Begeleiding van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)

SAG is een stichting van zestien gezondheidscentra verspreid over heel Amsterdam. Bij drie praktijken
volgen doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen een training ‘van ziekte en zorg naar
gezondheid en gedrag’. Zo’n 2192 patiënten met diabetes mellitus type 2 krijgen begeleiding van hun
zorgverleners en werken aan gezondheid en gedrag.

Quick Scan Social Return On Investment
Wat levert deze training van ZZ naar GG van
professionals bij SAG op? ZO! liet een Social
Return on Investment (SROI) analyse uitvoeren.
Een Social Return On Investment perspectief
beschrijft per stakeholder de kosten en baten van

een zelfzorg innovatie. Een positieve ratio opent
de weg naar duurzame inbedding. Wanneer de
kosten en baten per stakeholder onevenredig
verdeeld zijn, biedt de SROI perspectief om
financiële afspraken over opschaling te maken.

Inbreng / kosten
Wat is de inbreng voor het inzetten van persoonsgerichte zorg?
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Waarde / baten
En wat levert het op per stakehold er?
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SROI Ratio
3.95 – 4.95
De SROI Ratio geeft de toegevoegde waarde over 5 jaar aan.
Een investering van € 1,- is over 5 jaar €3,95 à €4,95 waard.

Value Drivers

Kosten / Baten

Wat levert zelfzorg-methode ‘Gezondheid
& Gedrag’ op? De toegevoegde waarde
volgens de groep van stakeholders:
• Verhoging kwaliteit van leven
• Lagere zorgkosten
• Minder langdurig ziekteverzuim
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Conclusies
• De zelfzorg-methode ‘Gezondheid & Gedrag’ biedt voldoende perspectief voor duurzame
inbedding en financiering.
• De huidige kosten/baten verdeling per stakeholder belemmert implementatie.
Scenario duurzame inzet Begeleiding Gezondheid & Gedrag
• Investering van zorgverzekeraar en/of werkgever en/of gemeente.
De Ratio geeft de toegevoegde waarde over 5 jaar aan. Een investering van € 1,- is over 5
jaar € 3,78 à € 4.75 waard. De berekende uitkomsten zijn gecorrigeerd voor de kans dat dit
effect spontaan optreedt en de kans dat dit effect toe te schrijven is aan inspanningen van
anderen.
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