
 

Triple Aim Business Case 
Betere Ervaren Kwaliteit, Meer Gezondheid en Lagere Kosten 

 
Ambitie 

 Formuleer in globale termen de 
ambitie van dit 
samenwerkingsverband. 

 Draagt deze ambitie bij aan de 
Triple Aim? 

Doelstelling 

 Beschrijf dat wat je wilt bereiken 
in SMART termen (kwantitatief 
in maat en getal). 

 Draagt deze doelstelling bij aan 
de Triple Aim ambitie? 

Stakeholders 

 Welke professionals en organisaties 
hebben een bijdrage? 

 Welke relaties bestaan er reeds tussen de 
professionals? 

 Hoe is de relatie te typeren? 

Transparantie maatschappelijke waarde 

 Onderzoek op welke wijze de 
bijdrage aan de Triple Aim 
ambitie kan worden gemeten. 

 Welke bestaande databronnen 
hebben we daarvoor nodig? 
 

Populatie 

 Definieer een groep op basis van 
kenmerken, bv geografisch, 
demografisch, ziektebeeld, risico.  

 Stratificeer de populatie op het 
risico op slechte uitkomst. 

 Welke groep heeft nu het 
hoogste risico op negatieve 
uitkomsten?  

Determinanten 

 Onderzoek in de literatuur wat 
bekend is over de oorzaken en 
modificeerbare factoren van dit 
knelpunt. 

 Bespreek met de doelgroep wat 
volgens hen oorzaken en 
oplossingen zijn. 

Halen en Brengen 

 Wat is het belang van de verschillende 
professionals en hun organisaties? 

 Wat komen de verschillende professionals 
en organisaties halen en brengen?  

 Is er evenwicht tussen de verschillende 
stakeholders? 

Monitoren voortgang 

 Beschrijf op welke wijze de 
voortgang van de implementatie 
van de interventie wordt 
gemonitord. 

 Welke indicatoren zijn reeds 
beschikbaar, inclusief 
operationalisatie. Zoek daarvoor 
contact met (wetenschappelijke) 
instellingen. 
 

Brandhaard 

 Formuleer de knelpunten vanuit 
het perspectief van de 
maatschappij.  

 Formuleer de knelpunten vanuit 
mensperspectief: ‘What matters 
to you’ in plaats van ’What is the 
matter?’ 

Interventie 

 Onderzoek welke interventies 
reeds zijn beproefd (evidence 
based).  

 Indien geen evidence aanwezig, 
organiseer een brainstorm met 
professionals over de 
interventie. 

 Indien innovatie, bezoek andere 
bedrijven binnen en buiten de 
gezondheidszorg. 
 

Overtuigen 

 Welke strategieën zijn nodig voor de 
verschillende betrokkenen? 

 Onderscheid daarbij: 
o Communicatie 
o Informeren 
o Onderhandelen 

 Gebruik “harde” data en story telling (het 
verhaal van de patiënt). 

 

Implementatie  

 Gefaseerde uitrol met realistisch 
tijdpad. 

 Voldoende mensen & middelen 

 Is er een gelegitimeerde 
olieman? 

 Zijn de bespreekmomenten voor 
de PDCA cyclus ingepland? 

Investering/Totale opbrengst: Return-On-Investment 
 

 Stel een quick en dirty begroting (inkomsten en uitgaven) op voor de hele 
zorgketen 

 Maak gebruik van bestaande kostenparameters, vindbaar op het internet 

 Overleg met de betaler(s) van zorg voor validering van jouw begroting met hun 
financiële informatie 

 Bepaal de return-on-investment voor het totaal en elk van de stake holders 
 

Bekostigingssystematiek 
 

 Onderzoek welke stakeholders bereid zijn om het risico voor de investering mede te 
dragen 

 Kies uit drie mogelijkheden: 
o Betalen voor de inzet (pay for performance) 
o Delen van de opbrengst met elkaar (shared savings) 
o Betalen per hoofd van de populatie (per capita) 
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