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  St. Antonius: Toegankelijke zorg  
  2 ziekenhuizen, 3 poliklinieken regio Utrecht 
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besparingspotentie 

besparing door alleen
inkopen wat
onmisbaar is

besparing door
contractering

besparing door
inkoopsamenwerking



Meer dan 40! 

Inkoopsamenwerking in de zorg:  
versnipperd landschap 



Inkoopprojecten doorlopen een vast aantal stappen: 

 

- bepalen van een inkoop doelstelling door het ziekenhuis 

- betrekken van de eindgebruikers bij het inkoopproces (opstellen programma van eisen) 

- opstellen van een objectief en meetbaar programma van eisen 

- opvragen van offertes bij meerdere leveranciers 

- bepalen van marktconforme eisen (door middel van benchmarking) 

- evaluatie van leveranciers op basis van, vooraf opgestelde, criteria 

-testen van de kwaliteit in de praktijk 

 

-onderhandeling met leveranciers in afstemming met het management - spelregels 

 

- schriftelijke vastlegging van afspraken met leveranciers 

- begeleiden van een implementatie in de praktijk 

 

 

Uitgangspunten Inkoop  besparingsprojecten 



StAntonius bespaarde in 2015 ruim 5 miljoen euro: 
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de inkoopstrategie met de daarbij gerealiseerde 

besparing in 2015. 

Gehanteerde inkoopstrategie Gerealiseerde inkoopbesparing 2015 

1. Dezelfde producten met een lagere prijs  € 3.552.047,- 64 % 

2. Standaardisatie van het assortiment € 899.357,- 16 % 

3. BTW (21% naar 6%) teruggave – eenmalig € 681.664,- 12 % 

4. Gelijkwaardige producten bij een andere leverancier (met 
dezelfde kwaliteit) 

€ 218.916,- 4 % 

5. Andere pricing structuur (bijv. procedure prijs) € 171.377,- 3 % 

Totaal besparing € 5.523.361,-  
 

Het merendeel van de gerealiseerde besparingen is dus het gevolg van een verlaging van de prijzen van 

de huidige (medische) producten. Deze prijsverlaging is gerealiseerd door met behulp van diverse 

inkoopstrategieën onze huidige leveranciers te bewegen om lagere prijzen aan te bieden. Voorbeelden 

van deze strategieën zijn: 

- Vaststellen van plafondprijzen 

- Tendertrajecten 

- Hanteren van andere pricing structuur: werken met procedureprijzen, staffelkorting etc. 





Santeon Inkoop 
 
Prijsharmonisatie 
 
Project 2015 
 
 
 
 



Zeven pijlers van ons dure medicatie beleid 

State of the art farmacotherapie 

 

Doelmatigheid 

 

Eigen inkoop en inkoopsamenwerking 

 

Case management en zorgpaden 

 

Uitkomst onderzoek 

 

Oog voor maatschappelijke aspecten 

 

Stricte governance  
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Hoe zag de structuur vd Foodtender eruit? 



Negometrix online pocurement tools 
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