagvlak te creëren 
voor de opzet en inrichting van Medische Service Centra in Nederland. Analyse van data op schaal kan het vertrouwen in de 
kwaliteit van dienstverlening door MSC verbeteren middels gegronde wetenschappelijke onderbouwing van de effecten. 

3. Verhoogde veranderkracht 

De transformatie naar het verplaatsen van zorg en het leveren van zorg op afstand is niet eenvoudig. Er moet gewerkt worden 
met nieuwe technologie en een nieuwe manier van werken. Het volstaat daarbij niet om bestaande processen te digitaliseren 
maar vereist inrichting van nieuwe, hybride zorgprocessen5. Dit is voor de meeste zorgaanbieders een tijdsintensief en complex 
realiseerbare exercitie, die uitgevoerd moet worden naast het vervullen van de primaire zorgtaken. Door verandercapaciteit te 
bundelen richting een beperkt aantal MSC die op schaal digitale zorg faciliteren kunnen zorgaanbieders een grotere 
veranderkracht realiseren om deze transformatie mogelijk te maken.  

4. Gebundelde investeringen 

Het opzetten en inrichten van MSC vereist forse investeringen op het gebied van logistiek, bemensing en infrastructuur. Door 
krachten te bundelen en opgeschaalde MSC in te richten, kunnen de financiële lasten gezamenlijk worden gedragen. Daarnaast is 
het kosteninefficiënt om een veelvoud van sub-schaal initiatieven voor digitale zorg te ondersteunen. 

 
5 Kooij, L. Digital Transformation in hospital care: implementation and evaluation of eHealth in clinical practice – the effects on patients, 
healthcare professionals and hospital organizations.  
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5. Efficiënte inzet van zorgverleners 

Het inzetten van zorgprofessionals toegewijd aan het verlenen van digitale zorg zorgt voor een verbeterde werkervaring en 
efficiënte inzet, in tegenstelling tot het gecombineerd verlenen van zowel fysieke als digitale zorg. Het door elkaar heen uitvoeren 
en afwisselen van fysieke en digitale zorgverlening naast de reguliere zorg-werkzaamheden die zij uitvoeren in het ziekenhuis 
wordt ervaren als onhaalbaar en onwenselijk.  

Een grote(re) schaal maakt het mogelijk om zorgprofessionals te specialiseren op het gebied van digitale zorgverlening en 
bewerkstelligt het op efficiënte wijze inplannen van zorgverleners en diensten. Daarnaast is het met een hoger volume aan 
digitale zorgvragen mogelijk om de ‘zwaardere’ medewerkersprofielen vrij te houden voor de echt urgente zorgvragen en 
escalaties. 

7. Barrieres voor doorontwikkelen MSC 

Het doorontwikkelen van MSC wordt bemoeilijkt door twee belangrijke elementen. Ten eerste is er enerzijds middels een flink 
aantal initiatieven veel tot stand gebracht, maar wordt de doorontwikkeling anderzijds belemmerd door versnippering. 
Voorlopers lopen hierbij het risico dat hun inspanningen leiden tot desinvesteringen. Ten tweede wordt de benodigde buy-in van 
zorgprofessionals en -aanbieders geremd door drie factoren: i) een gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit van dienstverlening 
om (een gedeelte van) de behandelrelatie te verplaatsen omdat de meerwaarde van MSC nog niet (volledig) gerealiseerd of 
onderkend wordt; ii) de huidige autonome positie met ruimte voor eigen processen en protocollen; en iii) het risico op 
omzetderving door het verplaatsen van zorg. Daarnaast zijn er verschillende technologische en operationele uitdagingen 
waarmee rekening gehouden moet worden. 

De lessen uit andere industrieën en landen demonstreren het belang van voldoende volume om het volledige potentieel van MSC 
te benutten. Het is belangrijk te benadrukken dat dit een middel is en geen doel op zich: opschaling moet enkel worden 
nagestreefd daar waar het de kwaliteit van de zorg kan verbeteren, de druk op zorgpersoneel kan verminderen of kan bijdragen 
aan betaalbaarheid van kwalitatief hoogwaardige zorg.  

Door het beperkte volume van de huidige initiatieven benutten zij dit potentieel nog niet volledig. Het is daarom belangrijk dat er 
op deze initiatieven wordt voortgebouwd en er (meer) zorgaanbieder-overstijgende MSC worden gerealiseerd: dat wil zeggen 
MSC die hun diensten beschikbaar stellen voor meer dan één zorgaanbieder om op die wijze het volume van meerdere 
aanbieders te combineren.  

De hoofdredenen dat MSC nog zeer beperkt zorgaanbieder-overstijgend zijn georganiseerd zijn enerzijds de al succesvolle, maar 
versnipperde, initiatieven en anderzijds de beperkte buy-in van zorgprofessionals en -aanbieders. Daarnaast zijn er verschillende 
technologische en operationele uitdagingen die de benodigde samenwerking over of met verschillende zorgaanbieders 
bemoeilijkt.  

1. Bestaande initiatieven 

Op de eerste plaats komt opschaling niet goed op stoom door het grote aantal bestaande initiatieven op kleinere schaal. Veel 
zorgaanbieders hebben de afgelopen jaren zelf geïnvesteerd in oplossingen voor zorg op afstand en hebben daar mooie 
resultaten mee bereikt. Om diezelfde redenen ervaren voorlopers soms echter ook een verminderde urgentie. Een deel van de 
zorg wordt immers al digitaal verleend waardoor de noodzaak om de huidige oplossingen aan te passen om samenwerking met 
andere aanbieders mogelijk te maken niet wordt gevoeld. Daarnaast speelt mogelijk een gevoel van onrust rondom potentiële 
desinvesteringen; overstappen op een nieuw model zou de huidige oplossingen, waar veel tijd en geld in is geïnvesteerd en waar 
organisaties terecht trots op zijn, ten dele overbodig kunnen maken.  

2. Beperkte buy-in van zorgaanbieders en zorgverleners  

De buy-in van zorgprofessionals en -aanbieders wordt geremd door drie factoren.  

Ten eerste wordt het positieve effect van MSC op de kwaliteit van de zorg niet door iedereen onderkend onder andere ómdat zij 
nog niet op grote schaal gerealiseerd zijn en omdat veel zorgverleners nog beperkte ervaring hebben met zorg op afstand en in 
het bijzonder met zorgaanbieder-overstijgende samenwerking om dergelijke zorg te faciliteren.  
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Hierom is er een beperkt vertrouwen in de kwaliteit die MSC die voor meerdere aanbieders actief zijn kunnen bieden voor 
patiënten. Daarmee is er weerstand om de behandelrelatie deels te verplaatsen naar een extern centrum waar zorgverleners 
beperkt zicht hebben op de behandeling. 

Daarnaast is de zorg sterk decentraal georganiseerd, met een hoge mate van autonomie met ruimte voor eigen processen en 
protocollen. Intensieve samenwerking over meerdere zorgaanbieder en/of het uitbesteden van bepaalde activiteiten zal deze 
autonomie doen afnemen.  

Tot slot zien individuele zorgaanbieders ook een risico op omzetderving gezien de huidige bekostigingsmodellen vooral gericht 
zijn op het compenseren van geleverde ‘fysieke’ zorg binnen de muren van de zorgaanbieder.  

3. Operationele en technologische verschillen 

Processen en protocollen van verschillende zorgaanbieders zijn slechts beperkt gestandaardiseerd. Er is geen uniform 
geprotocolleerd proces voor de behandeling van bijvoorbeeld COPD. Daarbij zijn er ook grote verschillen in het 
technologielandschap van verschillende organisaties, waarin zij samenwerken met verschillende leveranciers. Dat maakt 
aansluiting op een gecentraliseerd Medisch Service Centrum en data-uitwisseling uitdagend. 

Een Medisch Service Centrum dat meerdere zorgaanbieders bedient is gebaat bij een zo uniform mogelijke aanpak, zowel 
operationeel als technologisch. Om deze reden zien veel zorgaanbieders op dit moment beperkte mogelijkheden voor 
opgeschaalde centra. 

4. Beperkte digitale vaardigheden 

Een andere barrière voor het realiseren van betekenisvolle impact door het verplaatsen van zorg is dat een gedeelte van de 
patiëntpopulatie niet voldoende digitaal vaardig is om zich met vertrouwen aan te melden voor zorg op afstand. Daarnaast vraagt 
het verlenen van digitale zorg ook nieuwe en andere vaardigheden van zorgprofessionals, gezien het ‘virtueel zorgen’ niet 
opgenomen is in het trainingscurriculum. Er zijn verschillende initiatieven gestart om de digitale vaardigheid van zowel patiënten 
als zorgprofessionals te optimaliseren, maar het ontbreekt op dit moment aan een centrale best practice om zorg digitaal te 
verlenen.  

Aan het eind van dit rapport wordt gereflecteerd op de belangrijkste transitiestappen om de gewenste transformatie in gang te 
zetten. Deze transitiestappen zijn specifiek gericht op het overkomen van de hierboven genoemde barrières. 

8. Optimale schaal 

Door deze uitdagingen bestaat er geen consensus over de optimale schaal van een Medisch Service Centrum. Wel wordt het 
beeld gedeeld dat een scenario waarin iedere zorgaanbieder een eigen Medisch Service Centrum realiseert onwenselijk is. Ook 
wordt erkend dat sommige functies en sommige patiëntgroepen meer gebaat zijn bij opgeschaalde digitale ondersteuning dan 
andere. Per functie en per doelgroep moet worden gedefinieerd welk onderdeel van het aangepaste zorgproces kan worden 
belegd bij een MSC zodanig dat het de lokale of regionale onderdelen van het proces optimaal ondersteunt en zo kostenefficiënt 
mogelijk wordt geleverd. 

Tijdens de verkenning zijn verschillende assen gedefinieerd aan de hand waarvan een veelheid 
aan verschillende MSC verschijningsvormen kan worden geformuleerd 

Om de opzet en inrichting van MSC in Nederland vorm te geven zijn verschillende factoren van belang. Namelijk: welke zorg kan 
er vanuit welke zorgaanbieders verplaatst worden naar een Medisch Service Centrum? Wat is concreet de dienstverlening die 
een Medisch Service Centrum aan kan bieden en zijn hier gradaties in aanwezig? Op welke schaal zouden MSC moeten opereren, 
en voor welke patiëntgroepen? Wat voor partijen kunnen MSC opzetten?  

Om deze vraagstukken en de dynamiek rondom MSC in kaart te brengen zijn er vijf assen gedefinieerd als vehikel om de discussie 
te structureren. Iedere as is gedetailleerd aan de hand van dimensies, waarbij de combinaties van dimensies over de vijf assen 
resulteren in verschillende inrichtingsmodellen voor MSC.  
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De as Geografie bepaalt de schaal waarop een Medisch Service Centrum zou kunnen functioneren, ofwel het bedieningsgebied. 
De tweede as omvat de verschillende Typen zorg die verplaatst zouden kunnen worden naar een Medisch Service Centrum. De 
Functie-as omschrijft welke digitale zorgverlening een Medisch Service Centrum vervolgens zou kunnen aanbieden aan de 
patiënten van de zorgaanbieder, waarbij in Nederland verschillende initiatieven reeds gericht zijn op het ondersteunen van 
patiënten middels monitoring op afstand. Daarnaast worden de eerste stappen gezet richting digitale patiëntbewaking6. Als 
vierde as is Patiëntgroep opgenomen in het framework, omdat de patiëntgroep een grote impact heeft op de mate waarin de 
inrichtingsvorm van het Medisch Service Centrum toegevoegde waarde kan bieden aan de patiënt. Tot slot kunnen MSC door 
verschillende typen aanbieders worden aangeboden; hierin onderscheiden we met name samenwerkingsverbanden van 
ziekenhuizen (en eventueel netwerkpartners) of (zorg)aanbieders die zich gespecialiseerd hebben op het opereren van een 
Medisch Service Centrum. 

Een gedetailleerd overzicht van de vijf assen is opgenomen in de appendix. 

Door combinaties te vormen met deze vijf assen, kunnen er verschillende verschijningsvormen 
voor Medische Service Centra in Nederland worden gedefinieerd 

Door de verschillende dimensies te combineren en ‘aan de assen te draaien’ is het mogelijk om verschillende MSC 
verschijningsvormen te definiëren. Deze mogelijke diversiteit zien we in de markt terug: de bestaande initiatieven laten een 
spreiding zien over al deze assen en het lukt uiteenlopende modellen om betekenisvolle resultaten te boeken.  

Hieronder staat een illustratief voorbeeld ter demonstratie van een mogelijke vorm dat een Medisch Service Centrum  
kan aannemen. In dit voorbeeld wordt veronderstelt dat het hoofdbehandelaarschap niet verandert. Hoewel het 
hoofdbehandelaarschap niet naar een Medisch Service Centrum zal verplaatsen is het mogelijk dat deze wel meebeweegt met de 
patiënt, bijvoorbeeld richting de eerste lijn. Omdat de focus van deze verkenning ligt op medisch specialistische zorg moeten 
mogelijkheden hieromtrent nog nader worden onderzocht.  

 
6 Zie bijvoorbeeld het virtuele Hartcentrum van Isala  
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Hoewel volume voor MSC een belangrijke drijver is voor kwaliteit en kosteneffectiviteit is de 
ideale schaal van zowel functie als patiëntgroep afhankelijk. 

Uit de verkenning is gebleken dat de mate van opschaling (de ‘Geografie’ as) een belangrijke drijver is voor de verwachte 
kwaliteit die een Medisch Service Centrum zal kunnen leveren en de betaalbaarheid van de zorg. Cruciaal is dus voor welke 
functies en patiëntgroepen zorgaanbieders het vertrouwen hebben om zorg digitaal op te schalen naar een Medisch Service 
Centrum zonder in te leveren op kwaliteit van zorg of de behandelrelatie.  

Wanneer het belang van vertrouwen in het verplaatsen van (een gedeelte van) de behandelrelatie benaderd wordt vanuit de 
geografische dimensies stad-regio-land heeft de verkenning uitgewezen dat verschillende ‘tussenvarianten’ tot opgeschaalde 
MSC slechts beperkt deze breuk aan vertrouwen kunnen overbruggen. Regionale clusters, bijvoorbeeld op provinciaal, RSO- of 
ROAZ-niveau, zijn gevoelsmatig al snel zo ‘ver weg’ dat het als landelijk kan aanvoelen. 

Zoals eerder uiteengezet is het concentreren van zorg waardevol om deze toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig te houden. 
Daarnaast draagt schaal bij aan het efficiënt kunnen inzetten van zorgmedewerkers en beperkt het de benodigde investeringen 
voor innovatie. Het is daarom van belang om stil te staan bij welke functies en welke patiëntgroepen gebaat zijn bij een groter 
volume en welke niet.  

  

Patiëntreis COPD ondersteund door een Medisch Service Centrum 

• Type zorg: Medisch Specialistische Zorg 

• Functie: Regie, coördinatie, service en monitoring 

• Geografie: Landelijk  

• Patiëntgroep: COPD 

• Type aanbieder: Gespecialiseerde aanbieder 

Kees is 53 jaar oud, woont in Arnhem, heeft COPD en staat onder behandeling van longarts Sara bij ‘Het Ziekenhuis’, waarbij 
het Medisch Service Centrum Sara ondersteunt door namens ‘Het Ziekenhuis’ digitale zorg aan te bieden aan Kees. Het 
Medisch Service Centrum heeft hem aangemeld voor het digitale zorgprogramma, het proces uitgelegd en hem geholpen 
met de technologie waarmee hij twee keer per week de CCQ-vragenlijst kan insturen en zijn saturatie zelf kan meten.  

Vrijdag: Kees is inmiddels gestopt met roken, maar gaat vanavond naar een feest waar veel van zijn vrienden wel nog roken. 
Hij vraagt zich af wat voor effect meeroken heeft op zijn COPD en stuurt zijn vraag via een chatbericht naar ‘Het Ziekenhuis’, 
dat automatisch verzonden wordt naar het Medisch Service Centrum. Medisch Service Centrum-medewerker Carolien geeft 
hem informatie via een chatbericht terug. Daarnaast vraagt ze hoe het gaat met het stoppen met roken, stimuleert Kees om 
niet te roken en herinnert hem aan een aantal leefstijladviezen.  

Maandag: Kees voelt zich wat benauwder en merkt dat hij meer last heeft van slijm. Het Medisch Service Centrum ontvangt 
de vragenlijst met verhoogde CCQ-score, constateert een piek en besluit om contact op te nemen met Kees door middel van 
beeldbellen. Medisch Service Centrum-medewerker Bart vraagt hoe het met Kees gaat en neemt de ademhalingsoefeningen 
met hem door. Wanneer de klachten afnemen en Kees gerustgesteld is, geeft Bart aan dat indien de klachten toch weer 
toenemen, hij altijd contact op kan nemen: hij en zijn collega’s staan voor hem klaar. Bart registreert het contactmoment in 
een verslag en zet dit door naar de huisarts en de longverpleegkundige van ‘Het Ziekenhuis’, zodat zij ook op de hoogte zijn. 

Woensdag: Kees is in paniek en zoekt zelf telefonisch contact. Er kan direct een medewerker van het Medisch Service 
Centrum (Carolien) met hem meekijken. Het gaat niet goed met Kees, ondanks toedienen van extra medicatie conform het 
longaanvalsplan. Carolien belt de longpoli van ‘Het Ziekenhuis’. De longverpleegkundige beoordeelt welke (fysieke) zorg er 
nodig is. Afhankelijk van de situatie kan het Medisch Service Centrum er ook voor kiezen om de wijkverpleegkundige van de 
bij ‘Het Ziekenhuis’ aangesloten VVT-organisatie te attenderen en vragen om langs te gaan. 

Zondag: Kees neemt contact op met het Medisch Service Centrum via de chatfunctie, hij is in het ziekenhuis goed geholpen 
en het gaat weer beter.  
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Wenselijkheid van opschalen per functie 

Om te onderzoeken met welke functies zorgaanbieder-overstijgende MSC op een waardevolle manier zorgaanbieders kunnen 
ontlasten moet dus rekening gehouden worden met het belang van de behandelrelatie.  

De eerder besproken hoofdfuncties zijn op te delen in sub-werkzaamheden. Tijdens de verkenning is er een eerste analyse 
gedaan op de wenselijkheid van opschaling van deze werkzaamheden. Resultaten uit deze analyse leiden tot de conclusie dat het 
wenselijker is om werkzaamheden die meer technisch of algemeen van aard zijn te centraliseren of op te schalen naar een 
Medisch Service Centrum. Werkzaamheden waarin de behandelrelatie centraal staat (bijv. bij videoconsulten of aanpassingen 
aan medicatie of het behandelplan) zijn minder wenselijk om uit te besteden aan een opgeschaald Medisch Service Centrum.  

Wenselijkheid van opschalen per patiëntgroep 

Of een patiëntgroep zich goed leent voor ondersteuning van 
zorgaanbieder-overstijgende MSC is afhankelijk van het volume van 
de patiëntgroep en de mate van standaardisatie van het zorgpad. 
Het is belangrijk te benadrukken dat we hier de juiste mate van 
opschaling van digitale zorg analyseren, en niet de wenselijkheid 
van digitale zorg zelf. Dit laatste wordt verondersteld, hoewel er 
uiteraard veel patiëntgroepen zijn waarvoor digitale zorg 
überhaupt geen gepaste oplossing is.  

In het geval van patiëntgroepen met lage volumes is opschaling 
wenselijk om benodigde schaal te realiseren voor zowel efficiënte 
bedrijfsvoering als verbeterde kwaliteit en het opbouwen van 
expertise en bundelen van kennis. De zorgvraag is te klein om de 
behandeling van deze groep gefragmenteerd op te pakken.  

Bij patiëntgroepen met een hoog volume, zoals COPD, is opschaling in mindere mate vereist (er is immers voldoende vraag om te 
distribueren over meerdere partijen) maar kan opschaling juist waarde opleveren in het verplaatsen van routinematige taken 
naar een Medisch Service Centrum om zo zorgprofessionals te ontlasten. Merkbaar is dat waar de urgentie hoog is, zoals bij 
longziekten, artsen en zorgverleners zelf op zoek gaan naar oplossingen en dan ook uitkomen bij MSC. Er is ook meer vertrouwen 
onder zorgaanbieders om deze zorg te verplaatsen naar een Medisch Service Centrum omdat het Medisch Service Centrum kan 
werken aan de hand van gestandaardiseerde zorgpaden en protocollen. 

Patiëntgroepen met een hoog volume waar nog een mindere mate van standaardisatie aanwezig is door vaak een hoge(re) 
complexiteit van benodigde zorg, worden ervaren als ingewikkeld en intensief om mogelijke ondersteuning door MSC goed in te 
richten. Voor deze patiëntgroepen dient er specifiek beoordeeld te worden welke fases van het zorgpad digitaal ondersteund 
kunnen worden door een Medisch Service Centrum, om te borgen dat er vertrouwen is in de kwaliteit van zorg dat een Medisch 
Service Centrum levert aan patiënten. 

Concluderend zijn er verschillende in-richtingsvormen mogelijk voor MSC, waarbij de optimale schaal bepaald kan worden per 
patiëntgroep of per functie dat het Medisch Service Centrum bedient en vervult.  
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De verschillende inrichtingsvormen van Medische Service Centra dienen geëvalueerd te worden 
aan de hand van hun haalbaarheid en de impact die zij realiseren voor patiënt en maatschappij 

Om de afweging te kunnen maken welke vorm het beste aansluit bij de beoogde doelen van de inrichting en opzet van MSC in 
Nederland zijn er verschillende selectiecriteria gedefinieerd:  

1. De impact op de patiëntbeleving 
2. De impact op het terugdringen van (de groei van) zorgkosten 
3. De impact op het oplossen van schaarste aan zorgpersoneel 
4. De impact op de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg 
5. De operationele haalbaarheid 
 

9. Toekomstscenario’s 

De verwachting is daarbij wel dat naar de toekomst de dienstverlening voor meer functies en patiëntgroepen (geleidelijk) naar 
opgeschaalde MSC zal verschuiven wanneer de behoefte voor digitale zorg in de patiëntpopulatie stijgt en de ervaring en het 
vertrouwen in MSC toeneemt. Uiteindelijk is het voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg wenselijk als alle patiënten 
en zorgaanbieders in Nederland bediend worden door een beperkt aantal MSC die voor meerdere zorgaanbieders actief zijn. 

Het is de verwachting dat er richting de toekomst een geleidelijke verschuiving zal plaatsvinden 
naar meer opschaling wanneer ervaring en vertrouwen in MSC-dienstverlening toeneemt en de 
wensen van de patiëntpopulatie verder evolueren 

Deze verkenning is deels gericht op de patiëntenpopulatie van de toekomst. Hierin treedt een verschuiving op van de wensen en 
verwachtingen die deze groep heeft van zijn of haar zorgverlening. Deze is meer servicegericht en in lijn met de algemene trend 
die we zien in ons consumentengedrag: patiënten willen direct geholpen kunnen worden, waar en wanneer dat voor hen het 
beste uitkomt. Hierdoor gaat het belang van een intensieve (fysieke) behandelrelatie een kleinere rol spelen7. Deze beweging ligt 
ten grondslag aan de vertrouwensrelatie en zal zich verder evolueren in de richting dat de patiënt regie heeft over hoe, wanneer 
en van wie zij zorg wil ontvangen. Met andere woorden: patiëntgroepen die vandaag voorkeur geven aan een lokale behandeling, 
geven in de toekomst mogelijk voorkeur aan digitale zorg waarbij het niet van belang is vanwaar deze wordt aangeboden.  

Daarnaast zal door meer ervaring op te doen met opgeschaalde Medische Service Centra de kwaliteit en daarmee het 
vertrouwen in het uitbesteden van bepaalde (zorg)taken aan MSC toenemen.  

Door deze twee verwachte verschuivingen is het goed mogelijk dat functies en patiëntgroepen die nu nog het meest gebaat zijn 
met een lokale inrichting naar de toekomst toe op een steeds grotere schaal bediend kunnen worden.  

 
7 Deloitte Global Healthcare Outlook 2021 
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Ondanks de vele verschillende verschijningsvormen zien we op macroniveau slechts vier 
mogelijke MSC toekomstscenario’s voor Nederland 

 

Het is wenselijk dat een select aantal landelijk of regionaal opgeschaalde MSC digitale 
dienstverlening aanbiedt, waar het merendeel van de zorgaanbieders in Nederland gebruik van 
kan maken 

Een enkel nationaal nutsbedrijf is voor MSC geen vereiste, omdat een Medisch Service Centrum gebruikmaakt van een digitale in 
plaats van een (schaarse) fysieke infrastructuur. Een wildgroei aan MSC, zoals bijvoorbeeld iedere zorgaanbieder één, is echter 
ook niet wenselijk, omdat we hiermee niet de schaal bereiken die nodig is voor de gewenste kwaliteit en kosteneffectiviteit, en 
ieder Medisch Service Centrum gepaard gaat met een forse investering.  

Op basis van lessen uit andere industrieën en landen lijkt het wenselijk dat een select aantal MSC opschaalt naar landelijk of 
regionaal niveau om op die manier alle zorgaanbieders in Nederland van kwalitatieve en kosteneffectieve dienstverlening te 
voorzien. Wanneer de bedieningsgebieden van MSC overlappen, ontstaat tevens de keuzevrijheid voor zorgaanbieders om een 
voor hen optimaal dienstenpakket af te nemen. Een uiteindelijk toekomstscenario zou kunnen zijn dat open MSC, in het belang 
van zowel zorgaanbieder als patiënt, met elkaar concurreren op kwaliteit en prijs. Dit is het geval in scenario 3 in de weergave 
hierboven. Een ander mogelijk alternatief is dat voor iedere regio een eigen Medisch Service Centrum wordt opgezet waarop alle 
zorgaanbieders in de regio zich aansluiten. Een uitdaging van dit scenario is dat er op dit moment al verschillende MSC bestaan 
die meerdere regio’s beslaan.  

De vraag wat het optimale aantal MSC voor Nederland zal zijn, blijft in deze verkenning onbeantwoord. Zoals gesteld is het 
minder dan tachtig en meer dan één, maar of de juiste balans tussen keuzevrijheid, kwaliteit en kosteneffectiviteit wordt 
gevonden bij drie, vijf of twaalf MSC dient nader te worden geanalyseerd. Onderzoek naar de minimaal benodigde schaal voor 
MSC zou bijdragen aan het vaststellen van een mogelijke bandbreedte. 

10. Noodzaak voor gecoördineerd handelen 

Gezien het gefragmenteerde landschap lijken bestaande MSC echter niet organisch en niet met de benodigde snelheid op te 
zullen schalen. Daarom zal de gewenste en urgente transformatie actief in gang gezet moeten worden, waarbij het van belang is 
de reeds opgedane kennis en ervaring te verzilveren. 
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11. Transitiestappen 

Concreet identificeren we twee essentiële transitiestappen. Op de eerste plaats is het van belang om zorgaanbieder-
overstijgende samenwerkingsverbanden op te zetten om gezamenlijk vertrouwen en eigenaarschap op te bouwen en zo de 
hierboven beschreven uitdagingen te overkomen. Ten tweede zijn transformatiegelden benodigd om een aantal MSC gericht en 
snel op te schalen om digitale diensten voor alle patiënten en zorgaanbieders toegankelijk te maken en dienen innovatieve 
bekostigingsmodellen te worden gedefinieerd om de juiste incentives te bewerkstelligen door bijvoorbeeld middels shared 
savings besparingen op gepaste wijze te verdelen in het zorgnetwerk. Op deze wijze kan de op kleine schaal bewezen belofte 
voor betere, toegankelijkere en betaalbaardere zorg op grotere schaal werkelijkheid worden.  

Voor optimale opschaling van digitale zorgdiensten middels Medische Service Centra is er een 
aantal transitiestappen gedefinieerd om de geïdentificeerde barrières te overkomen 

1. Samenwerken voor vertrouwen 

MSC op schaal zullen alleen succesvol zijn wanneer er breed vertrouwen is bij zorgaanbieders en zorgverleners dat het 
verplaatsen van zorg bijdraagt aan kwaliteitsverhoging. Binnen het netwerk moet er samengewerkt worden om de impact van 
MSC gezamenlijk in kaart te brengen en de meerwaarde te bewijzen. Ook is van belang dat de inrichting van MSC vanaf het begin 
gericht is op het verlichten van pijnpunten in het proces, en dat bestaande ervaringen en investeringen niet verloren gaan.  

2. Vrijmaken transformatiegelden en gezamenlijk innoverende bekostigingsvormen opzetten 

MSC leveren op schaal een grote maatschappelijke waarde, maar MSC op schaal realiseren vereist forse investeringen. Om deze 
investeringen te kunnen dragen, is het bundelen van krachten in een samenwerking aan te raden. Daarnaast is het niet wenselijk 
dat er in een veelheid aan verschillende MSC geïnvesteerd wordt. Het is daarom waardevol om centrale transformatiegelden vrij 
te maken om een investering te doen in een select aantal MSC dat op schaal services kan leveren aan meerdere zorgaanbieders. 
Uiteraard is het daarbij mogelijk te kiezen voor het opschalen van reeds bestaande en bewezen initiatieven. Belangrijk is dat 
centraal gefinancierde MSC aan de geïdentificeerde randvoorwaarden voldoen en de dienstverlening, bij voorkeur white label, 
beschikbaar is voor alle zorgaanbieders. 

Daarnaast is het van belang om innovatieve bekostigingsvormen voor de lange termijn vast te stellen, zodat er passende 
incentives zijn. Een Medisch Service Centrum verleent een service aan de zorgaanbieder en zou hiervoor direct, bijvoorbeeld per 
handeling of patiënt, betaald kunnen worden. Maar dat kan alleen als de zorgaanbieder de additionele capaciteit weet te 
vervullen of kostenreductie kan realiseren. Alternatief kunnen MSC ook direct door zorgverzekeraars bekostigd worden. Door 
middel van bijvoorbeeld shared savings bekostigingsmodellen is het bespaarde geld op gepaste wijze te verdelen in het 
zorgnetwerk. 

3. Overige transitiestappen 

Richtlijnen opstellen voor technologiepartners 

Het technologisch fundament, benodigd om de digitale zorgverlening vanuit Medische Service Centra te kunnen ondersteunen, 
zal worden neergezet door (verschillende) technologiepartners. De huidige Nederlandse richtlijnen op het gebied van data-
uitwisseling voor generieke voorzieningen zullen leidend zijn in het opstellen van technologische kaders en eisen, waarbij het 
randvoorwaardelijk is dat zorgaanbieders relevante (patiënt)data eenvoudig en veilig kunnen delen met een Medisch Service 
Centrum.  

De architectuur van MSC dient optimale flexibiliteit te ondersteunen, gebaseerd op bijvoorbeeld Open APIs, zodat alle 
zorgaanbieders redelijkerwijs kunnen worden ontsloten ten behoeve van data-uitwisseling. Richtlijnen en architectuurprincipes 
dienen verder aangevuld te worden op basis van de randvoorwaarden met betrekking tot het eigenaarschap van data en 
(inter)nationaal erkende privacy standaarden in de zorg. Aanvullende dient het platform de mogelijkheid te ondersteunen om 
dynamisch en op basis van slimme technologie verschillende protocollen en processen per zorgaanbieder te tonen aan de 
Medisch Service Centrum-medewerker, afhankelijk van het binnenkomende signaal. 

Tot slot is het waardevol om in de technische inrichting rekening te houden met de verwachte ontwikkelingen van MSC. Door 
elementen modulair te ontwerpen, zal het later eenvoudiger zijn om MSC verder op te schalen en uit te breiden met additionele 
functies en zorgpaden.  
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Onderzoeken van mogelijkheden om protocollen te uniformeren 

Om een snelle start te bevorderen zullen MSC in de basis protocollen en processen voor meerdere aanbieders moeten kunnen 
ondersteunen. Echter is het voor de patiëntenzorg waardevol om in de toekomst te onderzoeken waar het mogelijk is om deze 
protocollen en processen te uniformeren. Het loont daarbij om de behandelrichtlijnen van de vakgroepen te verrijken met 
richtlijnen voor digitale zorg.  

Het uniformeren van ziekenhuis-overstijgende standaarden en protocollen is een complexe exercitie, waarin het essentieel is om 
de dialoog te voeren tussen de ziekenhuizen en standaarden te ontwikkelen waarin ruimte wordt gelaten voor aanbieder-
specifieke afwijkingen.  

Ontwikkelen van digitale- en gezondheids-vaardigheden bij patiënt en professional 

Het verlenen of ontvangen van kwalitatief hoogwaardige digitale zorg vraagt een specifieke set aan vaardigheden, die essentieel 
is om het Medisch Service Centrum te laten slagen. De overheid en patiëntenorganisaties hebben een centrale rol om te 
investeren, zodat patiënten voldoende digitale en gezondheidsvaardigheden ontwikkelen om digitale zorg te ontvangen. 
Daarnaast dienen werkgevers training en begeleiding te bieden om kwalitatief hoogwaardige digitale zorg te verlenen aan 
patiënten. 
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IV. Vervolgstappen verkenning 
Dit document is het resultaat van een eerste verkenning naar MSC uitgevoerd door NVZ en ZN in samenwerking met Deloitte. 
Deze verkenning heeft als doel om een beter beeld te krijgen van de meerwaarde die MSC in potentie kunnen leveren voor 
patiënten en zorgverleners.  

Het is belangrijk deze eerste beelden verder aan te scherpen en te toetsen met relevante partijen, op de eerste plaats met 
andere relevante koepelorganisaties en het bredere zorgecosysteem – waaronder VVT, GGZ en de eerstelijnszorg. 

Daarnaast verdienen ieder van de eerdergenoemde transitiestappen een verdere verdieping. Deze verdieping is vereist om 
vervolgstappen te concretiseren. Een (niet uitputtende) selectie van relevante onderzoeksgebieden om de transitiestappen 
verder vorm te geven:  

• Welke benodigde technologische randvoorwaarden en architectuurprincipes benodigd zijn om te komen tot een breed 
gedragen standaard voor onder andere platformtechnologie en data-uitwisseling. 

• Wat potentiële bekostigingsvormen kunnen zijn voor MSC. 

• Wat een ideale schaal is om kwalitatieve zorg kosteneffectief te leveren; per patiëntgroep en functie met een 
gekwantificeerde business case. 

• Welke patiëntgroepen en functies als eerste de aandacht verdienen voor een gecoördineerde opschaling. 
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V. Appendix 

1. Framework inrichting MSC 

Om de opzet en inrichting van MSC in Nederland vorm te geven zijn verschillende factoren van belang. Namelijk: welke zorg kan 
er vanuit welke zorgaanbieders verplaatst worden naar een Medisch Service Centrum? Wat is concreet de dienstverlening die 
een Medisch Service Centrum aan kan bieden en zijn hier gradaties in aanwezig? Op welke schaal zouden MSC moeten opereren, 
en voor welke patiëntgroepen? Wat voor partijen kunnen MSC opzetten?  

Om deze vraagstukken en de dynamiek rondom MSC in kaart te brengen zijn er vijf assen gedefinieerd als vehikel om de discussie 
te structureren. Iedere as is gedetailleerd aan de hand van dimensies, waarbij de combinaties van dimensies over de vijf assen 
resulteren in verschillende inrichtingsmodellen voor MSC.  

 

De eerste as: Geografie (schaal) 

De as Geografie bepaalt de mate waarin een Medisch Service Centrum voor haar activiteiten geografisch gebonden is, en zegt 
daarmee iets over de mate van centralisatie en de (mogelijke) schaal.  

Op het laagste niveau Medisch Service Centra die opgezet zijn en geopereerd worden door een enkele zorgaanbieder.  

Een stap hoger betreft MSC met een regionaal bedieningsgebied. Dergelijke regionale MSC bedienen alle relevante 
zorgaanbieders in bijvoorbeeld een provincie, ROAZ- of RSO-regio (bijvoorbeeld Regio Zuid-West Nederland). Het voordeel van 
regionale inrichting van MSC is dat er geleund kan worden op de reeds bestaande samenwerkingsverbanden en er een hoge mate 
van vertrouwen is tussen zorgaanbieders (“ons kent ons”) in de behandeling van patiënten. Dit zou de opzet en inrichting van 
MSC kunnen bevorderen en versnellen. Daarnaast vereenvoudigt een regionaal Medisch Service Centrum de coördinatie van 
fysieke interventies, en kan de patiënt ondersteund worden door medewerkers die de regionale context kennen.  

Tot slot wordt er een landelijke geografie onderscheiden, waarmee MSC in principe alle zorgaanbieders in Nederland kunnen 
bedienen, en daarmee een landelijke schaal realiseren. Een belangrijk onderscheid: de regie van het Medisch Service Centrum is 
in deze landelijk, maar de coördinatie en uitvoering van eventueel benodigde fysieke interventie blijft regionaal of lokaal. Wegens 
de digitale aard van de dienstverlening lenen MSC zich goed voor een landelijke schaal, in ieder geval voor de niet 
zorginhoudelijke diensten.  
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De tweede as: Type zorg 

Er worden verschillende typen zorg onderscheiden die in potentie zijn te verplaatsen middels MSC. Voor ieder van deze typen 
zorg wordt erkend dat verplaatsing een positieve impact kan hebben op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen door de 
toenemende zorgvraag bij schaarste aan zorgpersoneel. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier typen zorg: medisch specialistische zorg, medische zorg, eerstelijnszorg en preventie8. 
Als uitgangspunt wordt genomen dat een Medisch Service Centrum geen acute zorg (HAP/112) vervangt, maar daar wel naar kan 
escaleren, mocht de aangeboden functie vanuit het Medisch Service Centrum niet toereikend zijn voor de hulpvraag. 

Onder medisch specialistische zorg (MSZ) verstaan we zorg waarvoor een verwijzing nodig is en er een medisch specialistische 
diagnose is gesteld (bijvoorbeeld COPD) die voornamelijk behandeld wordt in het ziekenhuis. Dit type zorg leent zich goed voor 
verplaatsing ondersteund door MSC omdat het vaak patiënten betreft waarbij een langdurige behandeling benodigd is, en waar 
zorg al in zekere mate is gestandaardiseerd en geprotocolleerd. Daarnaast kan het verplaatsen van deze zorg sterk bijdragen aan 
kosteneffectiviteit door kostbare ziekenhuiszorg onder te brengen bij andere zorgverleners.  

Onder medische zorg wordt zorg verstaan waarvoor een verwijzing nodig is, waarbij de patiënt onder behandeling staat van een 
zorgprofessional. Denk hierbij aan psychologische behandelingen en zorg die verleend wordt vanuit de WLZ – bijvoorbeeld aan 
kwetsbare ouderen. Dit type zorg leent zich ook goed voor verplaatsing ondersteund door MSC omdat het vaak patiënten betreft 
waarbij de zorg (relatief) eenvoudig in de thuissituatie kan worden georganiseerd met digitale ondersteuning door middel van 
bewezen voorbeelden uit de VVT (personenalarmering, valpreventie) of de GGZ (online zelfhulp programma’s en video-
behandeling). 

Onder eerstelijnszorg wordt zorg verstaan waarvoor geen verwijzing nodig is en waarbij de patiënt zelf onder behandeling staat 
bij bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapeut of wijkverpleegkundige. In dit geval kan een Medisch Service Centrum zorgtaken 
gericht op primaire preventie, triage en screening voor burgers (pre-diagnostiek) digitaal overnemen om de druk op de 
eerstelijnszorg te verlichten. Daarnaast kan een Medisch Service Centrum ook toegevoegde waarde bieden als sparringpartner bij 
specifieke patiëntcasussen (meekijkconsult) voor de zorgprofessionals in de eerste lijn.  

Onder preventie wordt met name primaire preventie verstaan, waarbij gezonde burgers vragen hebben over gezondheid in het 
algemeen. Het Medisch Service Centrum zou bij uitstek een laagdrempelig platform kunnen bieden om burgers te ondersteunen 
om gezond te blijven. Dit draagt bij aan het maatschappelijk belang van een gezonde populatie. 

In de toekomst van de gezondheidszorg is het wenselijk om alle vier de typen zorg te kunnen ondersteunen middels digitale zorg, 
verleend door MSC. Zoals eerder uiteengezet is er voor deze verkenning specifiek aandacht voor het eerste type: het verplaatsen 
van medisch specialistische zorg.  

De derde as: Functie 

De as Functie specificeert welke functies of diensten MSC concreet vervullen voor de aangesloten zorggaanbieders. Vier concrete 
functies die MSC kunnen vervullen worden onderscheiden: i) regie, coördinatie en service; ii) monitoring; iii) bewaking; en iv) 
digitale behandeling.  

Regie, Coördinatie en service 

MSC kunnen in de basis bij uitstek een regie-, coördinatie- en servicefunctie vervullen voor de zorg. In de regiefunctie bieden MSC 
patiënten regie over hun zorgsituatie door zelfredzaamheid te vergroten. MSC worden gezien als het laagdrempelig, centrale 
contactpunt bij algemene vragen over de diagnose of behandeling. Hierdoor worden algemene vragen eerder in het proces 
afgevangen (buiten het ziekenhuis) en kan het Medisch Service Centrum primaire preventie stimuleren. Het Medisch Service 
Centrum kan 24/7 bereikbaar zijn en biedt dus ook een voorwacht functie voor zorgaanbieders: patiënten kunnen waar en 
wanneer zij dat willen iemand spreken over hun zorg. 

In de coördinatiefunctie speelt het Medisch Service Centrum een centrale rol in het coördineren van de benodigde fysieke 
zorgreactie naar de zorgaanbieder, in het geval dat het Medisch Service Centrum de zorgbehoefte zelf niet kan afhandelen. 

 
8 Deze assen zijn tot stond gekomen uit de volgende bronnen: Deloitte Global Healthcare Outlook 2021, Deloitte expertinterviews, inzichten uit 
interviews met leden van NVZ en ZN, inzichten uit de marktanalyse 
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Afhankelijk van gemaakte afspraken met de zorgaanbieder kunnen MSC de zorgvraag escaleren naar de zorgaanbieder zelf of een 
(met de zorgaanbieder samenwerkende) zorgpartner, zoals bijvoorbeeld de wijkverpleging. MSC hebben hiermee een positief 
effect op de continuïteit van zorg voor de patiënt. 

Daarnaast kan het Medisch Service Centrum een servicefunctie verlenen door aanmeldingen voor digitale zorg te verwerken, 
patiënten warm te onboarden en de benodigde assistentie in het opzetten van de technologie te coördineren in samenwerking 
met leveranciers. Het Medisch Service Centrum is bereikbaar voor vragen omtrent digitale ondersteuning zoals ‘mijn 
bloeddrukmeter doet het niet’. MSC beoordelen de storingsmeldingen en behandelen deze direct (batterij is leeg) of zetten het 
signaal door naar de leverancier van de digitale middelen. 

De regie-, coördinatie- en servicefunctie zal altijd aangeboden worden in combinatie met een van de andere drie functies: 
monitoring, bewaking of digitale behandeling. 

Monitoring 

Patiëntmonitoring door een Medisch Service Centrum beslaat het verzamelen en uitlezen van meetsignalen en/of vragenlijsten 
op niet-constante basis. Het Medisch Service Centrum krijgt een actief signaal wanneer een grenswaarde wordt overstegen of 
een patroon wordt doorbroken, waarna deze signalen worden getriageerd en wel of niet direct afgehandeld worden middels 
coaching en/of (leefstijl)advies, conform de door de zorgaanbieder beschikbaar gestelde protocollen. Monitoring vervult hiermee 
een secundaire preventie functie door vroegsignalering en het continu in de gaten houden van de patiënt. Door deze patiënten 
eerder en laagdrempelig te ondersteunen kunnen zorgescalaties voorkomen worden, resulterend in het ontlasten van de 
zorgprofessionals in het ziekenhuis. De monitoringsfunctie kan bij uitstek gedaan worden door een Medisch Service Centrum, 
waarbij verschillende medewerkerprofielen vragen kunnen oppakken afhankelijk van de mate van standaardisatie. Denk hierbij 
aan de inzet van doktersassistentes, geneeskundestudenten, verzorgenden of verpleegkundigen. 

Bewaking 

Patiëntbewaking betreft 24/7-monitoring (synchrone communicatie) van patiënten waarbij een Medisch Service Centrum-
medewerker een beperkt aantal patiënten – bijvoorbeeld tien - continu bewaakt. Bewaking wordt ingezet bij de hoog complexe 
patiënten die intensievere behandeling nodig hebben. En de behandeling door een Medisch Service Centrum is in combinatie met 
het leveren van medische apparatuur. Wanneer er een afwijkende meting is, moet er direct actie worden ondernomen en wordt 
het signaal doorgezet naar de zorgaanbieder of acute zorg. Een voorbeeld hiervan is continue bewaking middels slimme pleisters, 
maar ook beademingsapparatuur of chemotherapie thuis. MSC kunnen middels slimme technologie patiënten op afstand 
bewaken met verschillende medewerkersprofielen, bijvoorbeeld verpleegkundigen, zolang eventuele escalatie direct doorgezet 
wordt naar de gespecialiseerd verpleegkundige of de specialist. 

Behandeling 

Patiëntbehandeling door een Medisch Service Centrum omvat het behandelen van patiënten middels aangesloten 
zorgprofessionals, die een digitale behandeling kunnen uitvoeren. Het uitgangspunt is dat het hoofdbehandelaarschap wel bij de 
specialist blijft. Het Medisch Service Centrum ondersteunt de hoofdbehandelaar middels een verlengde-armconstructie door de 
inzet van digitale Physician Assistants of gespecialiseerde verpleegkundigen. Onder behandeling worden alle medische 
verrichtingen verstaan die de specialist op afstand zou kunnen uitvoeren; naast het triageren van de patiënt ook het verlenen van 
(virtueel) beschouwend onderzoek en videoconsulten, waarin het Medisch Service Centrum (PA/GVPK) het mandaat heeft om op 
basis van klinische redenatie het medicatieplan en/of behandelplan aan te passen of nazorg te bieden. 

De vierde as: Patiëntgroep 

MSC kunnen een algemeen aanbod beslaan, maar zich daarnaast ook richten op (geselecteerde) zorgpaden of delen van een 
zorgpad voor specifieke patiëntgroepen. Wanneer er wordt gekeken naar alle patiëntengroepen in Nederland, is het mogelijk om 
op verschillende wijzen patiënten te segmenteren, bijvoorbeeld op diagnose, leeftijdsgroep of complexiteit van behandeling.  

MSC behandelen de binnenkomende signalen per diagnose of zorgpad – denk aan glucosemeting bij diabetes – en volgen de 
protocollen van de zorgaanbieder om de zorgvraag van de patiënt te beantwoorden. Ondanks de afkadering op diagnose wordt 
er erkend dat het randvoorwaardelijk is dat MSC overkoepelend inzicht hebben in het totale patiëntbeeld om de kwaliteit en 
continuïteit van zorg te kunnen waarborgen bij patiënten met multiproblematiek. Dit is bijvoorbeeld van belang bij een integrale 
aanpak voor kwetsbare ouderen. Een integrale benadering tussen verschillende zorgaanbieders zorgt namelijk voor additionele 
waarde in de behandeling en beleving van de patiënt. 
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De vijfde as: type aanbieder 

Er zijn ook verschillende initiatiefnemers die MSC kunnen opzetten. Grofweg worden hierin twee verschillende categorieën 
onderscheiden: 1) (bestaande) samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en eventueel netwerkpartners, en 2) 
gespecialiseerde (zorg)aanbieders. Beide typen bieden verschillende kansen en uitdagingen in het opzetten van MSC.  

Ziekenhuizen hebben een grote veranderkracht en kunnen daarmee snel een grote schaal realiseren. Wanneer wordt 
samengewerkt met netwerk-partners wordt continuïteit van zorg optimaal gewaarborgd. Het opzetten van een Medisch Service 
Centrum vereist echter wel expertise die anders is dan de vaardigheden benodigd voor het leveren van kwalitatieve (fysieke) 
zorg. Ziekenhuizen staan daarmee voor de uitdaging een nieuw vak te leren en zichzelf op bepaalde organisatorische en 
procesmatige onderdelen opnieuw uit te moeten vinden. Daarnaast is een complex netwerk van samenwerkingspartners 
benodigd, met mogelijk verschillende belangen, wat succesvolle implementatie verder kan bemoeilijken.  

Een gespecialiseerde aanbieder kan daarentegen het realiseren van een opgeschaald Medisch Service Centrum haar kerntaak 
maken en zich volledig richten op het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden. Een ander voordeel van een gespecialiseerde 
aanbieder als initiatiefnemer is dat zorgaanbieders mogelijk een minder grote barrière ervaren om een dienst af te nemen bij een 
neutrale partij dan bij een mogelijk concurrerend ziekenhuis – ook in het geval van een white label-aanbod. Dergelijke partijen 
hebben echter mogelijk een lagere veranderkracht, waardoor de gewenste transformatie vertraagd kan worden. Daarnaast is het 
voordeel van specialisatie tevens een valkuil: anders dan ziekenhuizen staan deze gespecialiseerde aanbieders ver af van het 
primaire zorgproces.  

Uit de verkenning is gebleken dat er op dit moment op kleine(re) schaal succesvolle initiatieven van beide typen aanbieders actief 
zijn. Omdat het naar de toekomst toe wenselijk blijft om meerdere opgeschaalde MSC te behouden, blijft er daarom ook ruimte 
voor deze verschillende initiatiefnemers. Daarbij is het overigens goed mogelijk dat gespecialiseerde partijen zullen samenwerken 
met (samenwerkingsverbanden van) zorgaanbieders voor het opzetten en opschalen van MSC.  
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