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Onze wensen op het gebied van gezondheidszorg zijn eenvoudig samen te vatten. We willen zo lang 

en vitaal mogelijk leven, met goede kwaliteit van zorg en een zo laag mogelijke zorgpremie. 

Marja van Dieijen-Visser
voorzitter raad van bestuur Maastricht UMC+

Preventie en gezondheidsbevordering
Kijkend naar de snelheid waarmee geïnnoveerd 
wordt in de zorg neemt de kans op betere 
behandelingen en genezing van ziekten alleen 

maar toe. Helaas wordt de gezondheidswinst door 
zorginnovatie ten dele teniet gedaan door onze leefstijl. 
Dit verklaart onder andere de kloof van zes tot zeven jaar 
in gemiddelde levensverwachting tussen hoger- en 
lageropgeleiden. Nog altijd bedragen de middelen en 
aandacht die worden besteed aan gezondheidsbevorde-
ring en preventie slechts een fractie van wat we besteden 
aan zorg en zorginnovatie. Het is evident dat we ons naast 
zorginnovatie meer moeten richten op preventie en 
gezondheidsbevordering. Met de introductie van het 
Preventieakkoord zijn hier pas de eerste stapjes gezet.

Rol voor de umc’s
Hier ligt zeker ook een belangrijke rol voor de umc’s. Wij 
hebben een faciliterende rol op het gebied van onderzoek, 
onderwijs en patiëntenzorg. Enerzijds als academische 
motor van onderzoek en zorginnovatie, anderzijds door 
de vele samenwerkingsverbanden, waardoor we fungeren 
als de verbindende schakel in de regio. De maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid van umc’s voor het bevorderen 
van de gezondheid in de regio moet meer centraal komen 
te staan. Dit hoeft de focus op tertiaire zorg niet in de weg 
te staan. We zullen dat in de regio’s met elkaar moeten 
doen; zorgaanbieders, provincies, gemeenten en verzeke-
raars, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en 
expertise. Zoals we de acute zorg in de regio’s in netwerk-
verband ook met elkaar regelen. De umc’s kunnen op 
verschillende manieren een bijdrage leveren aan 
duurzame zorg. Door wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van gezondheidsbevordering en preventie en door 
bij te dragen aan de vertaling van evidence based kennis 

naar de regio. Maar ook door meer wetenschappelijk 
onderzoek te doen naar de effecten van transformaties in 
de zorg; onderzoek naar welke transformaties werkelijk 
bijdragen aan betere en goedkopere zorg. En door actief 
bij te dragen als netwerkorganisatie in de regio.

Onderzoek op het gebied van gezondheids- 
bevordering
Elke regio heeft daarbij zijn eigen karakteristieken. De 
provincie Limburg doet het minder goed als het gaat om 
gemiddelde levensverwachting en goed ervaren gezond-
heid: de zogenaamde ‘Limburg Factor’. Het Maastricht 
UMC+ draagt nadrukkelijk bij aan een meer evidence based 
aanpak van preventie en gezondheidsbevorderingspro-
gramma’s in de regio. Programma’s zoals ‘De Gezonde 
Basisschool van de Toekomst’ en ‘De Preventie Coach’ zijn 
gericht op preventie en onderzoek naar overgewicht bij 
kinderen. Of met grootschalig onderzoek onder de 
bevolking van Zuid-Limburg, zoals de Maastricht Studie: het 
onderzoek naar het voorkomen, de oorzaak en behande-
ling van diabetes type 2 en andere chronische ziekten. Zo 
wordt samen met andere zorginstellingen en kennisinstel-
lingen onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘Limburg 
Factor’, door regionale zorgdata te combineren met 
sociaaleconomische data. Dit draagt bij aan initiatieven om 
de gezondheid in de regio te verbeteren. Daarnaast wordt 
door Maastricht UMC+ een centrum voor gezond leven 
ingericht, een living lab, waar samen met het bedrijfsleven, 
gemeenten en provincie initiatieven worden ontplooid om 
de gezondheid in de regio te bevorderen.

Onderzoek naar effecten van transformaties in  
de zorg
De juiste zorg op de juiste plek is, als het om transforma-
ties in de zorg gaat, het speerpunt voor de komende jaren, 
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ook in het hoofdlijnenakkoord. De zorg dichtbij als het 
kan, ver weg als het moet. Er wordt echter onvoldoende 
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit 
van het scala aan nieuwe initiatieven. Hier ligt een taak 
voor de umc’s: onderzoeken of initiatieven als anderhalve-
lijnszorg, blauwe zorg, juiste zorg op de juiste plek, 
eHealth, thuismonitoring et cetera, ook daadwerkelijk 
leiden tot betere en duurzame zorg. We gaan te vaak op 
voorhand, zonder nader onderzoek, uit van de veronder-
stelling dat het beter en goedkoper wordt. Bovendien 
vragen regionale verschillen soms om een regionale 
aanpak. Het Maastricht UMC+ is, in tegenstelling tot alle 
andere umc’s, het enige ziekenhuis in de stad, waardoor 
volledige focus op derdelijnszorg niet mogelijk is. Door de 
combinatie van derdelijnszorg met tweede- en anderhal-
velijnszorg is de relatie met de eerste lijn hier al decennia 
lang sterk verankerd. Dat maakt de regio bij uitstek 
geschikt voor onderzoek naar nieuwe zorgmodellen en 
naar de effecten van de juiste zorg op de juiste plek, of 
naar initiatieven als lijnloze zorg. We doen dat deels al in 
de academische werkplaats voor duurzame zorg, maar 
het is nog altijd onvoldoende.

Samenwerken in netwerken
Zo rijst na een golf van ziekenhuisfusies in de afgelopen 
decennia, steeds vaker de vraag of er niet teveel fusies zijn 
goedgekeurd en of het überhaupt wel goedkoper is. 
Samenwerken in netwerken, de juiste zorg op de juiste 
plek, lijkt op dit moment de nieuwe heilige graal. Daarom 
moet goed bekeken worden wat de effecten zijn van 
netwerksamenwerking. Neem de concentratie van zorg op 
basis van kwaliteits- en volumenormen. In plaats van 
duidelijke keuzes zien we vooral dat delen van behandel-
trajecten worden geconcentreerd, bijvoorbeeld alleen de 
operatieve ingreep, terwijl het voor- en natraject weer 
elders plaatsvinden. Hier prevaleert het belang van de 
ziekenhuisomzet soms  boven het belang van de patiënt. 
Dat resulteert in meer overdrachtsmomenten, met meer 
risico voor de patiëntveiligheid en het is zeker niet altijd 
patiëntvriendelijker. In Maastricht UMC+ hebben wij 
inmiddels rond de 150 geformaliseerde samenwerkingsre-
laties, variërend van grote strategische samenwerkings-
verbanden tot kleinere regionale samenwerkingen. 

De zorg organiseren in netwerken vraagt bovendien om 
een goed regionaal zorgplatform voor de uitwisseling van 
patiëntendata. Dat moet de hoogste prioriteit krijgen om 
de juiste zorg op de juiste plek überhaupt goed en veilig te 
kunnen regelen. De umc’s moeten hier hun verantwoor-
delijkheid nemen, samen met zorginstellingen in de regio. 
Ten eerste in het belang van de patiëntenzorg, maar ook 
omdat de veelheid aan regionale data, gecombineerd met 
sociaaleconomische data, van groot belang zijn voor 
wetenschappelijk onderzoek en hier ligt bij uitstek een 
taak voor de umc’s.  




