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Inleiding en onderzoeksvraag
Value-based healthcare (VBHC) is, sinds de introductie in 2006, gegroeid in populariteit. Het werd door
Michael Porter en Elizabeth Teisberg geïntroduceerd als een visie om de zorg te verbeteren. De nadruk
lag op competitie tussen zorgaanbieders om hogere kwaliteit zorg te leveren tegen lagere kosten en
op deze manier meer waarde te creëren voor de patiënt. In latere publicaties van Michael Porter werd
een raamwerk geïntroduceerd om aan de hand van zes agenda-items de focus in de zorg te leggen op
waarde creëren voor patiënten. De zes stappen: 1. Zorginstellingen moeten zich organiseren rondom
een medische aandoening; 2. Uitkomsten en kosten moeten structureel gemeten worden; 3. De
betaling van zorg is gebonden aan alle zorg rondom een medische aandoening; 4. De zorg moet
geïntegreerd worden over verschillende locaties om herhaling en fragmentatie in de zorg te
voorkomen; 5. Instellingen waar hoge kwaliteit zorg wordt geleverd moeten hun geografische gebied
uitbreiden; 6. Deze vijf vorige punten moeten worden ondersteund door een IT-platform.
Door de jaren heen is er veel onderzoek gedaan naar VBHC. Vaak ligt hierbij de focus op één van de
agenda-items, zoals op het meten van kosten of uitkomsten. Er ontbreekt echter een overzicht dat in
kaart brengt welke onderdelen van VBHC al uitgebreid wetenschappelijk zijn onderzocht en welke
onderdelen nog verder onderzoek behoeven. Dit overzicht kan richting geven aan toekomstige
implementaties en het verdere onderzoek hiernaar.
De onderzoeksvraag van deze scoping review is: “Wat is de omvang, het bereik en de aard van de
onderzoeksactiviteiten op het gebied van value-based healthcare en wat zijn de nog niet onderzochte
gebieden?”

Zoekstrategie
De drie-stappen-methode van het Joanna Briggs Institute zijn gebruikt voor de zoekstrategie. Voor stap
één is een eerste zoekopdracht gedaan in PubMed met een set van woorden rondom VBHC. De
zoekresultaten zijn onderzocht op bruikbare trefwoorden in de titel en het abstract. Deze trefwoorden
zijn toegevoegd aan de zoekstrategie en voor de tweede stap is de zoekopdracht uitgevoerd in
PubMed, Embase en Web of Science. Als derde stap is er in de referentielijst van de geïncludeerde
artikelen gezocht naar eventuele extra artikelen. Naast de drie stappen hebben we als extra stap een
citatiezoekopdracht gedaan, waarbij er is gezocht naar alle artikelen die refereren aan het artikel
“What is value in health care?” van Michael Porter. De zoekopdracht gaf als resultaat ruim 10.000
unieke artikelen. Deze werden eerst op titel en abstract gescreend en van de overgebleven artikelen
werd de volledige tekst bekeken om te controleren of ze voldeden aan de inclusiecriteria. Ruim 1000
artikelen zijn geïncludeerd.
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