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REGIO-DENKEN IS
GEEN PANACEE
Het regionaal regelen van zorgaanbod is de nieuw-

Landelijk versus regionaal

ste hype. Dit regio-denken wordt gepresenteerd

Diverse regio’s houden zich echter bezig met de uitwisse-

als de panacee voor alle problemen. Maar is dat

laboratoriumgegevens. Natuurlijk is dat handig, maar dat

ling van informatie uit de diverse EPD’s, beelden en

daadwerkelijk het geval? Of leidt deze nieuwe vorm

zou toch vooral een landelijk thema moeten zijn? Vooral

van ordening tot nog verdergaande bureaucratise-

een patiënt van groot belang. Bij electieve zorg is er tijd

rondom acute zorg is directe toegang tot gegevens van

ring van de zorg? En verliezen we ons in de vraag,

om deze gegevens op te vragen. Dat is weliswaar hinder-

wie de regie krijgt in de regio?

Amersfoort op bezoek bij zijn dochter in Amsterdam

lijk, maar niet onoverkomelijk. Stel dat een man uit
acute hartproblemen krijgt, dan zou het erg behulpzaam

L

zijn als het ambulancepersoneel beschikt over zijn laatste
ideeën over wel of niet reanimeren. En dan zou de

andelijk EPD

cardioloog in het OLVG toch graag acuut de gegevens

Draagt regionale ordening bij aan betere zorg? Wij

willen inzien van de laatste coronair-angiografie uit het

staan achter de opvatting dat betere afstemming

ziekenhuis waar hij patiënt is, of gewoon het ECG willen

in de regio wat betreft capaciteit tussen de eerste,

vergelijken met een eerder ECG. Zolang onze patiënten

tweede en derde lijn leidt tot betere benutting van

ook zorg buiten de eigen regio consumeren, hebben

faciliteiten, zeker nu we kampen met schaarste van

regionale afspraken over gegevensuitwisseling zeer

personeel. In veel regio’s vindt men elkaar al veel makke-

beperkte toegevoegde waarde. Alleen een landelijk

lijker dan voorheen. Zoals de griepunit in het St. Antonius

platform met daarin alle gegevens van patiënten, acuut

Ziekenhuis, waarbij personeel met de patiënt meegaat

toegankelijk voor alle zorgverleners, levert een kwaliteit-

van ziekenhuis naar verpleeghuis. Verder gaat veel

simpuls voor de zorg op.

informatie over een patiënt verloren bij de overdracht. De
echte oplossing voor dit probleem is een landelijk EPD.

Centralisatie van topklinische zorg

Laten we vooral voorkomen dat we regionale EPD’s

Wij zijn veel minder overtuigd van de noodzaak tot

krijgen.

regionale ordening van de topklinische zorg. Deze
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“De regio is een te kleine entiteit om alleen
daarbinnen gegevensuitwisseling te
optimaliseren en zorg te concentreren;
dat vraagt om een landelijk initiatief.”

gespecialiseerde zorg wordt nu te versnipperd aange-

Uniforme afspraken

boden; elk ziekenhuis doet nu alles een beetje. Vergaande

De tegenwerping zal zijn dat op zijn minst alle (oncologi-

concentratie van complexe ingrepen en acute zorg per

sche) patiënten in een multidisciplinair overleg besproken

regio zou kunnen leiden tot betere uitkomsten en lagere

moeten worden. Dat klopt. Daarvoor is ook expertise

kosten. Regionale ordening heeft hier voordelen, maar

nodig in de vorm van consulenten, vanuit vaak, maar niet

wat als vervolgens de verschillende regio’s onvoldoende

altijd, een umc. Daarnaast bestaan er nog steeds

op elkaar zijn afgestemd?

regionale verschillen met betrekking tot de te verkiezen

Concentratie van zorg binnen de regio is een eerste stap,

vorm van diagnostiek en behandeling. Waarom zetten we

maar kent ook beperkingen. Huidige regionale concentra-

niet alle kaarten in op strakkere landelijke afspraken en

tie-initiatieven richten zich vooral op oncologische zorg.

uniformiteit op deze gebieden? Zoals HOVON doet op het

We hebben immers reeds zestien hartcentra in Nederland,

gebied van de hemato-oncologie; duidelijke afspraken

waarmee de cardiovasculaire zorg al grotendeels

over de wijze van behandeling en een passende echelon-

regionaal is verdeeld. Daarnaast kennen we elf acute

nering van ziekenhuizen, waarbij niet ieder ziekenhuis

zorgnetwerken, met een duidelijke verdeling van vooral

alles doet. Het is voorstelbaar dat acute (trauma)zorg en

traumazorg. Er zijn vier kinderhartchirurgische ketens in

cardiovasculaire zorg zullen volgen.

Nederland en één grote kinderoncologische kliniek.
Kennelijk is op basis van het aantal aandoeningen en

De regio is te klein

geografische spreiding gekozen voor deze opdelingen in

Kortom, de regio is een te kleine entiteit om alleen

respectievelijk zestien, elf en vier centra of zelfs slechts

daarbinnen gegevensuitwisseling te optimaliseren en zorg

één centrum. Leidend daarin is de vraag hoeveel centra

te concentreren; dat vraagt om een landelijk initiatief.

voor een specifieke aandoening nodig zijn om kwalitatief

Waarbij gereguleerde uitwisseling van data tussen de

hoogwaardige zorg te borgen. Per (oncologische) aandoe-

verschillende EPD’s een eerste voorwaardelijke stap is en

ning is dat steeds weer een ander aantal. Door stapsge-

toegankelijkheid geldt voor iedere zorgverlener. De

wijze aanscherping van de volume-eisen door

overheid zou hiertoe het initiatief moeten nemen. Parallel

beroepsverenigingen en zorgverzekeraars gaan we

kan concentratie van de complexe oncologische ingrepen,

geleidelijk naar een steeds kleiner aantal centra voor

cardiovasculaire interventies en acute traumazorg volgen.

bijvoorbeeld upper-GI-, prostaat-, en longkanker. Waarbij

Een regio heeft dan waarschijnlijk niet voor iedere

dit aantal per aandoening varieert, omdat we in

zorgactiviteit de passende omvang om te komen tot

Nederland niet van alle tumorsoorten evenveel patiënten

optimale concentratie. Supra-regionale initiatieven zullen

hebben. Daarbij komt dat in de huidige voorstellen van

in sommige gevallen ook nodig zijn. Wij vinden dat de

oncologische netwerken rondom umc’s grote verschillen

concentratiediscussie gestuurd moet worden vanuit de

bestaan in omvang. Dat leidt in de praktijk tot de vorming

topklinische ziekenhuizen, die toegerust zijn voor 24/7

van netwerken die per tumorsoort een andere omvang

acute zorg, oncologische zorg, cardiovasculaire interven-

hebben en zich dus niet houden aan de grenzen van een

ties en verloskunde. Zij behandelen dan ook de meeste

regio. Tot slot is er een verschil in expertise per regio. De

patiënten met deze aandoeningen in de regio. Wij

mogelijkheid moet blijven bestaan om bijvoorbeeld voor

voorzien dat daarnaast specifieke vormen van zorg

intraoperatieve bestraling van een rectumtumor of voor

geconcentreerd zullen worden over de regio’s heen, op

de behandeling van een sarcoom naar een gespeciali-

basis van de hoogste kwaliteit in combinatie met de

seerd centrum buiten de regio te verwijzen.

laagste kosten.
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