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‘Limburg, je zal er maar wonen?’ Oostelijk Zuid-Limburg is een prachtig stukje Limburg met een rijke
culturele historie. Na de economische welvaart als gevolg van een florerende steenkolenwinning,
trad verval in na het sluiten van de mijnen eind jaren ‘60. Een hele generatie trotse werkers werd
afhankelijk van de hulp van de overheid en ontwikkelde een mentaliteit van aangeleerde hulpeloosheid. Eigen regie nemen is daarbij een moeilijke opgave.

“Een beweging gericht op een duurzame
verandering op populatieniveau vraagt
om nieuw leiderschap“
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omenteel kenmerkt de regio zich door

voorkomt aldus interne verwijzingen en aanvullende

dubbele vergrijzing, een slechte gezond-

diagnostiek in de tweede lijn.

heidsstatus en veel sociale en psychische

De genoemde interventies zijn onderzocht door de

problematiek. CZ becijferde dat de schade-

Universiteit Maastricht en hebben aantoonbaar op alle

last in deze regio 88 miljoen per jaar hoger is ten opzichte

onderdelen van Triple Aim resultaten geboekt.
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Regio aanpak met impact

populatie verder te bouwen aan een sterke toekomst voor

Om de Quadruple Aim ambitie binnen de regio te kunnen
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realiseren is echter een andere aanpak nodig. De

mensen weer het gevoel ertoe te doen en zich basaal

uitdaging is nu om keuzes met impact op populatieniveau

onderdeel te voelen van de omgeving waarin ze verkeren.
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Een uitdaging waar wij als zorgpartijen graag aan willen
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bijdragen.

zieken. Deze keuze sluit goed aan op de nieuwe tienjarenstrategie van Zuyderland: ‘De beste zorg, zo thuis

Grote ambitie

mogelijk’. De reeds gerealiseerde bouwstenen zoals het

De grote ambitie is om de gezondheidsverschillen te

PlusPunt zullen hierbij als enabler dienen, maar de kunst

verkleinen. Deze ambitie vergt een brede aanpak,

ligt in de opschaling.

aangezien het niet alleen gaat om het anders en slimmer
leveren van zorg, maar vooral ook om een duurzame

Een gedeelde visie en een regionale governancestructuur

gedragsverandering. Alleen door intensief samen te

met bestuurlijk mandaat van de betrokken zorgpartijen

werken in het netwerk van zorg, sociaal domein, onderwijs

(huisartsen, ziekenhuis, thuiszorg, patiëntenorganisaties

en werkgevers is dit op termijn haalbaar.
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voor de Zorg hebben een aantal jaren geleden de hand-

verzekeraar is de enige partij met doorzettingsmacht in

schoen opgepakt om als coalitie de zorg structureel te

een groot deel van de regionale keten. Die rol moet CZ

transformeren als onderdeel van deze opgave. De

dan ook met verve pakken.

uitdaging is hierbij om te sturen op de verbetering van de

Deze top-down benadering dient echter gecombineerd te

vier dimensies van het ‘Quadruple Aim’ principe: kosten,

worden met het breed in gang zetten van een beweging

ervaren kwaliteit van zorg, gezondheidstoestand en

bij de burgers en medewerkers, om van onderuit de

medewerkerstevredenheid. De juiste zorg op de juiste
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de juiste prikkels, gericht op de juiste zorg op de juiste

netwerk in de wijk ontwikkeld ten behoeve van het leveren
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door op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. De
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delen van data.

zorg- en welzijnsplan. Tot slot sturen ze op doelmatige
zorg bij medicatievoorschriften, verwijzingen en diagnos-

Nieuw leiderschap

tiekaanvragen.

Een beweging gericht op een duurzame verandering op
populatieniveau vraagt om nieuw leiderschap. Samen de

Meer zorg in de wijk

nek uitsteken. De verantwoordelijkheid reikt echt verder

Het PlusPunt medisch centrum, een joint venture van

dan de eigen organisatie. Het gaat om het besef dat de

Zuyderland en Huisartsen OZL draagt bij aan het substitu-

maatschappelijke opgave alleen gerealiseerd kan worden

eren van laagcomplexe zorg uit het ziekenhuis, door

vanuit het gezamenlijke netwerk en de gezamenlijke

diagnostiek en specialistische consultatie in de wijk te

ambitie. Het begint bij de persoonlijke overtuiging dat het

organiseren. De patiënttevredenheid scoort buitenge-

gaat om de menselijke maat en dat het anders kan en

woon hoog. Opvallend is ook dat er niet alleen direct

anders moet, in het belang van de patiënten en burgers

kosten worden bespaard als gevolg van de lagere tarieven

van Oostelijk Zuid-Limburg. Bescheidenheid, humor,

in het PlusPunt ten opzichte van de tweede lijn, maar dat

compassie, nooit opgeven en het samen willen doen zijn

op langere termijn patiënten die naar het PlusPunt
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verwezen worden ook minder kosten veroorzaken dan

naar meer zelfredzaamheid.
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Limburg, je zal er maar wonen! Oostelijk Zuid-Limburg, dat

worden. Deze proactieve, geïntegreerde PlusPunt aanpak

gun je jezelf!
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