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Scope van deze SROI verkenning

Met 'Intake nieuwe stijl’ wordt ingezet op de opschaling van e-health

toepassing Zo-Dichtbij. Daarbij staat de kwaliteit van leven van de inwoner

centraal. Dat begint bij goede preventie en vitaliteit en strekt zich uit naar

sociale inclusie, een veilige woning en mobiliteit.

Op basis van een online zelftriage gekoppeld aan een digitale kluis wordt

zoveel mogelijk relevante informatie opgehaald van de cliënt voordat het

intakegesprek met de zorgverlener plaatsvindt. Met deze aanpak wordt het

intakegesprek efficiënter; kan er meer informatie over de cliënt in kortere tijd

worden opgehaald; maar stijgt ook de tevredenheid over de dienstverlening

bij zowel de zorgmedewerkers als de cliënten.

We gaan uit van een opschalingsscenario voor 2021-2023:

2021 – 750 gebruikers

2022 – 2500 gebruikers

2023 – 5000 gebruikers

We veronderstellen voor 2022 een maximale inzet in de regio Delft, Westland

en Oostland. Voor 2023 veronderstellen we een opschaling buiten deze regio,

waarbij ook andere zorgaanbieders zijn betrokken. Het SET project zoals

geïnitieerd door Pieter van Foreest, DSW en Zo-Dichtbij in 2020 is de basis

voor deze SROI verkenning, waarbij we extrapoleren voor 2021-2023.



SROI = Gespreksmodel!

Bij de inzet van e-health komen vele vragen op:

• Wat is eigenlijk de maatschappelijke impact van deze e-health toepassing?

• Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten op lange termijn?

• Bij wie vallen deze kosten en baten eigenlijk?

• Hoe komen we tot passende bekostiging?

Eén van de doelen van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is ‘het

organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in

inkoop- en contractafspraken’.

De Social Return on Investment (SROI) analyse biedt hiervoor een geschikt

gespreksmodel. In deze samenvatting presenteren we een SROI Verkenning.

Dit is een eerste analyse, op basis van wat we nu weten, vermoeden en

aannemen. Deze analyse moet uiteraard nog verder getoetst en onderbouwd

worden; deze SROI Verkenning biedt daarvoor het gespreksmodel voor een

vruchtbare dialoog met alle belanghebbenden.



Samenvatting

Titel: Intake nieuwe stijl door Pieter van Foreest | DSW | Zo-Dichtbij

Type SROI: Prospectieve verkenning

Periode: 2021 – 2023

Belanghebbenden: Cliënten, mantelzorgers, zorgaanbieder, 

zorgverzekeraar, gemeente

Initiators SROI: Pieter van Foreest, DSW, Zo-Dichtbij

Input voor SROI: Activiteitenplan en begroting SET aanvraag Intake nieuwe 

stijl, workshops 21/4/2021 en 5/7/2021, achtergrondinfo. 

Begeleiding: VitaValley in het kader van SET-up

SROI Ratio 3,6 ± 30%

Inbreng 
per stakeholder

Totaal: €1,3M

Opbrengst 
per stakeholder

Totaal: €4,7M



Value drivers en ratio

per belanghebbende 

Belanghebbende Value drivers Resultaat

Cliënten Kwaliteit van leven + + + + 

Mantelzorgers Kwaliteit van leven + + + + 

Zorgverzekeraar Minder Zvw kosten + + + + 

Gemeente Minder Wmo kosten + 

Impactafslag

De volledige opbrengst is bijna nooit in z’n geheel toe te schrijven aan één

interventie, in deze SROI: Intake nieuwe stijl. Wat was toch wel gebeurd en

wat is toe te schrijven aan anderen? In deze SROI gaan we er van uit dat

25% van de opbrengst niet spontaan optreedt en alleen aan de

desbetreffende innovatie is toe te schrijven.

Hoe duurzaam bekostigen?

Deze SROI verkenning laat een gezonde SROI ratio zien. Deze verkenning laat

echter ook zien dat zien dat de kosten en baten niet vanzelf gelijkmatig bij de

belanghebbenden vallen. De grootste maatschappelijke opbrengst zit bij

cliënten (toename kwaliteit van leven) en de grootste economische opbrengst

zit bij de zorgverzekeraar (besparing op Zvw kosten). De grootste

economische inbreng zit bij de zorgaanbieder: initiële kosten voor

implementatie en structurele kosten licenties (aanname: de zorgorganisatie

contracteert met de e-health aanbieder). De economische opbrengst voor de

zorgverzekeraar is echter groter dan de economische inbreng door de

zorgaanbieder. Door integrale meerjaren afspraken te maken, waarin samen

gestuurd wordt op de in deze SROI beredeneerd uitkomsten, is het mogelijk

om dit wrong pocket probleem te adresseren. Andersom geredeneerd: als dit

niet wordt geadresseerd zal deze Intake nieuwe stijl niet geborgd zijn.



Basic Impact Map
Stakeholder Input & Activity Output & Outcome Impact

Deadweight & 

attributie

Indicators & waarderen

Cliënten
thuiswonend

Inbreng in tijd: 

Account aanmaken

Invullen van de zelfcheck

Gemiddeld 40 minuten x €15/uur*

• Toename kwaliteit van leven door:

Meer eigen regie, betere zorg, verminderen 

frustratie minder eenzaamheid

• Tijdsbesparing intake en afstemmen zorg

Gemiddeld (25%) • QALY*

• Tijd x tijdprijs*

Mantelzorger
van cliënt

Inbreng in tijd: 

Invullen van de zelfcheck

Gemiddeld 40 minuten x €15/uur*

(bij 50% van de cliënten)

• Toename kwaliteit van leven door:

meer gemoedsrust en verminderen frustratie

• Tijdsbesparing intake en afstemmen van zorg

Gemiddeld (25%) • QALY*
• Tijd x tijdprijs*

Werkgever
van mantelzorger

Eerste doelgroep 55-75 jaar

We veronderstellen vooralsnog geen 

inbreng door werkgever

• Minder uitval, hogere productiviteit 

door minder belasting

Gemiddeld (25%) • Hogere productiviteit

Deze uitkomst kwantificeren we vooralsnog 

niet

Zorgprofessional • Zie: Zorgorganisatie • Intake nieuwe stijl zal leiden tot meer 

werkplezier en meer ruimte voor betekenisvolle 

zorg. 

• Hogere werksatisfactie
Deze uitkomst kwantificeren we vooralsnog 
niet

Zorgorganisatie 
PvF, ZDB

Inbreng in tijd

• Implementatie

• Licentie e-health toepassing

• Opleiding

• Toename werkplezier medewerkers

• Verminderde administratieve belasting 

• Meer tijd voor het leveren van ’warme zorg’

Gemiddeld (25%) • Minder verzuim, minder verloop, 
aantrekkelijker werkgever…

Zorgverzekeraar
DSW

Inbreng in tijd

• Duurzame bekostiging (in de vorm 

van prestatiecode)

• Minder ZVW kosten - tijdsbesparing intakes: 

40% op gemiddeld 2,5 uur per intake

• Minder ZVW kosten - door preventieve werking

Gemiddeld (25%) • Bespaarde tijd x tijdprijs*

Gemeente Gelijk aan zorgorganisatie • Toename werkplezier medewerkers

• Verminderde administratieve belasting 

• Meer tijd voor organiseren hulp burgers

Gemiddeld (25%) • Minder verzuim, minder verloop, 

aantrekkelijker werkgever…

* Op basis van referentieprijzen Zorginstituut Nederland 
(Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de 
gezondheidszorg)

Impactmatrix op basis van workshops 21 april en 5 juli 2021



Inbreng
Er zijn vier partijen die in dit project een inbreng hebben. De cliënten en

mantelzorgers brengen tijd in; de zorgaanbieder en zorgverzekeraar brengen

tijd en geld in. De initiële inbreng t.b.v. de eerste implementatie,

projectmanagement en opleiden is toegerekend aan de zorgaanbieder. Ook de

kosten voor de licenties van de e-health toepassing zijn toegerekend aan de

zorgaanbieder. Het is te verwachten dat door opschalingen schaalvoordelen

ontstaan waardoor de kosten per cliënt lager worden.

Inbreng 
per stakeholder



Belanghebbende Inbreng Beschrijving en kosten

Cliënten en 
mantelzorgers

Tijd Cliënten en mantelzorgers besteden gemiddeld 40 minuten aan het invullen van ZDB t.b.v. Intake 
nieuwe stijl. We veronderstellen dat er bij 50% van de cliënten een mantelzorger betrokken is bij het 
invullen. We waarderen deze inbreng met een tijdprijs van €15 per uur (op basis van de 
referentieprijzen van het Zorginstituut NL).
De opschaling is als volgt:

Jaar Cliënten Mantelzorgers Professionals
2021 750 375 23
2022 2500 1250 78
2023 5000 2500 156

We gaan uit van gemiddeld 1 jaar gebruik van ZDB door cliënten / mantelzorgers.

Zorgaanbieder Tijd en geld De zorgaanbieder heeft initiële kosten en structurele kosten
De initiële kosten bestaan uit kosten voor implementatie en opleiding: de eenmalige instapkosten 
hiervoor bedragen €50K.
Gemiddeld heeft een cliënt één intake en twee evaluaties per jaar. Omdat een cliënt gemiddeld één 
jaar klant is de inschatting dat per 1000 kluisjes circa 32 professionals betrokken zijn om deze 
kluisjes te beheren.
Per kluisje wordt €10,- p/m in rekening gebracht
Per professional die de kluisjes kan inzien €35,- p/m

Zorgverzekeraar Tijd De zorgverzekeraar heeft initiële kosten
Onder meer voor het opzetten van een duurzame bekostiging van de eHealth toepassing Zo-Dichtbij 

Gemeente Geen De gemeente heeft vooralsnog geen inbreng. Er zijn wel regionale, domein overstijgende afspraken 
met gemeentes in de regio. Het DSW zorgkantoor is daar ook bij betrokken.

Inbreng



Opbrengsten

De cliënten en mantelzorger hebben een (sociale) opbrengst die hoger is dan

hun inbreng. De zorgverzekeraar heeft een (economische) opbrengst die

hoger is dan de inbreng. De zorgaanbieder heeft een grotere (economische)

inbreng dan opbrengst.

Opbrengst 
per stakeholder



Belanghebbende Opbrengst Beschrijving

Cliënten en 
mantelzorgers

Toename kwaliteit 
van leven

Cliënten ervaren een toename in de kwaliteit van leven door meer eigen regie, betere zorg en minder eenzaamheid. 
Mantelzorgers ervaren meer kwaliteit van leven door meer gemoedsrust.
Als indicator gebruiken we de QALY. We veronderstellen een QALY winst van gemiddeld 0,02. Eén QALY waarderen we op €39K op basis van de 
aanbevolen referentieprijzen van het Zorginstituut. Met een impactclaim van 25% is de netto waarde €195 pppj. 

Minder 
tijdsbesteding eigen 
zorgproces

Cliënten en mantelzorgers ervaren dat ze minder tijd hoeven te besteden aan de intake en aan het afstemmen van zorg. We nemen een gemiddelde 
tijdsbesparing van 1 uur per cliënt per jaar. We waarderen deze opbrengst met een tijdprijs van €15 per uur (op basis van de referentieprijzen van het 
Zorginstituut Nl).
Met een impactclaim van 25% is de netto waarde €4 pppj.

Zorgaanbieder Hogere efficiency Zorgmedewerkers kunnen door Intake nieuwe stijl efficiënter werken. Zij zijn meer declarabel (door wegvallen niet-declarabele activiteiten) en zij 
kunnen zo dus meer mensen helpen. 
We veronderstellen dat deze opbrengsten bij de zorgverzekeraar neerslaan.

Toename
werkplezier

De betrokken medewerkers van de zorgaanbieder ervaren meer werkplezier. Als indicator hiervoor kan gekeken worden naar 
werknemerstevredenheid, verzuim en/of verloop. 
Vooralsnog kwantificeren we deze uitkomst niet.

Zorgverzekeraar Minder ZVW kosten 
- wijkverpleging

Intake nieuwe stijl bespaart op twee manieren. Aan de ene kant omdat het een deel van het werk wat normaal met de professional erbij gedaan werd,
nu volledig bij de cliënt ligt. Hierdoor bespaar je 40% op de 4,25 uur (1 uur en 45 min.) die de professional er nu gemiddeld mee bezig is.
Daarnaast deel je deze intakegegevens door de hele keten. Zodat deze vragen niet steeds opnieuw hoeven te worden gesteld bij de huisarts, het 
ziekenhuis en de wijkverpleging. Uitgaande dat in de laatste  zorg intensieve jaren, ouderen gemiddeld te maken hebben met 3 verschillende soorten 
zorgprofessionals, betekent dat een besparing van 3 x 1 uur en 45 min = 5 uur en 15 min.
We waarderen deze opbrengst met een tijdprijs van €80 per uur (op basis van de referentieprijzen van het Zorginstituut NL).
Met een impactclaim van 25% is de netto waarde €105 pppj.

Minder ZVW kosten 
– preventieve 
werking

Intake nieuwe stijl leidt tot secundaire besparingen doordat mensen meer eigen regie ervaren en daardoor gerichter een  beroep doen op eerstelijn en 
GGZ, minder ziekenhuis bezoeken, SEH (bijv. door minder vallen) etc. Door betere communicatie is deze zorg ook beter afgestemd. We baseren ons 
hierbij op de SROI voor Zelfzorg Ondersteund, waarbij een besparing van €755 per pppj werd geconcludeerd voor mensen die worden ondersteund bij 
zelfmanagement. Met een impactclaim van 25% is de netto waarde €189 pppj.

Gemeente Minder WMO 
kosten

Cliënten ervaren meer zelfstandigheid en kunnen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben adequater organiseren. Dit leidt tot besparingen op de
WMO: aan de voorkant (WMO loket) en op uitgaven voor bijv. huishoudelijke verzorging en begeleiding. We baseren ons hierbij op de SROI voor 
Zelfzorg Ondersteund, waarbij een besparing van €47 per pppj werd geconcludeerd voor mensen die op de juiste manier ondersteund worden bij 
zelfmanagement. Met een impactclaim van 25% is de netto waarde €12 pppj.

Opbrengsten



Bijlage



Bijlage



SROI referenties

• Coöperatie Zelfzorg Ondersteund (2014/19): 5 landelijke en 7 lokale

vormen van ondersteunde zelfzorg in de eerstelijn

• Plasmacure (2017): Wondheling diabetische voet dmv koud plasma

• Raedelijn (2018/18): Gezamenlijk medisch consult (pre)diabetes

• Diverse masterclasses (2018/20): circa 40 lokale innovatieprojecten in

zorg en welzijn

• PGOsupport (2018/21): een prospectieve en een retrospectieve analyse

van PGOsupport, 12 analyses van patiënten- en gehandicaptenorganisaties,

4 analyses van vormen van lotgenotencontact

• Nederlands Huisartsengenootschap (2019): thuisarts.nl

• 2diabeat (2020): wijkaanpak om de opmars van diabetes type 2 te

stoppen

• Vitaal Twente (2019): Diameter

• Vitaal Thuis (2019-2021): Proactieve alarmering, Tele-revalidatie

beeldschermzorg

• Eigen initiatief (2019): Flash Glucose Monitoring System

• 2013: Preventieconsult



Grondslagen berekening
Referentieprijzen

Referentieprijzen, Zorginstituut NL, 2016

https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/publicatie/2016/02/29/richtli jn-voor-het-uitvoeren-van-economische-evaluaties-in-de-gezondheidszorg

Referentieprijs 2014 Geïndexeerd voor 2021 Bron

Consumentenprijsindex 99,4 109 CBS

verschil 9,6

Cliënten, patiënten en mantelzorgers 14,1€                               15,4€                                  Zorginstituut NL

Huisartszorg

Standaard consult 33€                                  36,2€                                  per consult van 10 minuten Zorginstituut NL

Visite aan huis 50€                                  54,8€                                  per gemiddelde visite Zorginstituut NL

Telefonisch contact 17€                                  18,6€                                  per gemiddeld contact Zorginstituut NL

Paramedische zorg

Fysiotherapie 33€                                  36€                                      per zitting van gemiddeld 30 minutenZorginstituut NL

Ofentherapie 34€                                  37€                                      per zitting van gemiddeld 30 minutenZorginstituut NL

Logopedie 30€                                  33€                                      per zitting van gemiddeld 30 minutenZorginstituut NL

Ergotherapie 33€                                  36€                                      per zitting van gemiddeld 30 minutenZorginstituut NL

Medische zorg

Medisch specialist 81€                                  89€                                      per uur Zorginstituut NL

Thuiszorg

Huishoudelijke werkzaamheden (HH1) 20€                                  22€                                      per uur Zorginstituut NL

Huishoudelijke ondersteuning (HH2) 23€                                  25€                                      per uur Zorginstituut NL

Persoonlijke verzorging 50€                                  55€                                      per uur Zorginstituut NL

Begeleiding 58€                                  64€                                      per uur Zorginstituut NL

Verpleging 73€                                  80€                                      per uur Zorginstituut NL

Behandeling 120€                                132€                                   per uur Zorginstituut NL



Grondslagen berekening

Verpleegdag Ziekenhuis 443€                                486€                                   per dag Zorginstituut NL

Bezoek spoedeisende hulp 259€                                284€                                   per SEH bezoek Zorginstituut NL

Apotheken:

Versterkker laag tarief (assistent) 40€                                      per uur

MKBA Gegevensuitwisseling, 

Verkenning van de 

maatschappelijke kosten en baten 

van Digitaal Receptenverkeer, 

Versterkker hoog tarief (apotheker) 80€                                      per uur

Overig

Senior accounmanager / projectmanager / inkoper 75€                                  82€                                      

QALY 36.000€                          39.080€                              RIVM, Zorginstituut NL

Modaal salaris 36.500€                              per jaar CPB 2020

Gemiddelde kosten uitkering 27.375€                              per jaar CPB 2020

Kosten verzuim 250€                                   kosten werkgever per dag Arboned, 2019

Gemiddelde kosten Zvw 2.931€                                per Nederlander per jaar Rijksbegroting 2020

Waarvan kosten farmacie 308€                                   per Nederlander per jaar CBS Statline, o.b.v. cijfers 2018

Waarvan kosten ziekenhuiszorg 1.521€                                per Nederlander per jaar CBS Statline, o.b.v. cijfers 2019

Aantal werkbare uren per jaar (1,0 FTE) 1600 uur
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