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Amsterdam,  31 augustus 2016 

De aanmeldingen voor de Value-Based Health Care Prize 2017 zijn open! 

Vanaf 1 september accepteert Value-Based Health Care Center Europe aanmeldingen voor 

de vierde editie van de VBHC Prize welke wordt uitgereikt op 11 mei 2017. De VBHC Prize 

beloont met dit jaarlijkse event ‘waarde gedreven zorg’ initiatieven. 

 

Inspirerende initiatieven strijden om de prestigieuze Prize waarbij een internationale jury van 

experts de initiatieven beoordeelt op het toepassen van de diverse dimensies binnen het Value-

Based Health Care concept. Harvard prof. Michael E. Porter, een van de grondleggers van het VBHC 

concept, is ook dit jaar wederom erevoorzitter van de VBHC Prize. Het Catharina Ziekenhuis, CZ, 

ParkinsonNet, Meetbaar Beter, St. Antonius Ziekenhuis, Claudicationet, de transplantatie 

vereniging en vele anderen behoren tot de inspirerende voorbeelden van waarde-gedreven zorg 

van de afgelopen jaren. Van geïntegreerde zorgunits, tot op uitkomst gebaseerde contracten, tot 

het gebruiken van de relevante uitkomsten om te blijven leren. Initiatieven van alle waarde-

gedreven zorg dimensies worden aangemoedigd een aanmeldingen in de dienen en mee te dingen 

naar de inspirerende VBHC Prize. 

 

Geef uw initiatief een boost en meld uw initiatief aan voor de VBHC Prize 2017. Breng uw initiatief 

onder de aandacht bij meer dan 200.000 personen in de zorg en breng uw initiatief naar een 

volgend niveau. Inspireer anderen in de zorg om te focussen op het creëren van excellente 

patiëntwaarde en netwerk met de VBHC pioniers in Nederland. 

 

Aanmelden voor de VBHC Prize 2017 kan via de website van de VBHC Prize. Benieuwd of uw 

initiatief in aanmerking komt voor de VBHC Prize 2017? Dien een pre-applicatie in van 100 

woorden over uw initiatief en hoor binnen een week of uw initiatief een van de kanshebbers zou 

kunnen zijn voor het winnen van de VBHC Prize of een van de drie VBHC Excellence Awards. 

 

Hoe schrijft u een winnende aanmelding? Tijdens een speciale masterclass worden de do’s en 

don’ts uitgelicht voor het schrijven van een succesvolle applicatie voor de VBHC Prize. Leer van 

de ‘non-voting chairman’ van de VBHC Prize jury, prof. dr. Fred van Eenennaam, en schrijf u in 

voor deze inspirerende sessie van de educatieve partner The Decision Institute. 

Voor meer informatie bezoek vbhcprize.com. 

Auspiciëns en Partners van de VBHC Prize 2016 

 

https://youtu.be/cs2vX4TNAag
http://vbhcprize.com/apply-now/
http://www.vbhcprize.com/apply-now
http://www.thedecisioninstitute.org/value-based-health-care/
http://www.vbhcprize.com/
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- Einde persbericht -  

 

Achtergrondinformatie: 

Patiëntwaarde is het centrale begrip in VBHC. De 

definitie van patiëntwaarde is de patiënt relevante 

medische gezondsheidsuitkomsten gedeeld door de 

kosten per patiënt voor de gehele zorgcyclus om deze 

uitkomsten te behalen. Aan de hand van de verschillende 

dimensies binnen deze waardebreuk wordt de VBHC 

Prize winnaar gekozen. Bekijk hier het overzicht van alle inspirerende 

initiatieven op onze website! 

Organisaties van genomineerde initiatieven in 2016 zijn: de 

Nederlandse Transplantatie Vereniging, Radboud UMC, ClaudicatioNet, St. Antonius Ziekenhuis, 

U-Center, AMC, VUmc, Maastricht UMC, Sint Maartenskliniek, Maasstad Ziekenhuis, Jeroen Bosch 

Ziekenhuis, Medify, Noordwest Ziekenhuisgroep, Isala, Bbeterzorg, Catharina Ziekenhuis en CZ. 

De genomineerde initiatieven verhogen waarde voor patiënten in een breed spectrum van 

medische condities en belichten talloze aspecten binnen Value-Based Health Care. Bekijk hier 

het overzicht van alle inspirerende initiatieven op onze website! 

De afgelopen drie VBHC Prize edities hebben geresulteerd in: 

 Betrokkenheid van meer dan 80 organisaties door initiatieven die zich aangemeld hebben 

voor de VBHC Prize, met een geschatte impact op meer dan 6 miljoen patiënten. 

 Betrokkenheid van meer dan 50% van alle Nederlandse ziekenhuizen in een of meer 

initiatieven welke zich hebben aangemeld voor de VBHC Prize. 

 

Krijg een impressie van de VBHC Prize 2016 en bekijk de foto’s hier. 

 

Voor meer informatie ga naar vbhcprize.com 

Twitter: @VBHCEurope #VBHC 

http://www.vbhcprize.com/applicants-2016
http://www.vbhcprize.com/applicants-2016
http://vbhcprize.com/impression-2016/
http://www.vbhcprize.com/
http://www.twitter.com/vbhceurope

