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In het hoofdlijnenakkoord van 2018 staat dat er een transformatie  

gewenst is naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, door  

de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs.  

Als uitgangspunt hierbij geldt dat de patiënt minimaal even goede of zelfs 

betere zorg zal ontvangen. Essentieel voor het succes van dit bestuurlijke 

akkoord is dat er aandacht is voor de menselijke maat in de uitwerking.

Simpel
Vroeger was het voor een patiënt relatief simpel: 
als je een klacht had, ging je naar de huisarts. Die 
verwees je door naar een medisch specialist in 

een ziekenhuis. Deze arts kon alle zorg van de patiënt 
binnen het ziekenhuis ordenen. Ook voor de medisch 
specialist was het relatief simpel. Je zag de patiënt en 
betrok, indien nodig, je collega’s in hetzelfde ziekenhuis bij 
de behandeling. De patiënt bleef vaak onder behandeling 
bij chronische aandoeningen of werd weer terug verwezen 
naar de huisarts zodra de behandeling was afgerond. 

Complexer
De organisatie van de klinische patiëntenzorg wordt 
steeds complexer, omdat veel behandelingen gecompli-
ceerder worden en er steeds meer zorgverleners bij 
betrokken zijn. Ziekenhuizen hebben daarbij nog keuzes 
gemaakt in het beschikbare pallet van behandelingen. Je 
kunt als patiënt dus niet meer voor elk probleem bij 
hetzelfde ziekenhuis terecht. Je kunt als medisch specialist 
je patiënt ook niet meer voor elke bijkomende aandoening 
naar een collega in je eigen ziekenhuis verwijzen. 
Eenvoudig te behandelen aandoeningen kunnen vaak 
beter plaatsvinden in daarvoor gespecialiseerde behan-
delcentra. Steeds meer patiënten zijn daardoor onder 
behandeling bij meerdere ziekenhuizen en centra. De 
communicatie tussen deze zorgaanbieders verloopt 
moeizaam, doordat de uitwisseling van gegevens nog 
steeds op een middeleeuwse manier, zoals via de post, 
gebeurt. De problemen rond radiologische beelden 
spreken boekdelen. De aandoeningen van een patiënt 

“De juiste zorg op de juiste plek vereist creatieve 
aanpassingen in onze traditionele verwijzingen, 
om te voorkomen dat de patiënt verdwaalt in de 
steeds complexere, goedbedoelde netwerken.”

worden eigenlijk via de post en dergelijke gefragmenteerd 
tussen verschillende behandelaren. Het adagium dat we 
als arts niet de ziekte, maar de patiënt behandelen komt 
zonder aanpassingen bij deze manier van organiseren 
onder druk te staan. 

Met menselijke maat
Je hebt als behandelaar niet zomaar een band met een 
patiënt. Daarvoor is een gesprek noodzakelijk waarin 
geluisterd wordt, ingegaan wordt op de klachten en waar 
het vertrouwen gewekt wordt bij de patiënt. Dit basisprin-
cipe van de gezondheidszorg blijft essentieel, ook bij de 
uitwerking van de principes van ‘de juiste zorg op de juiste 
plek’ uit het hoofdlijnenakkoord. Aanpassingen in de 
samenwerkingen zijn hierbij belangrijk. 
Dit is ook onderwerp van overleg geweest bij de bespre-
kingen over regionale afstemming tussen het Flevozieken-
huis en het Amsterdam UMC. Enkele jaren geleden is 
daarom besloten gemeenschappelijke stafleden aan te 
stellen, onder anderen bij de afdelingen medische 
oncologie, hematologie en chirurgie. De betreffende 
specialisten doen bijvoorbeeld polikliniek in het 
Amsterdam UMC en nemen hun patiënten mee naar het 
Flevoziekenhuis voor chemotherapie of operatie. De 
uiteindelijke zorg wordt daardoor op de juiste plek 
gebracht, maar in dit geval wel door de eigen, regionaal 
werkende medisch specialist, naar grote tevredenheid van 
de patiënten. De juiste zorg op de juiste plek vereist 
creatieve aanpassingen in onze traditionele verwijzingen, 
om te voorkomen dat de patiënt verdwaalt in de steeds 
complexere, goedbedoelde netwerken. 




