
De strategie van Proscoop  

Voor goede zorg en gezondheid dichtbij

 toename 
leeftijdsverwachting

Aanleiding en urgentie 
De zorg staat onder druk: kosten nemen toe en personeel raakt schaars
Door ontwikkelingen in de gezondheidszorg neemt in bijna alle landen ter wereld de gemiddelde levensverwachting toe. Dit zorgt 
voor een toename in het aantal personen met meerdere (chronische) aandoeningen tegelijkertijd, waardoor de zorgvraag steeds 
complexer wordt. De zorg komt daarmee onder druk te staan: De kosten nemen toe en personeel raakt schaars. 

toename 
complexiteit zorgvraag  toename kosten personeel wordt 

schaars

Verlagen van kosten per hoofd 
van de bevolking
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populatie   Triple 
Aim

‘Om de zorg gezond, betaalbaar en 
toekomstbestendig te houden 
móeten we het anders doen.’

 ‘In onze strategie staan inwoners en hun gezondheid 
centraal. We werken aan een betere aansluiting 
tussen de behoefte van inwoners en de organisatie 
van zorg en welzijn.’

‘Triple Aim gaat uit van een mensgerichte benadering waarin 
professionals op een gecoördineerde manier samenwerken en 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de 
uitkomsten op het gebied van gezondheid, kwaliteit en kosten.’  

Visie

Triple Aim: Een kansrijk perspectief voor grootschalige, 
duurzame en impactvolle verandering van de 
gezondheidszorg
Triple Aim biedt een kansrijk perspectief voor impactvolle verandering van 
de gezondheidszorg. Als organisaties samenwerken aan de gelijktijdige 
realisatie van doelstellingen op het gebied van kwaliteit van de 
gezondheidszorg, gezondheid van de populatie en kosten per hoofd van de 
bevolking (figuur), vindt een impactvolle verandering in de gezondheidszorg 
plaats (Berwick, 2008). Wereldwijd zijn goede voorbeelden beschikbaar 
van succesvolle een realisatie van Triple Aim. Veel regionale allianties, 
netwerken en andere overlegstructuren in Nederland hebben het behalen 
van Triple Aim doelstellingen dan ook geagendeerd. 

Missie
Gezondheid centraal en zorg die aansluit bij behoeften 
van inwoners
De definitie en betekenis van gezondheid heeft zich afgelopen jaren snel 
ontwikkeld. Recente benaderingen richten zich niet langer alleen op fysiek 
functioneren en ziekte, maar bijvoorbeeld ook op een betekenisvol leven, mentaal 
welbevinden en eigen regie. Proscoop gelooft in deze brede benadering van 
gezondheid en gebruikt dit als vertrekpunt voor verandering. Onze doelstelling is 
om de organisatie van zorg en welzijn beter te laten aansluiten bij de behoefte van 
inwoners: waardegedreven zorg.
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Gezondheid en waardegedreven zorg
•  De inwoners in de regio waar Proscoop werkt 
 zijn gezond. 
•  Het aanbod van zorg en welzijn sluit aan op 

wensen en behoeften van inwoners en patiënten

Triple Aim
• Verbeteren van de gezondheid van de populatie
• Verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
• Verlagen van de stijging in zorgkosten

Populatiegerichte zorg
Het proactief beïnvloeden van de gezondheid van een populatie door een samenhangend aanbod aan interventies 
te initiëren (individueel, organisatie en cultureel). Interventies worden gekozen op basis van risicostratificatie en 
wensen en behoeften van de doelgroep. De werkwijze van populatiegerichte zorg wordt ondersteund door goed 
bestuur en leidt idealiter tot verbetering op Triple Aim doelstellingen.

Goed bestuur
•  Inrichten 

van goed 
bestuur van 
netwerken 
en andere 
samen
werkings
verbanden.

Informatiemanagement
•  Populatieanalyse
• Probleemanalyse/ 
 keuze interventies
• Inrichten meetplan, 

uitvoeren meten 
& monitoren, 
visualiseren resultaten

Digitale zorg
•  Vervanging 

persoonlijke 
zorg door ICT

•  Rand
voorwaarden 
(zoals data en 
systeem
veiligheid) 
creëren

Burger centraal
•  Community Needs 

Assesment
•  Burger  in de 

governance
structuur 

•  Effectmeting 
doelgroep

•  Ontwikkelen 
interventies in 
cocreatie met 
doelgroep

Financiering
•  Informeren en 

inspireren over 
duurzame financiering 
(bekostigings
modellen en kansrijke 
nieuwe vormen van 
financiering)

•  Adviseren over en 
ondersteunen bij 
tijdelijke financiering
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Digitale zorg 

Werkwijze

Een populatiegerichte werkwijze voor de realisatie van Triple Aim 
Het implementatiemodel van Triple Aim is populatiegerichte zorg, of in het Engels ‘Population Health Management’. Hierbij wordt de 
gezondheid van een populatie proactief beïnvloedt door de organisatie van een samenhangend aanbod aan interventies. Interventies 
worden gekozen op basis van risicostratificatie en sluiten aan bij de wensen en behoeften van de doelgroep. De werkwijze van 
populatiegerichte zorg wordt ondersteund door goed bestuur en leidt tot verbetering op Triple Aim doelstellingen. 

 ‘Populatiegerichte zorg is een integrale werkwijze die expertise op verschillende onderwerpen 
vereist. Proscoop heeft expertise ontwikkeld op de onderwerpen informatiemanagement, goed 
bestuur, digitale zorg, financiering en burger centraal, om zo de integrale aanpak te kunnen 
begeleiden, waarin we concrete producten en diensten leveren.’

Goed bestuur 
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