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IN DE REGIO
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.
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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 anderhalvelijnszorg, 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 veronderstelling 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 anderhalvelijnszorg 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 behandeltrajecten 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 samenwerkingsrelaties, variërend van grote strategische samenwerkingsverbanden 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 verantwoordelijkheid 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.
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