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PERSOONSGERICHTE,
PROACTIEVE EN
SAMENHANGENDE
ZORG VOOR
KWETSBARE MENSEN
Lokale en regionale huisartsen- en
eerstelijnsorganisaties als onmisbaar fundament.
Een persoonsgerichte, proactieve en samenhangende benadering
vormen de sleutel van de programmatische aanpak van chronische
aandoeningen. Ook andere kwetsbare groepen moeten kunnen
profiteren van de positieve ervaringen van deze aanpak. De eerste
lijn biedt hiervoor mogelijkheden, maar het gaat niet vanzelf.

H

et moge duidelijk zijn, de
afgelopen jaren is de
wereld om ons heen
veranderd. De pluriforme

samenleving, het versnipperde
politieke landschap, technologische
ontwikkelingen en flexibilisering van
de arbeidsmarkt hebben het er niet
overzichtelijker op gemaakt. ‘Wen er
maar aan’, is de boodschap. De
complexiteit van de maatschappij is
een gegeven en zal de komende jaren
alleen maar verder toenemen. Iets
om ons zorgen over te maken of juist
om naar uit te kijken? Het is maar
hoe je in het leven staat. Persoonlijk
voel ik me meer aangetrokken tot de
mogelijkheden en kansen en ga ik
uitdagingen niet uit de weg. Mijn
vertrouwen in de toekomst komt
onder andere voort uit hetgeen we
de afgelopen jaren in de eerste lijn
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met elkaar hebben gerealiseerd. Ik

hebben herijkt, behoort de term

in de eerste lijn, was dit nog maar

weet het: resultaten uit het verleden

‘persoonsgericht’ nog steeds tot de

35%! Op termijn zullen de positieve

bieden geen garanties voor de

kernwaarden van de huisartsenzorg.

resultaten op tussenmaten (o.a.

toekomst. Evengoed hoop ik dat ook

Juist bij mensen in een kwetsbare

cholesterolspiegels en rookgedrag)

u na het lezen van dit artikel de

situatie maakt persoonsgerichte zorg

naar verwachting ook zichtbaar

toekomst van de zorg voor kwetsbare

het verschil.

worden in een daling van het aantal
complicaties en andere harde

mensen met vertrouwen tegemoet-

Proactieve benadering

eindresultaten, zoals

Bij een persoonsgerichte benadering

cardiovasculaire events. Voor andere

Persoonsgerichte zorg

is het belangrijk om mensen niet uit

chronische zorgprogramma’s die

Mijn benadering begint bij de patiënt

het oog te verliezen en proactief te

recenter zijn gestart, laten deze

zelf, of beter gezegd de mens in al

zijn. De programmatische aanpak bij

resultaten nog iets langer op zich

zijn hoedanigheden, als partner,

chronische aandoeningen laat zien

wachten. De signalen voor het

ouder,

dat dat werkt. 90% van de patiënten

leveren van zorg volgens de richt-

opa, oma, werkgever of werknemer

met diabetes type 2 krijgt tegen-

lijnen en standaarden, en de verbete-

en zorgverlener of zorggebruiker. In

woordig zorg die voldoet aan de

ring van tussenmaten staan voor

mijn beroep als huisarts heb ik

richtlijnen en standaarden. Tien jaar

deze aandoeningen ook op groen.

namelijk ervaren wat het oplevert als

geleden, vóór de proactieve aanpak

ziet.

“ Als huisarts heb ik ervaren wat
het oplevert als we uitgaan van
de mensen zelf.”
we uitgaan van de mensen zelf. In de
spreekkamer gaan huisartsen die
hun vak verstaan op zoek naar wat
een patiënt beweegt, wat zijn
drijfveren, wensen en behoeften zijn.
Door hierop aan te sluiten beginnen
de ogen van mensen te twinkelen en
komen doelen in beeld die eerder
niet voor mogelijk werden gehouden.
Het is prachtig om te zien hoe vanuit
deze persoonlijke doelen andere
behandelmogelijkheden binnen
handbereik komen. Zoals laatst een
vrachtwagenchauffeur met diabetes
type 2, die niets liever wilde dan
lekker de baan op met zijn truck en
daarom koos voor een ingrijpende
leefstijlverandering, waarmee het
spuiten van insuline kon worden
afgewend. Ook na de Woudschoten
conferentie, waar huisartsen begin
2019 de kernwaarden van hun vak
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“ Het bieden van persoonsgerichte en
proactieve zorg aan de groeiende groep
kwetsbare mensen kan geen van de
betrokken zorg- en hulpverleners alleen.“
Een vijfde van de patiënten in de

king van de samenwerking tussen

grotere organisaties. Dit zal op veel

spreekkamer vraagt extra tijd en

huisarts, apotheker, wijkverpleegkun-

plaatsen nieuwe samenwerkingsver-

aandacht vanwege een of meer

dige en het sociaal wijkteam vergroot

banden of netwerkvorming vergen en

chronische aandoeningen, kwets-

het aantal mogelijkheden om kwets-

daarmee een herstructurering van de

baarheid bij het ouder worden of

bare doelgroepen de benodigde

eerste lijn. Er bestaat hiervoor geen

dreigend regieverlies bij psychoso-

ondersteuning en zorg te bieden.

blauwdruk: het is aan de regio om

ciale problemen.

een passende (organisatie)vorm te

Deze kwetsbare groepen zijn gebaat

Regionale ondersteuning

kiezen en te bepalen hoe de taken

bij een proactieve benadering,

Het realiseren van een persoonsge-

tussen de betrokken organisaties

waarbij ze in positieve zin ‘in de

richte, proactieve en samenhangende

worden verdeeld en hoe de samen-

gaten’ worden gehouden om

benadering gaat niet vanzelf en

werking en wisselwerking tussen het

eventuele problemen of

vraagt op onderdelen een regionale

lokale en regionale niveau wordt

verergering een stap voor te zijn.

insteek. Deze insteek richt zich onder

vormgegeven.

meer op het ondersteunen en

Samenhangende zorg

organiseren van gegevensuitwisse-

Tot besluit

Het bieden van persoonsgerichte en

ling, kwaliteitsbeleid, personeelsbe-

Huisartsen- en eerstelijnsorganisaties

proactieve zorg aan deze groeiende

leid en administratieve processen,

creëren daadwerkelijke meerwaarde

groep kwetsbare mensen kan geen

met als doel de betrokken zorg- en

als zij de behoefte van patiënten en

van de betrokken zorg- en hulpverle-

hulpverleners te ontlasten. Regionale

professionals als uitgangspunt

ners alleen. Betere samenwerking

samenwerkingsverbanden, denk aan

nemen. Door de zorg anders te

binnen de eerste lijn en tussen de

zorggroepen, koepels van gezond-

organiseren ontstaat er meer tijd en

eerste lijn, thuiszorg en het sociaal

heidscentra, huisartsenposten en

ruimte om extra aandacht aan

domein is hier essentieel. Op lokaal

zorgnetwerken, kunnen namens

patiënten te besteden. Ook neemt

niveau, in wijken en buurten, zorgen

huisartsen en andere aangesloten

het werkplezier van de zorgverleners

eerstelijnsorganisaties voor korte

zorgprofessionals afspraken maken

toe. Lokale en regionale huisartsen-

lijnen tussen professionals. Doordat

met ziekenhuizen, ggz-instellingen,

en eerstelijnsorganisaties leveren

deze organisaties de lokale situatie

gemeenten en zorgverzekeraars.

daarmee een bijdrage aan ‘De juiste

goed kennen, geven ze een passend

Door als eerstelijnspartijen samen op

zorg op de juiste plek’ en vormen zo

antwoord op de lokale zorgvraag.

te trekken en coalities te smeden,

een onmisbaar fundament voor

Ook zijn ze een vanzelfsprekende

vormen ze een interessante

persoonsgerichte, proactieve en

partner voor de wijkteams. Verster-

gesprekspartner voor andere, vaak

resultaatgerichte zorg.
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