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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.
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“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.”
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