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Betreft: informatie over regioverkenning samenwerking diagnostiek 

 

 

Aanleiding 

 

 

Reinier Haga Groep (RHG), Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en de huisartsenkoepel Hadoks 

(samen opdrachtgever) verkennen met elkaar op welke manier zij de diagnostiek voor de patiënten in 

de regio Haaglanden kwalitatief, doelmatig en toekomstbestendig kunnen organiseren, zowel op 

inhoud als op organisatievorm, en welke fasering hierbij kan worden aangehouden. Onder diagnostiek 

vallen laboratoriumdiagnostiek, beeldvorming en functieonderzoek, ook trombosezorg is verbonden 

aan diagnostiek. Het betreft diagnostiek die zowel voor de eerste als tweede lijn ingezet wordt.  

Uiterlijk 1 april 2020 1 zo is de bedoeling, is het plan hiervoor gereed. Extern adviseur, Michel Dutrée 

ondersteunt de opdrachtgevers in het proces om te komen tot een voorkeursscenario, uitgewerkt in 

een rapportage. Dit voorkeursscenario is mede gebaseerd op gesprekken die plaatsvinden met 

interne en externe stakeholders. 

 

Aanleidingen voor deze verkenning zijn onder andere de publicatie van het rapport Juiste Zorg Op de 

Juiste Plek (JZOJP) waardoor de discussie is versneld als het gaat over de wijze waarop de zorg 

georganiseerd is en de verandering die nodig is om zorg op de juiste plek te kunnen leveren. Ook het 

vrijgeven van de tarieven in de eerstelijnsdiagnostiek per 1 januari 2020 zijn een aanleiding. 

Daarnaast sturen Zorgverzekeraars aan op doelmatigere inrichting van de eerste en tweedelijns 

diagnostiek. VGZ heeft als eerste voor 2020 haar beleid ingericht volgens een offertetraject en heeft 

aanbieders geselecteerd op basis van prijs, kwaliteit en integraliteit. Ook zorgverzekeraars CZ en 

Menzis hebben aangekondigd dat zij de diagnostiek doelmatiger wil inrichten vanaf 2021 en wensen 

daarover in overleg te gaan met mogelijke aanbieders. 

 

 

Organisatie 

 

 

Deze verkenning wordt aangestuurd door een stuurgroep, waarin de opdrachtgevers 

vertegenwoordigd zijn. Voor RHG zijn dit Stefan Kroese  directeur bedrijfsvoering Reinier de Graaf 

Gasthuis ) en Carla van de Wiel (directievoorzitter HagaZiekenhuis / lid raad van bestuur Reinier Haga 

Groep), voor HMC zijn dit Han ter Horst (lid Raad van Bestuur) en Michiel Knaven (manager cluster 

Medisch ondersteunend) en voor Hadoks is dit Rob Jansen (voorzitter Raad van Bestuur). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 De deadline 1 april 2020 is gekoppeld aan het moment dat de zorgverzekeraars hun beleid voor 2021 publiceren. 
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Tijdlijn (vanaf 21 februari) 

 

 

De stuurgroep houdt de volgende planning aan om rond 1 april het traject te kunnen afronden met een 

rapportage. 

Stuurgroep Stuurgroep Opdrachtgevers Stuurgroep Stuurgroep 

21 februari 9 maart Tussen 9 maart en 

18 maart 

18 maart 1 april 

Eerste 

terugkoppeling en 

bepalen welke 

aanvullende 

gesprekken nog 

nodig zijn. 

 

Bespreking 

scenario’s en 

verkenning 

randvoorwaarden. 

Gesprek met iedere 

opdrachtgever 

afzonderlijk (RHG, 

HADOKS en HMC). 

Toetsing 

randvoorwaarden 

en 

voorkeursscenario (-

’s). 

Posities 

opdrachtgevers qua 

randvoorwaarden en 

voorkeursscenario’s. 

Oplevering 

rapportage 

verkenning.  

Verkennend 

gesprek 

vervolgstappen. 

Na 1 april a.s. wordt je verder geïnformeerd over de uitkomsten en de te nemen vervolgstappen.  

 

 

Vragen? 
 

 

Mocht je vragen hebben over de regioverkenning, dan kun je terecht bij:  

RHG:  Dimitri Schakelaar, d.schakelaar@hagaziekenhuis.nl 

HMC:  Leontine van der Meer, l.van.der.meer@haaglandenmc.nl 

Hadoks: Debby Lappenschaar, dlappenschaar@hadoks.nl 

 


