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In het Amerikaanse Mercy Virtual werken verpleeg- 
kundigen en specialisten nauw samen om zorg zoveel 
mogelijk buiten het ziekenhuis te verlenen. Het New 
Yorkse Mount Sinai biedt zorg via het Hospital@Home 

concept. Binnen de Vanguard projecten van de NHS in 
Engeland pakken gemeenten samen met zorginstellingen 
lokale (zorg)problemen aan. In het Zweedse Norrtälje 
hebben de regio en gemeente één organisatie opgericht 
voor het leveren van sociale en curatieve zorg. En de 
Denen richten zorggemeenschappen op die gecoördineer-
de zorg en welzijn faciliteren tussen ziekenhuizen, 
huisartsen en gemeenten met als doel het aantal zieken-
huisopnamen te verminderen.

Overal ter wereld waar wij, als Coincide, naar toe 

reizen, ervaren we de daadkracht en het positivisme 

om een antwoord te vinden op de stijgende  

zorgvraag en beperkte financiële middelen. De  

oplossingsrichting blijkt onafhankelijk van het  

stelsel, namelijk samenwerking door de schotten 

van de zorg heen. 

In ons eigen kikkerlandje wordt op landelijk niveau 
gesproken over hoe de regionale samenwerking kan 
worden bestendigd en ondersteund. Op lokaal niveau 
wachten we daar niet op, en wordt er volop gewerkt in 
nieuwe verbanden. Dwars- en kruisverbanden tussen 
zorginstellingen, het sociale domein en verzekeraars 
worden door ons hele land gelegd. Van Salland United, 
Blauwe Zorg, Oud Haven, zorgstraten voor kwetsbare 
ouderen, tot anderhalvelijnscentra. Op zoek naar goede 
voorbeelden in eigen land blijkt de lijst eindeloos en het 
enthousiasme om de ervaringen te delen hoog. 

Dit Coincide magazine, Kracht van de Regio, staat bol  
van visies en voorbeelden over hoe we de nieuwe zorg 
ontwikkelen in de regio; persoonsgericht, verbindend en 
preventief. 

De werkelijkheid heeft ons al ingehaald; dit blijkt de tijd 
van doen. 

DE TIJD VAN DOEN
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VAN HOOFDLIJNEN-
AKKOORD NAAR 
REGIO-AKKOORD

Het lijkt er op dat er weer een nieuwe fase in de ontwikkeling van ons zorgstelsel 

aanbreekt. De afgelopen jaren werden gedomineerd door hoofdlijnenakkoorden 

tussen overheid, verzekeraars, patiënten en zorgsector. Deze waren zeer belangrijk, 

omdat zij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een beheerste kosten-

ontwikkeling een grote bijdrage hebben geleverd aan het behoud van de kroon- 

juwelen van ons zorgstelsel: beschikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Martin van Rijn
voorzitter raad van bestuur Reinier Haga Groep
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Lastige vraagstukken
De noodzaak tot een beheerste kostenontwikke-
ling vanwege die kroonjuwelen is nog immer 
actueel en wordt niet minder. Het is echter 

belangrijk te beseffen dat in de volgende fase van 
ontwikkeling van de zorg er een aantal lastige vraag- 
stukken bij komt:

• er komen meer ouderen, met andere zorgvragen die 
noodzaken tot andere zorgpaden. Het onderscheid 
tussen cure en care vervaagt, of beter: de noodzaak tot 
naadloze zorgverlening neemt fors toe; 

• de technologie rukt snel op en dwingt tot andere kennis 
en vaardigheden. Techniek verschuift van hulpmiddel 
naar onderdeel van het primaire zorgproces; 

• er is en komt nog meer personeelskrapte; we moeten 
meer oog hebben voor werkdruk en het behoud van 
medewerkers. Dat gaat verder dan weer een rondje 
betere werving en selectie; 

• kwaliteit van zorg is persoonsgerichte zorg; we kunnen 
en moeten meer en meer rekening houden met 
verschillen. 

Oplossingsrichtingen
Hoewel de context en geschiedenis van het zorgstelsel per 
land verschilt, kunnen we constateren dat veel landen met 
deze vraagstukken worstelen. Een troostvolle gedachte is 
dat de oplossingsrichtingen sterk op elkaar lijken. Nog 
bemoedigender is dat de consensus over die richtingen in 
ons land eigenlijk best groot is. Daarbij zijn vijf hoofdrich-
tingen te onderscheiden:

1 Samenwerken is het nieuwe concurreren. Het besef 
groeit dat voor veel doelgroepen, zoals kwetsbare 
ouderen, en voor veel chronische aandoeningen de 
kwaliteit van zorg en leven afhangt van goede samen-
werking tussen verschillende zorgaanbieders. Daar 
waar concurrentie soms tot betere kwaliteit leidt, is hier 
juist samenwerking een randvoorwaarde. Dat heeft 
nogal wat consequenties: informatie-uitwisseling, 
transparantie van capaciteit, accepteren van diagnose-
protocollen, et cetera. 

2 Sociaal domein en zorgdomein zijn verbonden.  
Veel zorgproblemen hebben met andere problemen  
te maken. Werk, schulden en gezinssituatie hebben 
invloed op de (ontwikkeling van de) zorgvraag.  

“ De kroonjuwelen  
van ons zorgstelsel:  
beschikbaarheid,  
toegankelijkheid  
en betaalbaarheid.”

De toegenomen rol van de gemeenten op het terrein 
van maatschappelijke ondersteuning biedt hier nieuwe 
kansen. Samenwerking tussen gemeenten en  
verzekeraars is meer en meer nodig. 

3 Stimuleer zelfregie bij patiënten. De technische 
ontwikkelingen maken het mogelijk dat patiënten zelf in 
toenemende mate de regie in handen kunnen nemen. 
Dat vereist ook de bereidheid van de sector om de 
eigen bedrijfsprocessen daarop aan te passen.  

4 Congruent en grenzeloos inkopen en bekostigen.  
Als we meer in ketenzorg gaan werken, heeft dat 
gevolgen voor de zorginkoop. Of beter: als er meer 
ketengericht wordt ingekocht, krijgen we ook betere 
ketenzorg. Dat betekent dat niet elke verzekeraar 
andere uitgangspunten kan hanteren, en dat  
verzekeraars meer mogelijkheden moeten krijgen  
om het inkoopbeleid onderling af te stemmen. 

5 Ontwikkel regionale capaciteitsplanning. Alle 
bovenstaande punten leiden tot een meer gebieds- 
gerichte benadering in de organisatie van de zorg.  
Ook al vanwege de benodigde investeringen in  
innovatie en eHealth zal hoe dan ook enige schaal- 
grootte gerealiseerd moeten worden. Dat kan óf door 
inkoop, óf door horizontale integratie over de schotten 
heen, óf door netwerksamenwerking gebaseerd op een 
regionale visie.  

Het zou mij niets verbazen als we na de hoofdlijnen- 
akkoorden, nu regionale zorgakkoorden krijgen…

“ Bemoedigend is dat de consensus over de  
oplossingsrichtingen in ons land best groot is.” 
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HET UMC ALS  
VERBINDENDE SCHAKEL  
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. 

Marja van Dieijen-Visser
voorzitter raad van bestuur Maastricht UMC+

Preventie en gezondheidsbevordering
Kijkend naar de snelheid waarmee geïnnoveerd 
wordt in de zorg neemt de kans op betere 
behandelingen en genezing van ziekten alleen 

maar toe. Helaas wordt de gezondheidswinst door 
zorginnovatie ten dele teniet gedaan door onze leefstijl. 
Dit verklaart onder andere de kloof van zes tot zeven jaar 
in gemiddelde levensverwachting tussen hoger- en 
lageropgeleiden. Nog altijd bedragen de middelen en 
aandacht die worden besteed aan gezondheidsbevorde-
ring en preventie slechts een fractie van wat we besteden 
aan zorg en zorginnovatie. Het is evident dat we ons naast 
zorginnovatie meer moeten richten op preventie en 
gezondheidsbevordering. Met de introductie van het 
Preventieakkoord zijn hier pas de eerste stapjes gezet.

Rol voor de umc’s
Hier ligt zeker ook een belangrijke rol voor de umc’s. Wij 
hebben een faciliterende rol op het gebied van onderzoek, 
onderwijs en patiëntenzorg. Enerzijds als academische 
motor van onderzoek en zorginnovatie, anderzijds door 
de vele samenwerkingsverbanden, waardoor we fungeren 
als de verbindende schakel in de regio. De maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid van umc’s voor het bevorderen 
van de gezondheid in de regio moet meer centraal komen 
te staan. Dit hoeft de focus op tertiaire zorg niet in de weg 
te staan. We zullen dat in de regio’s met elkaar moeten 
doen; zorgaanbieders, provincies, gemeenten en verzeke-
raars, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en 
expertise. Zoals we de acute zorg in de regio’s in netwerk-
verband ook met elkaar regelen. De umc’s kunnen op 
verschillende manieren een bijdrage leveren aan 
duurzame zorg. Door wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van gezondheidsbevordering en preventie en door 
bij te dragen aan de vertaling van evidence based kennis 

naar de regio. Maar ook door meer wetenschappelijk 
onderzoek te doen naar de effecten van transformaties in 
de zorg; onderzoek naar welke transformaties werkelijk 
bijdragen aan betere en goedkopere zorg. En door actief 
bij te dragen als netwerkorganisatie in de regio.

Onderzoek op het gebied van gezondheids- 
bevordering
Elke regio heeft daarbij zijn eigen karakteristieken. De 
provincie Limburg doet het minder goed als het gaat om 
gemiddelde levensverwachting en goed ervaren gezond-
heid: de zogenaamde ‘Limburg Factor’. Het Maastricht 
UMC+ draagt nadrukkelijk bij aan een meer evidence based 
aanpak van preventie en gezondheidsbevorderingspro-
gramma’s in de regio. Programma’s zoals ‘De Gezonde 
Basisschool van de Toekomst’ en ‘De Preventie Coach’ zijn 
gericht op preventie en onderzoek naar overgewicht bij 
kinderen. Of met grootschalig onderzoek onder de 
bevolking van Zuid-Limburg, zoals de Maastricht Studie: het 
onderzoek naar het voorkomen, de oorzaak en behande-
ling van diabetes type 2 en andere chronische ziekten. Zo 
wordt samen met andere zorginstellingen en kennisinstel-
lingen onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘Limburg 
Factor’, door regionale zorgdata te combineren met 
sociaaleconomische data. Dit draagt bij aan initiatieven om 
de gezondheid in de regio te verbeteren. Daarnaast wordt 
door Maastricht UMC+ een centrum voor gezond leven 
ingericht, een living lab, waar samen met het bedrijfsleven, 
gemeenten en provincie initiatieven worden ontplooid om 
de gezondheid in de regio te bevorderen.

Onderzoek naar effecten van transformaties in  
de zorg
De juiste zorg op de juiste plek is, als het om transforma-
ties in de zorg gaat, het speerpunt voor de komende jaren, 
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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 anderhalve-
lijnszorg, 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 veronder-
stelling 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 anderhal-
velijnszorg 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 behandel-
trajecten 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 samenwerkingsre-
laties, variërend van grote strategische samenwerkings-
verbanden 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 verantwoor-
delijkheid 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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Sommige mensen vinden dat het huidige stelsel 
voldoende ruimte biedt voor de volgende stappen, 
terwijl anderen verlangen naar een nieuw stelsel. 
Beide groepen zijn het in ieder geval wel eens dat 

we meer zullen moeten samenwerken. Vaak wordt dan de 
regio genoemd als de plek waar het moet gebeuren en al 
snel wordt dan de verleidelijke vraag gesteld: ‘Wie heeft de 
regie in de regio?’ 

De zorg is volop in beweging en dat is nodig ook. De kosten stijgen, personeel is moeilijk te 

krijgen en digitale innovaties staan aan de poorten van oude modellen te rammelen. Tegelij-

kertijd trekken burgers gele hesjes aan en morren professionals over regel- en administratie-

druk. We leven in een complexe wereld, waarin verandering noodzakelijk, maar niet gemakke-

lijk is.

REGIE IN DE REGIO?

De improvisatiesamenleving
Voordat we dit verlangen naar regie in de regio onder de 
loep nemen, eerst maar eens wat inspiratie van buiten de 
zorg. Socioloog Hans Boutellier schreef enige jaren 
geleden een prachtig boek over onze tijd, getiteld ‘De 
Improvisatiesamenleving’. “We leven in een complexe 
wereld zonder duidelijke richting”, was zijn boodschap. 
“Het grote verhaal is weg en komt niet meer terug. We 
moeten daar niet naar terugverlangen, maar met elkaar 
de goede richting bepalen in een steeds complexer 
wordende context.” Boutellier pleit voor een samenleving 
waar we als jazzmuzikanten al improviserend samen 
mooie dingen doen. Daar hoort geen regie van een 
klassieke dirigent bij, maar licht leiderschap van een 
bassist, die met een klein gebaar de aanzet geeft voor de 
overgang naar het volgende thema. En daarbij is essen-
tieel dat muzikanten goed naar elkaar luisteren en in hun 
rol blijven als bespeler van hun eigen instrument. 

Regie in de regio
Terug naar die verleidelijke vraag over regie in de regio. 
Moet een van de partijen (zorgverzekeraars, ziekenhuizen, 
huisartsen of patiënten) in de regio de regie krijgen, om zo 
vanuit macht andere partijen te dwingen om verande-
ringen voor elkaar te krijgen? 

Jan Kremer
voorzitter Kwaliteitsraad

8 • MAGAZINE COINCIDE
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“Samen leren en verbeteren, met respect voor 
context, complexiteit en onzekerheid. ”

Eerst maar eens die regio. Op zich lijkt het een goede 
gedachte om veranderingen meer vanuit de regionale 
context te sturen: in de regio wordt immers veel samenge-
werkt. Bovendien heeft iedere regio een eigen context die 
relevant is. Noodzakelijke veranderingen in de IC-zorg 
vragen in Zeeuws-Vlaanderen om een andere aanpak dan 
bijvoorbeeld in Amsterdam. Tegelijkertijd is die regio niet 
zo mooi begrensd als veel beleidsmakers wensen. Een 
kaartje van alleen al de oncologische regio’s in ons land, 
laat per aandoening een lappendeken zien. Zo is bijvoor-
beeld voor kinderoncologie heel Nederland de regio, 

waar het bij borstkanker vaak gaat om het gebied rondom 
een ziekenhuis. Die wens van één regio waar we alles 
regelen wordt daarmee een droom. Wellicht is het beter 
om te spreken over netwerken, waarbij de veranderingen 
vooral plaatsvinden binnen de verbindingen tussen 
mensen en organisaties. 

Tenslotte de regie. Het is verleidelijk, de roep om die ene 
sterke partij. Maar past dit wel bij de nieuwe wereld die 
niet simpel, maar behoorlijk complex is? Met Boutellier in 
het achterhoofd lijkt het antwoord op deze vraag ontken-
nend. Licht leiderschap vanuit gedeelde publieke waarden 
past beter. Samen leren en verbeteren, met respect voor 
context, complexiteit en onzekerheid. Niet vanuit de 
macht van een dirigent, maar vanuit de kracht van 
mensen die met hart en ziel gekozen hebben om hun rol 
te pakken in de zorg. 

Coalition of the willing
De vraag is hoe we dat kunnen concretiseren. Daarvoor 
moeten verzekeraars, ziekenhuizen, patiënten en andere 
betrokkenen elkaar gaan opzoeken, de klokken gelijk-
zetten en hun rol pakken voor de volgende stappen. Niet 
vanuit macht, maar vanuit de kracht van licht leiderschap 
en gedeelde waarden, met als doel om samen aan de 
hand van concrete, inhoudelijke initiatieven de balans te 
zoeken tussen kwaliteit en betaalbaarheid. Wij gaan graag 
het gesprek aan, op weg naar een ‘coalition of the willing’ 
die regionaal, maar opschaalbaar, deze uitdaging aangaat.

Michael Rutgers
bestuurder Longfonds
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Jan Frans Mutsaerts
directeur Het Huisartsenteam

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.

PERSOONSGERICHTE, 
PROACTIEVE EN 
SAMENHANGENDE 
ZORG VOOR  
KWETSBARE MENSEN

10 • MAGAZINE COINCIDE

Lokale en regionale huisartsen- en  
eerstelijnsorganisaties als onmisbaar fundament.

Het 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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PERSOONSGERICHTE, 
PROACTIEVE EN 
SAMENHANGENDE 
ZORG VOOR  
KWETSBARE MENSEN

met elkaar hebben gerealiseerd. Ik 
weet het: resultaten uit het verleden 
bieden geen garanties voor de 
toekomst. Evengoed hoop ik dat ook 
u na het lezen van dit artikel de 
toekomst van de zorg voor kwetsbare 
mensen met vertrouwen tegemoet-
ziet.

Persoonsgerichte zorg
Mijn benadering begint bij de patiënt 
zelf, of beter gezegd de mens in al 
zijn hoedanigheden, als partner, 
ouder,  
opa, oma, werkgever of werknemer 
en zorgverlener of zorggebruiker. In 
mijn beroep als huisarts heb ik 
namelijk ervaren wat het oplevert als 

“ Als huisarts heb ik ervaren wat 
het oplevert als we uitgaan van 
de mensen zelf.”

hebben herijkt, behoort de term 
‘persoonsgericht’ nog steeds tot de 
kernwaarden van de huisartsenzorg. 
Juist bij mensen in een kwetsbare 
situatie maakt persoonsgerichte zorg 
het verschil. 

Proactieve benadering
Bij een persoonsgerichte benadering 
is het belangrijk om mensen niet uit 
het oog te verliezen en proactief te 
zijn. De programmatische aanpak bij 
chronische aandoeningen laat zien 
dat dat werkt. 90% van de patiënten 
met diabetes type 2 krijgt tegen-
woordig zorg die voldoet aan de 
richtlijnen en standaarden. Tien jaar 
geleden, vóór de proactieve aanpak 

in de eerste lijn, was dit nog maar 
35%! Op termijn zullen de positieve 
resultaten op tussenmaten (o.a. 
cholesterolspiegels en rookgedrag) 
naar verwachting ook zichtbaar 
worden in een daling van het aantal 
complicaties en andere harde 
eindresultaten, zoals  
cardiovasculaire events. Voor andere 
chronische zorgprogramma’s die 
recenter zijn gestart, laten deze  
resultaten nog iets langer op zich 
wachten. De signalen voor het 
leveren van zorg volgens de richt-
lijnen en standaarden, en de verbete-
ring van tussenmaten staan voor 
deze aandoeningen ook op groen.

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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Een vijfde van de patiënten in de 
spreekkamer vraagt extra tijd en 
aandacht vanwege een of meer 
chronische aandoeningen, kwets-
baarheid bij het ouder worden of 
dreigend regieverlies bij psychoso-
ciale problemen.  
Deze kwetsbare groepen zijn gebaat 
bij een proactieve benadering, 
waarbij ze in positieve zin ‘in de 
gaten’ worden gehouden om 
eventuele problemen of  
verergering een stap voor te zijn.

Samenhangende zorg
Het bieden van persoonsgerichte en 
proactieve zorg aan deze groeiende 
groep kwetsbare mensen kan geen 
van de betrokken zorg- en hulpverle-
ners alleen. Betere samenwerking 
binnen de eerste lijn en tussen de 
eerste lijn, thuiszorg en het sociaal 
domein is hier essentieel. Op lokaal 
niveau, in wijken en buurten, zorgen 
eerstelijnsorganisaties voor korte 
lijnen tussen professionals. Doordat 
deze organisaties de lokale situatie 
goed kennen, geven ze een passend 
antwoord op de lokale zorgvraag. 
Ook zijn ze een vanzelfsprekende 
partner voor de wijkteams. Verster-

“ Het bieden van persoonsgerichte en  
proactieve zorg aan de groeiende groep 
kwetsbare mensen kan geen van de  
betrokken zorg- en hulpverleners alleen.“ 

king van de samenwerking tussen 
huisarts, apotheker, wijkverpleegkun-
dige en het sociaal wijkteam vergroot 
het aantal mogelijkheden om kwets- 
bare doelgroepen de benodigde 
ondersteuning en zorg te bieden.

Regionale ondersteuning
Het realiseren van een persoonsge-
richte, proactieve en samenhangende 
benadering gaat niet vanzelf en 
vraagt op onderdelen een regionale 
insteek. Deze insteek richt zich onder 
meer op het ondersteunen en 
organiseren van gegevensuitwisse-
ling, kwaliteitsbeleid, personeelsbe-
leid en administratieve processen, 
met als doel de betrokken zorg- en 
hulpverleners te ontlasten. Regionale 
samenwerkingsverbanden, denk aan 
zorggroepen, koepels van gezond-
heidscentra, huisartsenposten en 
zorgnetwerken, kunnen namens 
huisartsen en andere aangesloten 
zorgprofessionals afspraken maken 
met ziekenhuizen, ggz-instellingen, 
gemeenten en zorgverzekeraars. 
Door als eerstelijnspartijen samen op 
te trekken en coalities te smeden, 
vormen ze een interessante 
gesprekspartner voor andere, vaak 

grotere organisaties. Dit zal op veel 
plaatsen nieuwe samenwerkingsver-
banden of netwerkvorming vergen en 
daarmee een herstructurering van de 
eerste lijn. Er bestaat hiervoor geen 
blauwdruk: het is aan de regio om 
een passende (organisatie)vorm te 
kiezen en te bepalen hoe de taken 
tussen de betrokken organisaties 
worden verdeeld en hoe de samen-
werking en wisselwerking tussen het 
lokale en regionale niveau wordt 
vormgegeven. 

Tot besluit
Huisartsen- en eerstelijnsorganisaties 
creëren daadwerkelijke meerwaarde 
als zij de behoefte van patiënten en 
professionals als uitgangspunt 
nemen. Door de zorg anders te 
organiseren ontstaat er meer tijd en 
ruimte om extra aandacht aan 
patiënten te besteden. Ook neemt 
het werkplezier van de zorgverleners 
toe. Lokale en regionale huisartsen- 
en eerstelijnsorganisaties leveren 
daarmee een bijdrage aan ‘De juiste 
zorg op de juiste plek’ en vormen zo 
een onmisbaar fundament voor 
persoonsgerichte, proactieve en 
resultaatgerichte zorg.
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Douwe Biesma
voorzitter raad van bestuur St. Antonius Ziekenhuis
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Landelijk EPD 
Draagt regionale ordening bij aan betere zorg? Wij 
staan achter de opvatting dat betere afstemming 
in de regio wat betreft capaciteit tussen de eerste, 

tweede en derde lijn leidt tot betere benutting van 
faciliteiten, zeker nu we kampen met schaarste van 
personeel. In veel regio’s vindt men elkaar al veel makke-
lijker dan voorheen. Zoals de griepunit in het St. Antonius 
Ziekenhuis, waarbij personeel met de patiënt meegaat 
van ziekenhuis naar verpleeghuis. Verder gaat veel 
informatie over een patiënt verloren bij de overdracht. De 
echte oplossing voor dit probleem is een landelijk EPD. 
Laten we vooral voorkomen dat we regionale EPD’s 
krijgen.

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

ste hype. Dit regio-denken wordt gepresenteerd 

als de panacee voor alle problemen. Maar is dat 

daadwerkelijk het geval? Of leidt deze nieuwe vorm 

van ordening tot nog verdergaande bureaucratise-

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

wie de regie krijgt in de regio?

Landelijk versus regionaal
Diverse regio’s houden zich echter bezig met de uitwisse-
ling van informatie uit de diverse EPD’s, beelden en 
laboratoriumgegevens. Natuurlijk is dat handig, maar dat 
zou toch vooral een landelijk thema moeten zijn? Vooral 
rondom acute zorg is directe toegang tot gegevens van 
een patiënt van groot belang. Bij electieve zorg is er tijd 
om deze gegevens op te vragen. Dat is weliswaar hinder-
lijk, maar niet onoverkomelijk. Stel dat een man uit 
Amersfoort op bezoek bij zijn dochter in Amsterdam 
acute hartproblemen krijgt, dan zou het erg behulpzaam 
zijn als het ambulancepersoneel beschikt over zijn laatste 
ideeën over wel of niet reanimeren. En dan zou de 
cardioloog in het OLVG toch graag acuut de gegevens 
willen inzien van de laatste coronair-angiografie uit het 
ziekenhuis waar hij patiënt is, of gewoon het ECG willen 
vergelijken met een eerder ECG. Zolang onze patiënten 
ook zorg buiten de eigen regio consumeren, hebben 
regionale afspraken over gegevensuitwisseling zeer 
beperkte toegevoegde waarde. Alleen een landelijk 
platform met daarin alle gegevens van patiënten, acuut 
toegankelijk voor alle zorgverleners, levert een kwaliteit-
simpuls voor de zorg op. 

Centralisatie van topklinische zorg
Wij zijn veel minder overtuigd van de noodzaak tot 
regionale ordening van de topklinische zorg. Deze 

Maurice van den Bosch
voorzitter raad van bestuur OLVG
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gespecialiseerde zorg wordt nu te versnipperd aange-
boden; elk ziekenhuis doet nu alles een beetje. Vergaande 
concentratie van complexe ingrepen en acute zorg per 
regio zou kunnen leiden tot betere uitkomsten en lagere 
kosten. Regionale ordening heeft hier voordelen, maar 
wat als vervolgens de verschillende regio’s onvoldoende 
op elkaar zijn afgestemd?
Concentratie van zorg binnen de regio is een eerste stap, 
maar kent ook beperkingen. Huidige regionale concentra-
tie-initiatieven richten zich vooral op oncologische zorg. 
We hebben immers reeds zestien hartcentra in Nederland, 
waarmee de cardiovasculaire zorg al grotendeels 
regionaal is verdeeld. Daarnaast kennen we elf acute 
zorgnetwerken, met een duidelijke verdeling van vooral 
traumazorg. Er zijn vier kinderhartchirurgische ketens in 
Nederland en één grote kinderoncologische kliniek. 
Kennelijk is op basis van het aantal aandoeningen en 
geografische spreiding gekozen voor deze opdelingen in 
respectievelijk zestien, elf en vier centra of zelfs slechts 
één centrum. Leidend daarin is de vraag hoeveel centra 
voor een specifieke aandoening nodig zijn om kwalitatief 
hoogwaardige zorg te borgen. Per (oncologische) aandoe-
ning is dat steeds weer een ander aantal. Door stapsge-
wijze aanscherping van de volume-eisen door 
beroepsverenigingen en zorgverzekeraars gaan we 
geleidelijk naar een steeds kleiner aantal centra voor 
bijvoorbeeld upper-GI-, prostaat-, en longkanker. Waarbij 
dit aantal per aandoening varieert, omdat we in 
Nederland niet van alle tumorsoorten evenveel patiënten 
hebben. Daarbij komt dat in de huidige voorstellen van 
oncologische netwerken rondom umc’s grote verschillen 
bestaan in omvang. Dat leidt in de praktijk tot de vorming 
van netwerken die per tumorsoort een andere omvang 
hebben en zich dus niet houden aan de grenzen van een 
regio. Tot slot is er een verschil in expertise per regio. De 
mogelijkheid moet blijven bestaan om bijvoorbeeld voor 
intraoperatieve bestraling van een rectumtumor of voor 
de behandeling van een sarcoom naar een gespeciali-
seerd centrum buiten de regio te verwijzen.

Uniforme afspraken
De tegenwerping zal zijn dat op zijn minst alle (oncologi-
sche) patiënten in een multidisciplinair overleg besproken 
moeten worden. Dat klopt. Daarvoor is ook expertise 
nodig in de vorm van consulenten, vanuit vaak, maar niet 
altijd, een umc. Daarnaast bestaan er nog steeds 
regionale verschillen met betrekking tot de te verkiezen 
vorm van diagnostiek en behandeling. Waarom zetten we 
niet alle kaarten in op strakkere landelijke afspraken en 
uniformiteit op deze gebieden? Zoals HOVON doet op het 
gebied van de hemato-oncologie; duidelijke afspraken 
over de wijze van behandeling en een passende echelon-
nering van ziekenhuizen, waarbij niet ieder ziekenhuis 
alles doet. Het is voorstelbaar dat acute (trauma)zorg en 
cardiovasculaire zorg zullen volgen. 

De regio is te klein
Kortom, de regio is een te kleine entiteit om alleen 
daarbinnen gegevensuitwisseling te optimaliseren en zorg 
te concentreren; dat vraagt om een landelijk initiatief. 
Waarbij gereguleerde uitwisseling van data tussen de 
verschillende EPD’s een eerste voorwaardelijke stap is en 
toegankelijkheid geldt voor iedere zorgverlener. De 
overheid zou hiertoe het initiatief moeten nemen. Parallel 
kan concentratie van de complexe oncologische ingrepen, 
cardiovasculaire interventies en acute traumazorg volgen. 
Een regio heeft dan waarschijnlijk niet voor iedere 
zorgactiviteit de passende omvang om te komen tot 
optimale concentratie. Supra-regionale initiatieven zullen 
in sommige gevallen ook nodig zijn. Wij vinden dat de 
concentratiediscussie gestuurd moet worden vanuit de 
topklinische ziekenhuizen, die toegerust zijn voor 24/7 
acute zorg, oncologische zorg, cardiovasculaire interven-
ties en verloskunde. Zij behandelen dan ook de meeste 
patiënten met deze aandoeningen in de regio. Wij 
voorzien dat daarnaast specifieke vormen van zorg 
geconcentreerd zullen worden over de regio’s heen, op 
basis van de hoogste kwaliteit in combinatie met de 
laagste kosten.

“De regio is een te kleine entiteit om alleen 
daarbinnen gegevensuitwisseling te  
optimaliseren en zorg te concentreren;  
dat vraagt om een landelijk initiatief.”



Dianda Veldman
directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland
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MEER MENS,  
MINDER PATIËNT

Het nieuwe paradigma in de zorg is ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Aan allerlei tafels wordt hierover 

gesproken. Bij dit soort gesprekken merk ik vaak dat het lastig is een gemeenschappelijke noemer te 

vinden. Wanneer zorgbestuurders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers 

bij elkaar zitten praten ze immers ieder vanuit een ander perspectief en een ander belang. 

In zulke situaties wil het nog weleens helpen om een 
gemeenschappelijke ‘stip op de horizon’ te hebben. 
Want als je helder hebt wat je in de toekomst wilt 
bereiken, kun je voor de acties van vandaag gemakke-

lijker een route bepalen. Het is een afgesleten uitdruk-
king… maar toch: als de neuzen allemaal in dezelfde 
richting staan, naar die stip op de horizon, werk je 
gemakkelijker samen en maak je eerder gebruik van 
elkaars sterke kanten. Daarom wil ik ervoor pleiten dat 
we bij de gesprekken en plannen over ‘de juiste zorg op 
de juiste plek’ werken vanuit een gemeenschappelijke 
missie; die stip op de horizon.

Stip op de horizon
Het goede nieuws is dat er al iets voorhanden is. Patiën-
tenfederatie Nederland heeft in november 2018 haar 
‘visie 2030’ gepubliceerd. Die kan naar mijn mening heel 
goed dienen als ‘stip’. Niet omdat het de visie van mijn 
eigen club is, maar omdat het altijd goed is van buiten 
naar binnen te denken: vanuit patiënten, de klanten van 
de zorg. En ook omdat vrijwel iedereen die in de zorg 
werkt ooit gestart is vanuit een ideaal om mensen te 
helpen. Dus als het gaat om zingeving is voor de meeste 
zorgprofessionals het perspectief van de patiënt een 
uitgangspunt dat bindend kan werken.

Ik gebruik in deze tekst nu al een paar keer het woord 
‘patiënt’. Dat is eigenlijk iets dat we in onze visie 2030 

hebben geprobeerd te vermijden. Omdat het woord 
‘patiënt’ iemand definieert als een klant van de zorg, 
dus in relatie tot de zorg, terwijl het zou moeten gaan 
om wat mensen met een aandoening of beperking 

nodig hebben om een goed leven te kunnen leiden. 
Daarom is de titel van de visie van de Patiëntenfederatie: 
‘Meer mens, minder patiënt’. 
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De zorg in 2030
Om de visie ‘Meer mens, minder patiënt’ aan u uit te 
leggen, verplaats ik me naar het jaar 2030. Zou het begrip 
‘patiënt’ dan nog wel bestaan? Zouden ziekenhuizen zijn 
omgedoopt tot ‘gezondheidshuizen’? Hebben we het niet 
meer over dokters, maar over gezondheidscoaches? 
Ik neem u graag mee naar een aantal plekken, waarbij ik 
onze vijf toekomstbeelden schets:

De eerste stop 
Uw eigen stad, dorp of woonwijk. Wat direct opvalt is de 
hoeveelheid groen in de straten, de frisse lucht en de 
relatieve stilte. De auto’s en bussen zoeven geruisloos 
over de wegen, allemaal elektrisch of op waterstof. 
Fijnstof in de lucht behoort tot het verleden. Het preven-
tiebeleid van Paul Blokhuis in Rutte III is voortvarend 
uitgebouwd door de kabinetten Klaver/Jetten I, II en III.  
Op het schoolplein weet geen kind meer hoe een sigaret 
eruitziet. In de supermarkt liggen de Nutsen en andere 
zoetigheid in het dure schap waar ooit sigaretten lagen. 
De Raad van de Volksgezondheid en de Wereldgezond-
heidsorganisatie hebben de strijd voor de vet- en suiker-
taks definitief gewonnen in Europa. We zijn weliswaar nog 
altijd behept met een reptielenbrein, maar dat brein 
wordt wel een stuk minder geprikkeld door de omgeving. 
Met de bril van 2018 mag dat nogal betuttelend over- 
komen, maar in 2030 voelt vrijwel niemand dat zo.  
Loop een willekeurig gezondheidscentrum binnen en de 
dienstdoende arts zal u zeggen dat het aantal mensen 
met een chronische aandoening drastisch is gedaald. 

 In 2030 is het voor mij gemakkelijk om gezond te leven. 

De tweede stop
Een buurtschapje in Friesland, twintig kilometer onder 
Leeuwarden. We vragen een oudere bewoonster of het 
vanuit deze plek moeilijk is om alle faciliteiten van de 
gezondheidszorg te bereiken. “Hoe bedoelt u?” vraagt ze. 
“Komt u binnen, dan laat ik zien hoe mijn PGO er uitziet.” 
“Mijn PGO?” “Ja, mijn persoonlijke gezondheidsomgeving.” 
Haar voordeur opent zich vanzelf met irisherkenning, het 
licht gaat aan met een bewegingssensor. Een beeldscherm 
licht op en ze maakt met haar stem verbinding met haar 
gezondheidsdossier. “Kijk”, zegt ze, “mijn hartslag, 
bloeddruk, en cholesterol zijn in orde volgens de laatste 
metingen. Ik doe die metingen zelf, hier in huis. Dat 

scheelt me heel veel reistijd en wachten in wachtkamers. 
En mijn gegevens deel ik met mijn gezondheidscoach 
Tjitske in Leeuwarden. Zij kan mijn gezondheid online 
volgen. Met mijn toestemming, natuurlijk. Tjitske komt 
ook weleens hier hoor, want een computer is ook maar 
een ding, hè. Soms wil je iemand in de ogen kunnen 
kijken, toch? Voor mij”, zegt deze oudere mevrouw, “voelt 
de zorg dichtbij, ook al is die niet altijd letterlijk bij mij om 
de hoek. Ik voel me hier veilig op de plek waar ik altijd 
gewoond heb.” 

 In 2030 is alles voor mijn gezondheid binnen mijn bereik.
 In 2030 leef ik zelfstandig én sta ik er niet alleen voor.

De derde stop
En verder gaan we, naar de derde stop! Een middelgroot 
ziekenhuis in Brabant in 2030. ‘Gezondheidshuis 
Eindhoven’ staat er op de gevel. Binnen is het nogal 
moeilijk te ontdekken wie bezoeker is en wie zorgver-
lener, want er is geen witte jas te bekennen. Hier geen 
‘straten’ per orgaan of per aandoening. Het gaat hier om 
goed en betekenisvol leven en dat is hier belangrijker dan 
opereren tegen elke prijs. De lijnen zijn er kort, er hangt 
een sfeer van aandacht en mensen krijgen zorg en advies 
op maat. Samen beslissen over behandelingen en soms 
ook niet behandelen, is hier de norm. En het ‘goede 
gesprek met de patiënt’ wordt vanzelfsprekend vergoed 
door de zorgverzekeraars. Er hangt een tegeltje op de 
directiekamer met de tekst: ‘Tijd nemen, is geld sparen’. 

 In 2030 draait de zorg om de kwaliteit van mijn leven.

De laatste stop
Bij onze laatste stop kijken we nog even bij een groot 
wetenschappelijk medisch centrum aan de rand van 
Utrecht. Hier in dit hypermoderne gebouw wordt  
complexe zorg uitgevoerd, door ervaren specialisten.  
Hier worden ook nieuwe behandelmethoden onderzocht. 
En dat gebeurt standaard samen met patiënten, die 
weten immers uit ervaring wat belangrijk voor hen is.  
Alle innovaties dienen slechts één groot belang: de 
gezondheid van mensen. Als medicijnen of nieuwe 
behandelingen hun nut en werkzaamheid hebben 
bewezen, komen ze snel beschikbaar voor patiënten  
bij wie ze zullen werken.

 In 2030 heb ik toegang tot de allerbeste zorg.

 

“Ik wil ervoor pleiten dat we bij de gesprekken en plannen 
over ‘de juiste zorg op de juiste plek’ werken vanuit een 
gemeenschappelijke missie; de stip op de horizon.”
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VERZEKERAAR

Wim van der Meeren
voorzitter raad van bestuur CZ tot mei 2019
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binnen een straal van twintig 
kilometer van hun woonomgeving. 
Daarnaast is het de praktijk dat er, 
mede door de historische banden met 
de rechtsgebieden van de oude 
ziekenfondsen, regionaal (grote) 
verschillen zijn tussen de verzekeraars 
in hun aanwezigheid in een regio. In 
de dagelijkse werkzaamheden zullen 
verzekeraars daarom wel keuzes 
moeten maken hoe intensief ze in een 
regio ‘in de zorg’ aanwezig zijn. 
Ook de sterk toegenomen verant-
woordelijkheden van gemeenten op 
het zorgterrein maken meer regionale 
afstemming zinvol. Te veel maat-
schappelijke problematiek wordt 
gemedicaliseerd, wat leidt tot hoge 
zorgkosten. Hier zijn met gemeenten 
mooie businesscases te maken, die 
op maatschappelijk niveau zeer 
renderend zijn. Om dat rendement te 
realiseren, is samenwerking met het 
sociaal domein in de regio echt nodig. 

Isidorus concept
CZ heeft in de zorgvisie 2020-2025 
opgenomen dat ze, afhankelijk van de 
marktpositie, de verantwoordelijkheid 
rondom de ‘zorgplicht’ jegens de 
verzekerden inhoud geeft via een 
intensieve samenwerking in de regio, 
met de dominante zorgpartners. 
Waarbij CZ, naast de kwaliteit van zorg, 
primair wil sturen op de organisatie 
van de zorgprocessen en de daarbij 
horende werkelijke kosten. Ons 
zogenaamde ‘co-maker’of ‘Isidorus-
concept’. In regio’s waar CZ geen 
marktleider is, vervult zij door middel 
van zorginkoop en begeleidingsdien-
sten de verantwoordelijkheid. Op deze 
wijze is in het beleid van CZ zowel het 
landelijk werken als de regionale 
sturing concreet terug te vinden.

Kortom: de roep van de samenleving 
naar meer regionale aansturing van 

De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor toegankelijk-

heid, kwaliteit en kosten van de zorg. De kroonjuwelen van de  

Zorgverzekeringswet zijn de zorgplicht en de acceptatieplicht 

die zijn mogelijk gemaakt door het systeem van de verevening. 

Door de competitie tussen 
zorgverzekeraars, voor de 
gunsten van de verze-
kerden, ontstaat er druk 

op het zorgsysteem wat leidt tot een 
betere kosten-kwaliteitsverhouding 
dan het geval was ten tijde van het 
systeem van centrale sturing via 
wet- en regelgeving. Daarnaast is de 
democratische legitimiteit veel hoger, 
omdat verzekerden jaarlijks blijk van 
hun (on)tevredenheid kunnen geven 
via het stemmen met de voeten, in 
plaats van elke vier jaar via de 
verkiezingen met een waaier aan 
maatschappelijke thema’s. 

Goede zorg
De resultaten van de afgelopen jaren 
laten ook zien dat het Nederlandse 
stelsel goed scoort op de verhouding 
tussen kosten en kwaliteit in de 
curatieve zorg. De hoge kosten in 
absolute zin worden verklaard omdat 
veel welzijns- en ouderenzorg in het 
Nederlandse zorgstelsel opgenomen 
is. Die goede resultaten worden door 
al het gemopper over de rol van de 
zorgverzekeraar nogal eens over het 
hoofd gezien. Vergelijkend met 
landen als Engeland, Duitsland en 
Zweden is mijn indruk dat we in 
Nederland echt veel beter scoren op 
toegankelijkheid en meestal ook op 
kosten. Dat Nederland wat betreft 
kosten van de curatieve zorg, uit de 
top tien duurste landen volgens de 
OESO is gevallen, is een prestatie van 
formaat. De service die verzekeraars 
hun klanten bieden, wordt hoog 
gewaardeerd.

Meer regionale afstemming
Toch kan ik me goed inleven in de 
roep van de samenleving naar meer 
regionale ordening van de zorg. 
Immers, 98% van alle zorg die mensen 
in hun leven genieten bevindt zich 

de zorg is wat mij betreft in de 
praktijk al zichtbaar. Niet door 
regelgeving, maar door omstandig-
heden en ratio in de dagelijkse 
bedrijfsvoering van de zorgverzeke-
raars. Wij denken dan ook dat er 
aanspreekbaarheid is voor regionale 
zorgonderwerpen, zonder dat er 
stelseldiscussies hoeven plaats te 
vinden. Er is ruimte in het huidige 
stelsel om tegemoet te komen aan de 
wens van de politiek en het Ministerie 
van VWS om regionale aanspreek-
baarheid van de zorgverzekeraars 
vorm te geven.  

Representatiemodel
Wat mij betreft kunnen bepaalde 
elementen van de zorg best in een 
verdergaande representatie ingekocht 
worden; een verzekeraar koopt dan  
in namens de andere verzekeraars. 
Dat geldt nu al voor de spoedzorg 
(ambulancediensten, HAP’s et cetera) 
en de oncologische kindzorg die in het 
PMC in representatie ingekocht 
worden. CZ wil zich hier proactief 
opstellen. Ik denk dan met name aan 
regionale zorgcontractering voor meer 
‘systeemfuncties’ die zich minder leent 
voor contractering in de markt. 
Representatie zal mijns inziens meer 
duurzaamheid bieden, mede omdat 
dit beleid beter uit te leggen is dan 
een breed ‘volg- of congruentie-beleid’ 
waarin verzekeraars elk hun eigen 
beleid voeren.
Waar ik, vanuit een maatschappelijk 
perspectief, wel ernstig bezwaar tegen 
zou hebben is een regionale ‘planeco-
nomie’. Wij denken, mede uit histori-
sche ervaringen bij de oude Wet 
voorzieningen gezondheidszorg, dat 
de structurering van de zorg niet door 
een ‘plan’ kan plaatsvinden. Nostal- 
gische dromen over een zorgfonds 
miskennen de complexiteit. Zelfs bij 
eenvoudigere problemen (UWV, SVB 
en Nationale Politie) blijkt centrale 
aansturing (te) moeilijk. Regionale 
verschillen bestaan en verdienen 
erkenning. Een zorgfonds zou pas 
echt een enorme hoeveelheid ‘paarse 
krokodillen’ op ons loslaten.
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Regionale zorg in het buitenland
Neem bijvoorbeeld Zweden, de regio Jönköping. 
Een gebied van 350 duizend inwoners in het 
noorden van het land. Een CEO learning & 

innovation vertelde daar dat wat we ‘goede zorg‘ noemen 
sterk bepaald wordt door de context en de waarden die in 
een samenleving dominant zijn. Zo zijn de Zweden zeer 
gesteld op hun autonomie en individualiteit. Gezondheid 
betekent voor hen dat iemand ‘in vrede z’n eigen ding kan 
doen’. Ook wordt de persoonlijke mening van patiënten 
sterk gerespecteerd. Er wordt in Jönköping veel samenge-
werkt met patiënten en oplossingen ontwikkeld met en 
door henzelf. Resultaten worden gemonitord en gemeten. 
Maar evenzeer wordt het ‘verhaal’ verteld. Kwantitatieve 
resultaten zie je vaak pas na meer dan tien jaar hard 
werken, en dan zegt een narratief veel meer. 

Ook Norrtälje, een gebied ten noorden van Stockholm, 
kent een sterk regionale aanpak. Het is een dunbevolkt, 
maar uitgestrekt gebied met circa 61 duizend inwoners dat 
in de zomerperiode meer dan verdubbelt door toerisme, 
waaronder veel ouderen. De Tiohundra organisatie is een 
soort coöperatie van de gemeente en het zorgsysteem. In 
deze samenwerking ligt de focus volop op het versterken 
van het zelfmanagement van inwoners. Preventie is een 
belangrijke pijler, evenals de inzet op ‘Phygital health’: de 
combinatie van fysieke en digitale zorg. 

In Kalmar county, weer een ander zeer dun bevolkt gebied 
in zuidoost Zweden, kampt men met de uitdaging genoeg 
artsen aan te trekken. Borgholm, een eerstelijnsgezond-
heidsorganisatie in Kalmar, heeft dit probleem succesvol 
aangepakt door de praktijkgrootte sterk te verkleinen naar 
duizend patiënten en daarmee veel betere werkomstan-
digheden te creëren. Ook hier staat de zorg voor de 
kwetsbare oudere patiënt centraal, met zorg op maat en 
veelal thuis ondersteund door mHealth. Het doel is om 
mensen uit het ziekenhuis te houden door een veilig leven 
thuis te kunnen garanderen. 

Al deze initiatieven hebben met elkaar gemeen dat de 
geografische ligging, context en schaal van de regio 
medebepalend is voor hoe de zorg zich ontwikkelt en hoe 
de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit concreet 
invulling krijgt.

Salland United
Ook in Nederland kennen we daar een mooi voorbeeld 
van: Salland United. Nee, dat is geen voetbalclub. Het is  
de naam die we, na een bezoek aan Engeland, aan ons 
samenwerkingsinitiatief hebben gegeven. En ‘we’, dat zijn 
een beperkt aantal ‘zorgspelers’ gevestigd in de regio 
Salland die al veel samenwerkten, maar door zich te 
verenigen nog meer impact hebben. De samenwerking 
bestaat uit het Deventer Ziekenhuis, huisartsenorganisatie 
HCDO (waar de spoedzorg, de ketenzorg en de nascholing 
in een coöperatie verenigd is voor ruim 140 huisartsen), 
de in de regio dominante zorgverzekeraar ENO, twee 
grotere VVT-instellingen; Carinova en Solis, Dimence; een 
grote ggz-instelling en de gemeente Deventer die actief 
investeert in preventie en bevordering van gezond gedrag. 
De sterk regionale focus van al deze partijen afzonderlijk 
bood een uitgelezen kans om in gezamenlijkheid te 
streven naar ‘de gezondste regio met de gelukkigste 
inwoners’.

Een kleine twee jaar geleden gingen de bestuurders/
ambassadeurs van de bovengenoemde organisaties met 
dat idee naar Leeds. Om daar een aantal ‘new-care-mo-
dels’ te bekijken, zogenaamde Vanguard projecten van de 
NHS, en om elkaar beter te leren kennen. Dat bleek een 
succesvolle formule. Door zo’n trip ontwikkel je een 
gezamenlijk referentiekader en bij terugkomst in Salland 
was de gevleugelde uitdrukking in ons lokale overleg: ‘how 
can we keep them out of the system’. Hét speerpunt van 
elke Vanguard in Leeds. 

Daarna werd het wel even lastig. Na de inspiratie- komt de 
transpiratiefase, want hoe zet je zo’n samenwerkingsver-
band nou echt op?! Wij besloten, net als in Leeds, een 
Transformation Board te vormen, een leidende coalitie 
van bestuurders. Viermaal per jaar komt deze samen om 
de doelen en de voortgang te bespreken. En tweemaal  
per jaar komen we in een grotere groep bijeen voor een 
inspiratiesessie. Inmiddels is er een echte programma-
manager, die we samen betalen. En een klein beetje 
ondersteuning. Verder is het een bestuurlijk netwerk, dat 
zich verantwoordelijk voelt voor het organiseren van de 
samenhang.

In de regio gebeurt het! Daar ken je elkaar. Daar woon je, ga je naar school, 

heb je buren, vrienden en familie. Er wordt gewerkt, je doet er aan sport en 

geniet er van cultuur en natuur. Daar breng je een groot deel van je leven 

door. En daar zorgen we dus dat we zorg en welzijn goed regelen.

SALLAND UNITED -  
ALLEEN GA JE SNELLER,  
SAMEN KOM JE VERDER
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Regionaal Transfer Punt
In het begin hebben we geworsteld met de verschillen  
in benadering binnen de Transformation Board. De 
ontwikkeling van een gezamenlijke, heldere visie bleek erg 
belangrijk. Een visie op geluk en gezondheid in onze regio 
en op de prioriteiten die we met elkaar wilden oppakken. 
Ook bij ons bleek dat in elk geval ‘de oudere inwoner’ te 
zijn; daar hebben we immers allemaal mee te maken. En 
verder heb je successen nodig. Dat hadden wij met ons 
Regionaal Transfer Punt (RTP). Het RTP ondersteunt en 
adviseert bij de complexe zoektocht naar een plek voor 
patiënten die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven en 
zorg elders nodig hebben. Het doel is om iedereen in 
Salland de gewenste ondersteuning en de juiste zorg te 
kunnen bieden, op het juiste moment, op de juiste plek en 
van de juiste professional. Dit doen zij door ondersteuning 
te bieden aan huisartsen, de huisartsenpost (HAP), de 
Specialist Ouderengeneeskunde en de Spoedeisende  
Hulp (SEH). Zeven dagen per week en ook in de avonden 
en weekenden. De kwaliteit van zorg is daardoor echt 

“De geografische ligging, context en schaal van  
de regio is medebepalend voor hoe de zorg  
zich ontwikkelt en hoe de betaalbaarheid,  
toegankelijkheid de kwaliteit concreet invulling 
krijgt.

verbeterd en dat succes draagt bij aan het vertrouwen dat 
samenwerking meerwaarde oplevert. Organisaties zijn 
bereid om bedcapaciteit te delen. Mandaat tussen de 
domeinen wordt overgeheveld, zoals bijvoorbeeld de 
gemeente doet door het RTP regie te geven over ‘respijt-
zorgbedden’. En er is vertrouwen bij de twee grootste 
zorgverzekeraars, zelfs zodanig dat Salland als enige van 
de 31 coördinatiepunten in Nederland voor de komende 
drie jaar structurele financiering van hen krijgt om verder 
door te ontwikkelen. 

Daarnaast is het gewoon hard werken. Uit de Board van 
het eerste uur zijn al een paar mensen weg. Nieuwkomers 
moeten dan weer eerst ‘onboarden’. Regelmatig zorgen 
we voor nieuwe inspiratiebijeenkomsten. En het helpt om 
af toe buiten de landsgrenzen te kijken. Zo weten we  
dat ook de Zweden er jaren over doen om zo’n goed en 
effectief samenwerkend netwerk in een regio te  
ontwikkelen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je wel 
verder. 
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BRENGT MENSEN 
SAMEN

Coincide verzorgt op maat gemaakte studie-
reizen en beschikt over grote inhoudelijke 
kennis van diverse topsectoren, voornamelijk 
van de Nederlandse- en internationale 
zorgmarkt. Onze programmamanagers zijn 
continu bezig met de ontwikkelingen in de 
zorgsector. Daarnaast ontwikkelen wij ons als 
expert in een programma-aanbod voor andere 
innovatieve topsectoren.

Buiten onze inhoudelijke kennis weten onze 
projectmanagers de juiste hotels, restaurants 
en bezienswaardigheden te vinden, passend bij 
de groep en de doelstelling van het 
programma. 

Wij kunnen alles uit handen nemen, afhankelijk 
van de wensen van opdrachtgever. Meer weten 
of ontvangt u graag een vrijblijvende offerte? 
Neem dan contact met ons op:  
management@coincide.nl / 020-6768217
 

DE KRACHT VAN DE REGIO



24 • MAGAZINE COINCIDE

DE KRACHT VAN DE REGIO

Hans Romijn
voorzitter raad van bestuur Amsterdam UMC, locatie AMC 

DE MENSELIJKE  
MAAT
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DE MENSELIJKE  
MAAT

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.

Simpel
Vroeger was het voor een patiënt relatief simpel: 
als je een klacht had, ging je naar de huisarts. Die 
verwees je door naar een medisch specialist in 

een ziekenhuis. Deze arts kon alle zorg van de patiënt 
binnen het ziekenhuis ordenen. Ook voor de medisch 
specialist was het relatief simpel. Je zag de patiënt en 
betrok, indien nodig, je collega’s in hetzelfde ziekenhuis bij 
de behandeling. De patiënt bleef vaak onder behandeling 
bij chronische aandoeningen of werd weer terug verwezen 
naar de huisarts zodra de behandeling was afgerond. 

Complexer
De organisatie van de klinische patiëntenzorg wordt 
steeds complexer, omdat veel behandelingen gecompli-
ceerder worden en er steeds meer zorgverleners bij 
betrokken zijn. Ziekenhuizen hebben daarbij nog keuzes 
gemaakt in het beschikbare pallet van behandelingen. Je 
kunt als patiënt dus niet meer voor elk probleem bij 
hetzelfde ziekenhuis terecht. Je kunt als medisch specialist 
je patiënt ook niet meer voor elke bijkomende aandoening 
naar een collega in je eigen ziekenhuis verwijzen. 
Eenvoudig te behandelen aandoeningen kunnen vaak 
beter plaatsvinden in daarvoor gespecialiseerde behan-
delcentra. Steeds meer patiënten zijn daardoor onder 
behandeling bij meerdere ziekenhuizen en centra. De 
communicatie tussen deze zorgaanbieders verloopt 
moeizaam, doordat de uitwisseling van gegevens nog 
steeds op een middeleeuwse manier, zoals via de post, 
gebeurt. De problemen rond radiologische beelden 
spreken boekdelen. De aandoeningen van een patiënt 

“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.”

worden eigenlijk via de post en dergelijke gefragmenteerd 
tussen verschillende behandelaren. Het adagium dat we 
als arts niet de ziekte, maar de patiënt behandelen komt 
zonder aanpassingen bij deze manier van organiseren 
onder druk te staan. 

Met menselijke maat
Je hebt als behandelaar niet zomaar een band met een 
patiënt. Daarvoor is een gesprek noodzakelijk waarin 
geluisterd wordt, ingegaan wordt op de klachten en waar 
het vertrouwen gewekt wordt bij de patiënt. Dit basisprin-
cipe van de gezondheidszorg blijft essentieel, ook bij de 
uitwerking van de principes van ‘de juiste zorg op de juiste 
plek’ uit het hoofdlijnenakkoord. Aanpassingen in de 
samenwerkingen zijn hierbij belangrijk. 
Dit is ook onderwerp van overleg geweest bij de bespre-
kingen over regionale afstemming tussen het Flevozieken-
huis en het Amsterdam UMC. Enkele jaren geleden is 
daarom besloten gemeenschappelijke stafleden aan te 
stellen, onder anderen bij de afdelingen medische 
oncologie, hematologie en chirurgie. De betreffende 
specialisten doen bijvoorbeeld polikliniek in het 
Amsterdam UMC en nemen hun patiënten mee naar het 
Flevoziekenhuis voor chemotherapie of operatie. De 
uiteindelijke zorg wordt daardoor op de juiste plek 
gebracht, maar in dit geval wel door de eigen, regionaal 
werkende medisch specialist, naar grote tevredenheid van 
de patiënten. 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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DE ZORG GAAT  
VERANDEREN
De reden, de regisseur, de regie en de regio.

Patrick Bindels
hoogleraar huisartsgeneeskunde Erasmus MC

De reden
De zorg verandert continue en de mensen werkzaam in 
de zorg veranderen al jaren mee. En zo hoort het ook. We 
zullen alleen het proces van veranderen moeten 
versnellen om een houdbaar zorgsysteem te behouden. 
De redenen zijn al langer bekend, maar de urgentie wordt 
hoger. Het gaat om de kosten van de gezondheidszorg, 
die sneller stijgen dan ons BNP. Daarbij komt een sterke 
groei van het aantal ouderen dat langer thuis wil blijven 
wonen. Ouderen met tevens een toenemend aantal 
chronische aandoeningen. De urgentie wordt verder 
onderstreept doordat een duidelijk tekort aan zorgverle-
ners dreigt. 

De noodzaak tot veranderen ligt niet alleen bij de zorg. 
Ook van de burger zelf wordt meer eigen verantwoorde-
lijkheid gevraagd, evenals van de ons omringende 
samenleving. De grens tussen het medische en het sociaal 
domein zal bij veel hulpvragen strakker getrokken moeten 
worden. Toch moeten we niet alleen somber zijn over de 
gestegen kosten van de zorg. De hogere kosten hebben 
ook geleid tot een goede gezondheidszorg in Nederland. 
Die hoge zorgkwaliteit heeft bijgedragen aan de toege-
nomen levensverwachting en een langer leven met een 
chronische aandoening of na een levensbedreigende 
ziekte. Wel lijkt een grens bereikt: als de stijging doorgaat, 
is de zorg straks onbetaalbaar.

De regisseur
De huisarts is altijd de lokale regisseur geweest in de zorg 
rondom de patiënt en zal die rol ook behouden. De 
patiënt vraagt deze rol van de huisarts. Toch kraakt het in 
de voegen van de praktijk. Het bord van de huisarts 
begint te vol te raken. Er zullen maatregelen moeten 
komen om de huisarts meer tijd voor én met de patiënt te 
geven. 



DE KRACHT VAN DE REGIO

Wouter Bos

MAGAZINE COINCIDE • 27

DE KRACHT VAN DE REGIO

In de huisartsenpraktijk is in de afgelopen decennia veel 
veranderd. Dertig jaar geleden werkte de huisarts veelal 
nog als solist, met één assistente en ‘de groene kaart’ als 
medisch dossier. Nu werkt de meerderheid in een 
gezondheidscentrum waar meerdere zorgdisciplines zijn 
ondergebracht, zoals de apotheek, fysiotherapie, diëtetiek 
en psychologen. De huisarts werkt inmiddels in een groot 
team met assistentes, praktijkondersteuners en verpleeg-
kundigen. Het medisch dossier is al jaren elektronisch.  
De dienst wordt vanuit een huisartsenpost gedaan. Er 
heeft een indrukwekkende substitutie plaatsgevonden van 
tweedelijnszorg naar de eerste lijn. De huisarts heeft de 
kracht getoond om te veranderen en mee te groeien en in 
de toekomst zal dit niet anders zijn.
In 2019 hebben de huisartsen hun kernwaarden herijkt; 
toekomstbestendiger gemaakt. De kernwaarden ‘continuï-
teit’ en ‘persoonsgericht’ zijn fier overeind gebleven. 
Continuïteit is de kracht van de huisarts en onderzoek laat 
zien dat het leidt tot lagere morbiditeit, langere overleving 
en lagere zorgkosten. Persoonsgerichte zorg in de vorm 
van meer tijd voor én met de patiënt draagt indrukwek-
kend bij aan minder verwijzingen en minder medicatie-
voorschriften. Het belang van meer tijd voor de patiënt is 
niet voor niets prominent in het hoofdlijnenakkoord voor 
de eerste lijn gekomen. Een belangrijke aanpassing is dat 
de kernwaarde ‘generalisme’ de toevoeging ‘medisch’ 
heeft gekregen. Een zeer bewuste afbakening. Het is 
noodzakelijk om aan te geven waar de grens voor de 
huisarts ligt; waar de verantwoordelijkheid eindigt en 
waar andere domeinen deze op zich moeten nemen. De 
huisarts is opgeleid tot dokter en daar ligt ook de kracht. 
De huisarts als medisch regisseur. De regisseursrol op 
andere domeinen (zoals het sociaal domein en welzijn) is 
aan anderen. Nieuw is de kernwaarde ‘gezamenlijk’. Een 
kernwaarde die het belang van samenwerken in de zorg 
onderschrijft. De huisarts werkt samen met de patiënt, in 
het huisartsenteam en met andere zorgverleners in de 
regio om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te realiseren. 

De regie
In Nederland verloopt de samenwerking tussen eerstelijns 
disciplines en met het ziekenhuis naar tevredenheid. 
Tenminste, naar de huidige maatstaven en zonder 
urgentie om te veranderen. De Nederlandse gezondheids-

“Optimale zorg in een keten 
moet regionaal georganiseerd 
worden.”

zorg is van hoge kwaliteit. Maar willen we de zorg 
toekomstbestendig houden en zorg verplaatsen (‘dichtbij 
als het kan, verder weg als het moet’), dan zal meer regie 
noodzakelijk zijn. De zorg is complex en een eenvoudige 
oplossing is er niet. Was het maar zo. Het is niet realistisch 
om te denken dat de regierol voor het noodzakelijke 
veranderproces bij de individuele huisarts kan komen te 
liggen. Zeker niet na een al volle werkdag. 
Afhankelijk van het probleem zal bekeken moeten worden 
wie of welke partij de regierol het beste past. Zo is 
bijvoorbeeld een grote verbetering haalbaar door de 
samenwerking tussen de huisarts en het sociaal domein 
(welzijn) te optimaliseren. De gemeente moet hierin meer 
regie nemen dan ze nu in veel situaties doet. Een meer 
overkoepelende rol zal er in ieder geval zijn voor de 
zorgverzekeraars. Zij kunnen optimaal faciliteren en 
bewerkstelligen dat de mogelijkheden er komen om 
veranderingen in gang te zetten. Om zorgverleners de 
ruimte te geven en om de zorg daadwerkelijk efficiënter in 
te kunnen vullen, rekening houdend met wat de patiënt 
wil en kan. Inclusief de financiële randvoorwaarden. 

De regio
Optimale zorg in een keten moet regionaal georganiseerd 
worden. Een samenwerking tussen sociaal domein, eerste 
en tweede lijn. Een optimale regionale organisatie bestaat 
uit een ziekenhuis, de adherente huisartsen, de ggz, 
thuiszorgorganisaties en het welzijnsdomein. Patiënt en 
zorgverzekeraar denken mee. In sommige delen van 
Nederland bestaat die samenwerking in zo’n regio en blijkt 
toekomstbestendige zorg daadwerkelijk vorm te krijgen. 
In grootstedelijke regio’s verloopt dit moeizamer. Het is 
een probleem om de juiste mensen aan tafel te krijgen. Zo 
zijn in de stad Rotterdam meer dan honderd thuiszorgor-
ganisaties actief. Ga er maar aan staan! Over de grens van 
het eigen domein heen stappen is moeilijk en versnippe-
ring van zorg ligt op de loer.
Het identificeren en prioriteren in de aanwezige grootste-
delijke problematiek zal moeten komen uit al beschikbare 
publieke databases. Het probleem bepaalt hoe groot de 
regio moet worden en wat daarbij belangrijke partijen zijn. 
En als nu eens elke zorgorganisatie als kernwaarde 
‘gezamenlijk’ opneemt? Dan weet ik zeker dat we er uit 
gaan komen. 

DE ZORG GAAT  
VERANDEREN
De reden, de regisseur, de regie en de regio.
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Ruben Wenselaar
voorzitter raad van bestuur Menzis

Missie
Ons vertrekpunt blijft onze missie: ‘Samen 
verzekeren wij de toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van kwalitatief goede zorg 

en versterken we de leefkracht van ieder mens.’ Om dat 
duurzaam te realiseren zijn wij recent tot een aanscherping 
van de concernstrategie gekomen. We zijn landelijk  
concurrerend met een scherpe premie, goede polis, 
persoonlijke dienstverlening en toereikende en doelmatige 
zorginkoop. Daarnaast willen we ons onderscheiden als 
koploper in digitale gezondheidscoaching, met inzet op 
preventie. 

Rol in de regio
We zijn krachtig in de regio waar we vanuit onze maat-
schappelijke positie meer kunnen betekenen voor onze 
klanten vanwege ons marktaandeel. Vanwege onze roots 
bij onder meer ziekenfondsen in de regio’s Groningen, 
Twente, Achterhoek, Gelderland en Den Haag, zie je dat 
we daar nog steeds de belangrijke partners zijn in het 
zorgveld. We pakken in deze regio’s onze maat-
schappelijke rol op. Hier wonen veel van onze klanten, 
hebben we inkoopkracht, partners en het netwerk. Met 
zorgaanbieders maken we waardegerichte afspraken over 
goede gezondheidsuitkomsten tegen lagere kosten. We 
versterken de verbinding tussen leefkracht, zorg en het 
sociaal domein. En met proactieve interventies bieden  
wij onze klanten het juiste advies op het juiste moment. 
Daarbij werken we nauw samen met zorgverleners, 
patiëntenorganisaties, werkgevers en gemeenten.  

SCANDINAVISCHE WIND 
DOOR HET ZORGSTELSEL
Met de frisse Scandinavische wind op het gelaat nog vers in het geheugen, verzet ik de gedachten 

graag naar de toekomst van het zorgstelsel in Nederland. We scoren nog steeds hoog bij inter- 

nationale vergelijkingen, de zorgkwaliteit is hoogwaardig, maar de betaalbaarheid staat onder druk, 

niet veel anders dan in bijvoorbeeld Zweden. Onze rol als zorgverzekeraar in dit systeem is  

allerminst vrij van discussie. Hoe uit deze uitdaging zich in een strategische visie en het tactisch 

handelen van Menzis als zorgverzekeraar?
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Dat betekent dat we in de regio’s gaan innoveren. En daar 
gaan al onze klanten van profiteren. Want wat we in de 
regio hebben geleerd, zetten we landelijk in. 

Preventie
We verbeteren de ervaren gezondheid van alle inwoners 
in onze regio’s. Daarbij kiezen we voor een preventieve 
aanpak gericht op vijf veelvoorkomende chronische 
ziekten, die een duidelijk verband houden met leefstijl.  
Het gaat hier om diabetes, COPD, depressie, hartfalen en 
obesitas. Het verloop van deze ziekten kent een toe-
nemende ziektelast en afnemende leefkracht en de 
gerelateerde zorgkosten zijn hoog. We willen bewerk-
stellingen dat er de komende drie jaar geen toename 
optreedt van het aantal klanten in onze regio’s met de 
diagnose van een of meerdere van deze chronische 
ziekten. Dit is een behoorlijk ambitie gezien de landelijk 
stijgende trend van het aantal chronisch zieken.
Deze aanpak sluit uitstekend aan bij het devies ‘de juiste 
zorg op de juiste plek’, waarmee we steeds meer goede 
zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt willen realiseren. Dat 
is mogelijk dankzij digitale innovaties, zoals het thuis 
meten van bloedwaarden en het op afstand consulteren 
van de specialist, maar ook door spreekuren voor specia-
listen te organiseren in de praktijk bij de huisarts. Onze 
klanten krijgen directere dienstverlening in de buurt en via 
regionale projecten en samenwerkingen leidt deze manier 
van werken al tot steeds meer positieve ervaringen. 

Een voorbeeld
Een praktijkvoorbeeld is het meekijkconsult cardiologie. 
Dit realiseren we in samenwerking met het Haaglanden 
Medisch Centrum. Dankzij een maandelijks bezoek van 
een cardioloog aan de huisarts halveert het aantal 
patiënten met hartproblemen dat door de huisarts wordt 
doorgestuurd naar het ziekenhuis. Patiënten zijn hiermee 
verzekerd van kwalitatief goede zorg en worden sneller 
geholpen. Voor echografie hebben we in die regio een 
vergelijkbaar project lopen. Dit bespaart patiënten tevens 
een bijdrage uit het eigen risico. 

Lessen uit het buitenland
Welke inzichten van buiten Nederland kan ik gebruiken 
om onze strategie te versterken? Dan denk ik met name 
aan het sneller beschikbaar krijgen van data en het slim 

uitwisselen daarvan. In Zweden is de ambulance bijvoor-
beeld al een mobiele post van een ziekenhuis, die meteen 
over patiëntendata beschikt. Een uitstekende beweging. 
Betere beschikbaarheid en gebruik van data, ook om 
gezondheidsrisico’s in te schatten en nog beter preventief 
en proactief de klant te benaderen, kan de kwaliteit en 
doelmatigheid van zorg vergroten en onnodige ziektelast 
voorkomen. Uiteraard met respect voor het borgen van 
privacy.

Unieke context
Tegelijkertijd moeten we goed oog houden voor de unieke 
context van de Nederlandse gezondheidszorg. In Zweden 
is er een actieve rol voor de provincie in de zorgorganisatie. 
Terug in ons eigen land zien we een ander landschap, met 
een diversiteit aan spelers binnen de zorg en het sociaal 
domein. Steeds vaker werken we in de regio in part-
ner-ships met gemeenten, zorgaanbieders, patiënten-orga-
nisaties, sociale wijkteams en kennisinstituten. Zo 
verbinden we leefkracht, zorg en het sociaal domein. Dat 
wordt in de toekomst steeds belangrijker, en onze strategie 
is daar zeer nadrukkelijk op ingericht. Een voorbeeld van 
de aansluiting tussen gemeentelijke partners en het sociaal 
domein is de GLI. Landelijk wordt vanuit de basisverzeke-
ring een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) aange-
boden voor mensen met een verhoogd gezondheids-risico 
en een BMI van 25 tot 30. In de regio’s waar wij gemeente-
polissen hebben, bieden we deze programma’s ook aan 
voor minima polishouders met een BMI vanaf 25 zonder 
dat ze bijkomende gezondheidsrisico’s hebben. Dit omdat 
we weten dat bij deze kwetsbare doelgroep vaker multiple 
problematiek plaatsvindt en preventie dan ook een 
krachtige werking kan hebben. Met de gemeente maken 
we afspraken over aansluiting op het sociaal domein en 
beweegaanbod, bijvoorbeeld door sporten gratis of met 
korting aan te bieden. Het programma X-Fittt in Arnhem is 
daar een voorbeeld van.

Kortom: van een beetje frisse Scandinavische wind kan 
ons zorgstelsel profijt hebben, maar we moeten niet 
vergeten dat Nederlanders als zeevarend en coöperatief 
volk zeer bedreven zijn in het plotten van een eigen koers. 
Dat we daarbij het roer om moeten gooien om goed te 
blijven navigeren, vereist visie, lef en bewijslast, maar het 
is wel de weg voorwaarts.

“Steeds vaker werken we in de regio in partnerships  
met gemeenten, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, 
sociale wijkteams en kennisinstituten.”



Jolande Tijhuis 
voorzitter raad van bestuur Vincent van Gogh

VOORBIJ HET POLDEREN, 
WE MOETEN TEMPO  
MAKEN!

DE KRACHT VAN DE REGIO

‘We moeten tempo maken!’ 

Dat is de verontrustende  

gedachte die ik overhield  

aan de zorgreizen die ik het  

afgelopen jaar maakte. 
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Stond ik daar in Hangzhou, China, het business-
model te bewonderen dat Alibaba heet. Een 
bedrijf dat sneller groeit dan Amazon, een markt 
heeft van meer dan twee miljard klanten en zich 

met hoge snelheid op de zorgmarkt begeeft. 
Of ze onze online ggz-modules op hun portals konden 
aanbieden, was de vraag. Of in Zweden, waar net als elders 
wordt geëxperimenteerd met blockchaintechnologie, 
waarmee belangrijke uitdagingen voor digitale technologie 
in de zorg kunnen worden gerealiseerd. Minder fout- 
gevoeligheid rond data, betere bescherming van privacy, 
compliant met wetgeving. Het wakkert mijn onrust aan; 
waar werken wij eigenlijk aan?

Kwaliteit
Het is duidelijk dat we een ander pad moeten inslaan, als 
we de hoge kwaliteit in de Nederlandse (ggz-)zorg willen 
handhaven. Meer doen van hetzelfde zal uiteindelijk leiden 
tot hogere kosten, langere wachttijden en een lagere 
kwaliteit. De zorgvraag zal toenemen en complexer zijn, 
terwijl het aantal mensen dat zorg kan verlenen afneemt. 
Willen we in de toekomst met minder mensen en middelen 
betere zorg bieden, dan moeten we ferme keuzes maken. 
De uitdaging is nu urgenter dan ooit.

Ja, we moeten de patiënt als partner gaan zien en de regie 
rond ziekte en gezondheid aan de patiënt teruggeven. We 
moeten de patiënt helpen de keuzes te maken die het best 
passen bij zijn doelen en hem helpen te werken met 
gezond zijn. Vanuit het besef dat ondanks ziekte een ‘goed 
leven’ mogelijk is. En natuurlijk moeten we investeren in 
regionale netwerken. Door nauw samen te werken met het 
netwerk rond de patiënt, kan deze thuis blijven wonen en 
kan zorg dichtbij word.en verleend. 

eHealth
Maar een echte grote stap nemen we pas als we gaan 
inzetten op technologie. Platformtechnologie en eHealth 
zullen de regie bij de patiënt leggen en de zorg integraler 
en goedkoper maken. Bij Vincent van Gogh zetten we 
daarop in. Met een platform willen we patiënten verbinden 
aan de zorgverlener van hun keuze en aan zorg waar ze 
24/7 toegang toe hebben. Een strategie waar ik volledig 
achter sta, maar die niet zonder risico is. De investeringen 
in geld en menskracht die we moeten doen zijn aanzienlijk 
en er zijn grote onzekerheden rond mogelijkheden tot 
opschaling, betaaltitels, privacy en compliance.

Een voorbeeld. In ons derdelijnscentrum voor Angst en 
Dwang werken we intensief met eHealth oplossingen zoals 
beeldbellen en virtual reality, waarmee we patiënten 
trainen in het omgaan met voor hen moeilijke situaties. Ze 
verblijven kortdurend in de kliniek en gaan zo snel mogelijk 
terug naar huis waarbij ze via apps en beeldbellen begeleid 
worden bij exposure in real life. Tegelijk houden we ook 

het oude programma in stand waar patiënten zonder 
technologie aan herstel werken. De kosten van dit oude 
programma zijn een veelvoud van het nieuwe programma, 
maar worden wel gedekt door de huidige bekostiging. 
Patiënten willen wel anders, maar als organisaties durven 
we onvoldoende disruptief voor iets anders te kiezen. Het 
accent ligt misschien wel te veel op regionaal samen-
werken, pilots doen, met alle betrokkenen een voorzichtig 
stapje zetten.

Daadkracht
De afgelopen jaren heeft de overheid zijn nek uitgestoken 
voor wat betreft eHealth. Daarvoor verdient ze compli-
menten. Maar nu is het nodig dat de overheid voorbij de 
pilots gaat en de regie strak in handen neemt, standaarden 
neerzet en grootschalig investeren mogelijk maakt. Want 
doe je het nu niet, dan moet je het toch later doen. Om 
maar te zwijgen over de ontwikkelingen buiten Nederland 
die in een razend tempo gaan. Google, Alibaba; vanuit Oost 
en West begeven bedrijven zich op de zorgmarkt en dat zal 
van grote invloed worden. Dit vraagt daadkracht van de 
overheid en van de belangrijkste spelers in de zorg, zoals 
zorgverzekeraars en zeker ook van ons als aanbieders. 

Ik voel de urgentie. Voor mijzelf betekent dat risico nemen. 
Mijzelf als bestuurder in de waagschaal stellen. Met 
verzekeraars meerjarencontracten sluiten om deze 
beweging mogelijk te maken. Gekke Henkie zijn en 
investeren waar de baat nog niet zichtbaar is: financieel 
afwaarderen van klinieken (want nieuwe zorgconcepten 
vragen minder gebouwen), investeren in dure technologie 
(want dat is de toekomst) en ontwikkelen van het 
personeel van de toekomst (een VR-avatar modelleren is 
echt wat anders dan een groepsgesprek leiden). Het 
betekent afwijken van het oude en nog ongebaande wegen 
verkennen. 

Als we serieus de uitdaging willen aangaan die voor ons 
ligt, moeten we uit onze comfortzones stappen en als 
zorgsector onze nek boven het maaiveld willen uitsteken. 
Voorbij het voorzichtige polderen en echt kiezen om op 
basis van technologische mogelijkheden onze zorg 
opnieuw in te richten. 

DE KRACHT VAN DE REGIO

“Een echte grote stap  
nemen we pas als we gaan 
inzetten op technologie.”
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Willy Spaan
voorzitter raad van bestuur LUMC
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GEZONDHEID EN 
ZORG: DE CRUCIALE 
ROL VAN DE REGIO

Kijk om je heen en ga de verbinding aan! 

Er is een trend zichtbaar in Nederland. 

Ziekenhuizen kijken steeds vaker in hun eigen 

regio om zich heen op zoek naar regionale 

samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders, 

patiënten en gezonde burgers. Een trend die ik 

van harte onderschrijf. Alleen zo behouden wij  

de Nederlandse gezondheidszorg waarin elke 

patiënt state-of-the-art zorg krijgt op de juiste 

plek en het juiste moment. Dát is waar ik als 

bestuurder – en met mij honderdduizenden 

professionals in de zorg – dagelijks aan werk.
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* Deze tekst is mede geïnspireerd op het antwoord van de NFU op het Gezondheidsraadadvies “Onderzoek waarvan je beter wordt”, aangeboden op 1 april 2019 aan 
Minister Bruins.  

Zorgaanbieders kunnen dit doel niet langer alleen 
bereiken. Technologische en maatschappelijke 
veranderingen leiden tot een verschuiving 
binnen het zorglandschap. Diagnostiek en zorg 

verschuiven van ziekenhuis naar huis, of juist van 
algemeen ziekenhuis naar gespecialiseerde centra. De 
patient-journey wordt in de toekomst een reis met 
verschillende stations. Zorg wordt dichtbij huis verleend 
als het kan, verder weg als dat vanwege kwaliteit en 
doelmatigheid noodzakelijk is. 

Samenwerken en verbinden
Als de betrokkenen in de regio meer samenwerken, is er 
winst te behalen. Het gaat hier niet alleen om zorgaanbie-
ders als universitair medisch centra, algemene zieken-
huizen, huisartsen, ggz-instellingen, verpleeghuizen en 
welzijnsorganisaties, maar ook om; gemeenten, GGD, 
bewoners, patiënten en burgers.

De umc’s hebben hun eigen rol te vervullen in dit 
speelveld met hun primaire taken in het opleiden van de 
dokters en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van de 
toekomst, het leveren van wetenschappelijk onderzoek en 
het bieden van hoog complexe zorg. Umc’s spelen met 
hun onderzoek een prominente, wereldwijde rol op het 
terrein van zorg en gezondheid. Vanuit die kennis- en 
zorgfunctie zijn de umc’s waardevol in de regio. Deze 
regionale rol wordt de komende jaren alleen maar groter. 

Zet stappen vanuit eigen rol en kracht
We zien al veel regionale samenwerkingen, zoals de 
laatste jaren in het Nationaal Programma Ouderenzorg, of 
in de acute zorg en in de oncologienetwerken, academi-
sche werkplaatsen en burgerinitiatieven. Geen regio is 
hetzelfde; samenwerking hangt af van bijvoorbeeld de 
populatie in de regio, de gezondheidsvraagstukken, de 

organisatiekracht van regionale partijen en de karakteris-
tieke kenmerken van de omgeving en de zorgvraag. 

Niet overal komt het echter op gang, of minder snel dan 
gewenst. Hoe kunnen we dit beter doen in Nederland? Ik 
geloof dat iedereen vanuit zijn eigen rol en kracht mooie 
stappen richting verbinding kan zetten. Met name voor 
verzekeraars en umc’s zie ik kansen om elkaar te helpen 
bij het verder uitwerken van de regionale rollen en goede 
voorbeelden ook in andere regio’s toe te passen. Het 
ministerie van VWS kan daarbij een kaderscheppende rol 
spelen.

Verzekeraars als versnellers?
Als de kwaliteit van zorg én de verbetering van de doelma-
tigheid vragen om externe sturing, is er een rol voor de 
verzekeraars weggelegd. Zij kunnen door zorginkoop en 
het (financieel) faciliteren van experimenten netwerkvor-
ming realiseren of versnellen. Het huidige systeem, waarin 
verzekeraars onderling geen afspraken mogen maken 
over de zorginkoop, helpt niet bij het bereiken van 
netwerkvorming en duurzame zorg. Zulke onafhankelijke 
afspraken met ziekenhuizen leiden tot suboptimale 
regionale organisatie. Eén leidende verzekeraar die 
verantwoordelijk is voor regionale inkoop van netwerk-
zorg, kan dan soelaas bieden. 

Umc’s als schakel naar netwerkvorming
In het huidige veld vormen de umc’s, vanuit hun rol in de 
wetenschap, hoogcomplexe zorg, onderwijs en opleiding, 
vaak de verbindende schakel bij netwerkvorming in hun 
regio. Zij zijn binnen het geheel van de zorg verantwoor-
delijk voor de topreferentiefunctie, waardoor zij al 
krachtige samenwerkingsrelaties met regionale zieken-
huizen en zorgverleners onderhouden. 
 

“Welke stappen we de komende tijd ook  
zetten, laten we ons vooral realiseren 
waaróm we dit doen.“
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Ook met hun brede spectrum aan wetenschappelijk 
onderzoek (‘van molecuul tot mens’) zijn de umc’s een 
belangrijke initiator van brede samenwerkingsverbanden 
en de leverancier van de meest actuele kennis in de regio. 
Door nauw samen te werken in regionale netwerken 
leveren zij belangrijke bijdragen aan de brede implemen-
tatie van wetenschappelijke kennis: niet alleen in diagnos-
tiek en behandeling, maar ook op het gebied van 
gezondheidsbevordering. De umc’s zijn als verbindings-
punt door hun rol in de vele regionale netwerken rondom 
onderzoek, onderwijs en zorg, in combinatie met de 
landelijke en internationale kennisuitwisseling, de 
regionale kennismakelaar. Ik omarm het toekomsts-
cenario van de Gezondheidsraad dan ook: umc’s als 
academische motor van onderzoek en innovatie voor zorg 
en preventie in de volle breedte, met een sterk regionale 
functie, naast een goed ontwikkelde nationale en inter- 
nationale oriëntatie. 

Het belang van landelijke kaders 
Met alleen regionale coördinatie komen we er niet. 
Immers, de regionale samenwerkingsverbanden die zeer 
succesvol zijn gebleken, kennen een landelijke incentive 
en een duidelijk mandaat vanuit het ministerie. Het ROAZ 
is een lichtend voorbeeld. Eind jaren ‘90 wees VWS 
verspreid over Nederland elf traumacentra aan. Die 
kregen de opdracht om een Regionaal Overleg Acute Zorg 
in te stellen, dat de samenwerking tussen verschillende 
ketenpartners in de acute zorg verbetert. In 2016 breidde 
het ministerie de opdracht aan de ROAZ/LNAZ verder uit 

met het terugdringen en beheersen van antimicrobiële 
resistentie. Meer recent startten samenwerkingsver-
banden binnen de oncologie, vanuit het VWS Citrienfonds. 
Ook deze ontwikkeling van regionale netwerken heeft een 
landelijk platform waarin best practices worden gedeeld. 
Net als de regionale netwerken ouderengeneeskunde, 
ontstaan vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg, 
die al tien jaar landelijk kennis uitwisselen en afstemmen.

Samenwerken aan waarde- en datagedreven zorg
Welke stappen we de komende tijd ook zetten, laten we 
ons vooral realiseren waaróm we dit doen. Wil niet elke 
zorgprofessional zijn kwaliteiten overdragen aan de hele 
keten? Wil niet elke zorgprofessional de juiste zorg op het 
juiste moment voor elke patiënt? En wil niet elke zorgpro-
fessional dat de zorg in heel Nederland waarde- en 
datagedreven wordt? De zorgaanbieders, de overheid en 
de zorgverzekeraars spelen allemaal hun rol, maar laten 
we vooral ook allemaal onze eigen rol oppakken. Ook wij 
moeten op het juiste moment en op de juiste plaats de 
juiste beslissingen nemen. Laten we met de energie die er 
nu is om de Nederlandse gezondheidszorg verder te 
ontwikkelen, ons voordeel doen. Laten we blijven samen-
werken en de verbinding zoeken zodat elke patiënt 
state-of-the-art zorg krijgt waar en wanneer hij dat nodig 
heeft. Alleen dan kunnen we met zijn allen (onze eigen) 
kwaliteit en waarde toevoegen aan de hele keten.

Dit gezamenlijke streven motiveert mij elke dag als 
bestuurder.

“ Laten we blijven samenwerken en de verbinding 
zoeken zodat elke patiënt state-of-the-art zorg 
krijgt waar en wanneer hij dat nodig heeft.“
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Healthcare

Radiologie is een essentieel element binnen de huidige 
gezondheidszorg, waar artsen en patiënten vertrouwen op 
radiologische beelden van hoge kwaliteit, zodat een snelle en 
betrouwbare diagnose gesteld kan worden.

Philips heeft diepgaande kennis van de gezondheidszorg - met 
meer dan 100 jaar ervaring in radiologie. Onze combinatie van 
zeer geavanceerde beeldvormende technieken, radiologie-IT 
en AI, digitale pathologie en prestatiebevorderende services 
stelt u in staat om een naadloze diagnostische workflow op te 
bouwen. Hierdoor kan het team zich concentreren op datgene 
waar zij echt het verschil kunnen maken en een snelle en 
betrouwbare diagnose stellen.

Wij helpen u graag met het vereenvoudigen van uw werk, 
door data, technologie en mensen te verbinden rondom de 
behoeften van de patiënt. Naadloos. Er is altijd een manier om 
het leven te verbeteren.

Kijk hoe Philips gezondheidsgrenzen doorbreekt op:
philips.nl/radiologie

Naadloze zorg.
Betrouwbare diagnoses.

BL_W_ENG_65_CMYK_091213
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Esther van Engelshoven 
algemeen directeur Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg

TIJD VOOR  
VERANDERING 
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David Jongen
voorzitter raad van bestuur Zuyderland

‘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 hulpeloos-

heid. 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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voorkomt aldus interne verwijzingen en aanvullende 
diagnostiek in de tweede lijn.
De genoemde interventies zijn onderzocht door de 
Universiteit Maastricht en hebben aantoonbaar op alle 
onderdelen van Triple Aim resultaten geboekt. 

Regio aanpak met impact
Om de Quadruple Aim ambitie binnen de regio te kunnen 
realiseren is echter een andere aanpak nodig. De 
uitdaging is nu om keuzes met impact op populatieniveau 
te maken. Gezien het profiel van de regio zal de focus 
komen te liggen op de doelgroep ouderen en chronisch 
zieken. Deze keuze sluit goed aan op de nieuwe tienja-
renstrategie van Zuyderland: ‘De beste zorg, zo thuis 
mogelijk’. De reeds gerealiseerde bouwstenen zoals het 
PlusPunt zullen hierbij als enabler dienen, maar de kunst 
ligt in de opschaling.

Een gedeelde visie en een regionale governancestructuur 
met bestuurlijk mandaat van de betrokken zorgpartijen 
(huisartsen, ziekenhuis, thuiszorg, patiëntenorganisaties 
en de V&V-sector) en de zorgverzekeraar CZ zijn elemen-
taire onderdelen. In deze beweging speelt de grootste 
verzekeraar in de regio (i.c. CZ) een belangrijke rol. De 
verzekeraar is de enige partij met doorzettingsmacht in 
een groot deel van de regionale keten. Die rol moet CZ 
dan ook met verve pakken. 
Deze top-down benadering dient echter gecombineerd te 
worden met het breed in gang zetten van een beweging 
bij de burgers en medewerkers, om van onderuit de 
samenleving een push voor deze transitie te creëren. 
Randvoorwaardelijk spelen verschillende thema’s een 
belangrijke rol. Zoals meerjarige regiocontractering met 
de juiste prikkels, gericht op de juiste zorg op de juiste 
plek, innovatie in plaats van productie, een stevige 
verbinding met de parallelle trajecten binnen en buiten de 
zorg en een regionale aanpak voor IT, eHealth en het 
delen van data.

Nieuw leiderschap
Een beweging gericht op een duurzame verandering op 
populatieniveau vraagt om nieuw leiderschap. Samen de 
nek uitsteken. De verantwoordelijkheid reikt echt verder 
dan de eigen organisatie. Het gaat om het besef dat de 
maatschappelijke opgave alleen gerealiseerd kan worden 
vanuit het gezamenlijke netwerk en de gezamenlijke 
ambitie. Het begint bij de persoonlijke overtuiging dat het 
gaat om de menselijke maat en dat het anders kan en 
anders moet, in het belang van de patiënten en burgers 
van Oostelijk Zuid-Limburg. Bescheidenheid, humor, 
compassie, nooit opgeven en het samen willen doen zijn 
hierbij sleutelwoorden. Van aangeleerde hulpeloosheid 
naar meer zelfredzaamheid. 
Limburg, je zal er maar wonen! Oostelijk Zuid-Limburg, dat 
gun je jezelf!  

Momenteel kenmerkt de regio zich door 
dubbele vergrijzing, een slechte gezond-
heidsstatus en veel sociale en psychische 
problematiek. CZ becijferde dat de schade-

last in deze regio 88 miljoen per jaar hoger is ten opzichte 
van de landelijke benchmark. De regio verdient het om de 
trots van weleer terug te vinden, door met een gezonde 
populatie verder te bouwen aan een sterke toekomst voor 
de regio. Adequate en persoonsgerichte zorg geeft de 
mensen weer het gevoel ertoe te doen en zich basaal 
onderdeel te voelen van de omgeving waarin ze verkeren. 
Een uitdaging waar wij als zorgpartijen graag aan willen 
bijdragen.

Grote ambitie 
De grote ambitie is om de gezondheidsverschillen te 
verkleinen. Deze ambitie vergt een brede aanpak, 
aangezien het niet alleen gaat om het anders en slimmer 
leveren van zorg, maar vooral ook om een duurzame 
gedragsverandering. Alleen door intensief samen te 
werken in het netwerk van zorg, sociaal domein, onderwijs 
en werkgevers is dit op termijn haalbaar.

Het Zuyderland Ziekenhuis, Huisartsen OZL, CZ en Huis 
voor de Zorg hebben een aantal jaren geleden de hand-
schoen opgepakt om als coalitie de zorg structureel te 
transformeren als onderdeel van deze opgave. De 
uitdaging is hierbij om te sturen op de verbetering van de 
vier dimensies van het ‘Quadruple Aim’ principe: kosten, 
ervaren kwaliteit van zorg, gezondheidstoestand en 
medewerkerstevredenheid. De juiste zorg op de juiste 
plek in optima forma! Er is geïnvesteerd in een versterking 
van de huisartsenzorg als poortwachter en regisseur van 
de zorg. De zogenaamde PlusPraktijken hebben een stevig 
netwerk in de wijk ontwikkeld ten behoeve van het leveren 
van geïntegreerde zorg. Ze leveren persoonsgerichte zorg 
door op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. De 
patiënt en het netwerk worden actief betrokken bij het 
zorg- en welzijnsplan. Tot slot sturen ze op doelmatige 
zorg bij medicatievoorschriften, verwijzingen en diagnos-
tiekaanvragen.

Meer zorg in de wijk
Het PlusPunt medisch centrum, een joint venture van 
Zuyderland en Huisartsen OZL draagt bij aan het substitu-
eren van laagcomplexe zorg uit het ziekenhuis, door 
diagnostiek en specialistische consultatie in de wijk te 
organiseren. De patiënttevredenheid scoort buitenge-
woon hoog. Opvallend is ook dat er niet alleen direct 
kosten worden bespaard als gevolg van de lagere tarieven 
in het PlusPunt ten opzichte van de tweede lijn, maar dat 
op langere termijn patiënten die naar het PlusPunt 
verwezen worden ook minder kosten veroorzaken dan 
vergelijkbare patiënten die naar het ziekenhuis verwezen 
worden. Deze proactieve, geïntegreerde PlusPunt aanpak 

“Een beweging gericht op een duurzame  
verandering op populatieniveau vraagt  
om nieuw leiderschap“  
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Henk Bakker 
voorzitter V&VN

De Nederlandse samenleving verandert snel en zal er 

in 2040 heel anders uitzien. Dit heeft grote gevolgen 

voor de wijze waarop er dan zorg beschikbaar is en 

verleend wordt. Er is tegen die tijd een forse toename 

van het aantal (oudere) senioren (65+) naar 26% op 

een totale bevolking van 18 miljoen. 

DE TOEKOMST VAN 
DE ZORG VRAAGT 
OM ANDERS 
ORGANISEREN  

Dit is een toename van 3,1 naar 4,7 miljoen 
65-plussers. Hiervan stijgt het aantal 
80-plussers van 0,7 naar 2 miljoen. Meer dan 
de helft van de volwassenen heeft in 2040 een 

of meerdere chronische aandoeningen. Dit hoeft niet 
direct invloed te hebben op hun dagelijks functioneren. 
Wel leidt dit jaarlijks tot een grotere vraag naar zorg en 
ondersteuning en een hieraan gerelateerde afname van 
arbeidsproductiviteit. Dit geldt in het bijzonder voor de 
groep met complexe zorgvragen die ontstaan door 
meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Door toenemende 
migratie zal onze samenleving een nog diversere samen-
stelling kennen, met grotere sociaaleconomische 
verschillen. Ook zullen er grotere gezondheidsverschillen 
ontstaan tussen lagere en hogere inkomensgroepen. Als er 
geen maatregelen genomen worden zullen de zorgkosten 
flink stijgen, de tekorten op de arbeidsmarkt toenemen en 
dientengevolge de wachtlijsten fors groeien. De huidige 
regulering van de zorg biedt onvoldoende antwoorden op 
deze problemen en vraagt om een ordening die niet 
marktwerking, maar samenwerking en de eigen kracht van 
mensen voorop stelt. 
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“Zorg zal in de komende 
jaren meer dan ooit met 
behulp van technologie 
in of dichtbij huis 
georganiseerd worden.”

Wat is er nodig?
Om ook in 2040 goede zorg op doelmatige wijze te 
kunnen leveren is er meer samenhang nodig met nadruk 
op positieve gezondheid in plaats van op ziekte. Door het 
realiseren van de juiste zorg op de juiste plek staat niet 
langer de organisatie centraal, maar zorgarrangementen 
afgestemd op de vraag van de patiënt. Nog belangrijker 
wordt het voorkomen van gezondheidsproblemen door 
meer aandacht te besteden aan preventie. Met nadruk op 
een gezonde leefstijl, gericht op alle leeftijdscategorieën. 
Om hier op te kunnen sturen is het voor zorgverleners 
van groot belang dat zij tijdig over informatie beschikken, 
zoals gezondheidskenmerken van populaties in wijken en 
buurten. Bestaande en nog te ontwikkelen databronnen 
dienen hiervoor geïntegreerd en ontsloten te worden. 
Minister de Jonge is sinds kort de mening toegedaan dat 
de marktwerking in de zorg is ’doorgeslagen’ en moet 
worden ingeperkt door niet de markt, maar samenwer-
king voorop te stellen. Door slimmer samen te werken in 
regionale en lokale netwerken, waar zorgverzekeraars, 
zorgverleners en gemeenten de zorg organiseren. 
Barrières, zoals mededingingsrechtelijke bepalingen, die 
deze samenwerking in de weg staan zullen dan wel 
geslecht moeten worden. Met de juiste zorg op de juiste 
plek wordt de concentratie van complexe zorg en het 
tegelijk dichtbij aanbieden van minder complexe zorg 
meer en meer mogelijk. Om dit een succes te laten 
worden, zullen overheid en zorgverzekeraars bereid 
moeten zijn om tot nieuwe regionale level playing fields te 
komen. Niet de organisatie, maar de zorgvraag van de 
patiënt staat dan voorop om het best passende zorg-
aanbod te leveren. 
De relatie tussen zorgverlener en patiënt zal door dit alles 
eveneens veranderen. De regie komt nadrukkelijker dan 
ooit bij de patiënt te liggen. Zorgverlener en patiënt zullen 
steeds meer samen beslissen over gezondheids- en 
behandeldoelen. Daar waar de patiënt en zijn omgeving 
die verantwoordelijkheid niet aan kan, zal extra begelei-
ding en ondersteuning worden geboden.

Naast nauwe samenwerking tussen patiënt en zorgver-
lener, wordt ook steeds meer samengewerkt tussen 
zorgverleners interprofessioneel en multidisciplinair. In 
het bijzonder bij complexe, meervoudige aandoeningen is 
een integrale en generalistische aanpak noodzakelijk. Zorg 
zal in de komende jaren meer dan ooit met behulp van 
technologie in of dichtbij huis georganiseerd worden. 
Zorgverleners werken dan regionaal in netwerken, waarin 
men met elkaar samenwerkt en de zorg op elkaar afstemt. 
Dit alles vanuit een gerechtvaardigd vertrouwen in elkaar 
als professional. Gerechtvaardigd, omdat dan meer dan 
nu inzichtelijk is wat de kwaliteit en uitkomst van de 
verleende zorg is.

De beschikbare (informatie-)technologie dient ons dan wel 
in staat te stellen om binnen en buiten zorginstellingen 
gegevens uit te wisselen. Patiënten en zorgverleners 
hebben in 2040 eenvoudig contact via de digitale snelweg, 
waarop patiëntvolgend alle informatie direct beschikbaar 
is. Diverse medische en verpleegkundige interventies 
worden door techniek zoals robots en eHealth-toepas-
singen overgenomen. De beschikbaarheid van big data zal 
bij dienen te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe 
interventies en het proactief kunnen inspelen op 
behoeften van verschillende populaties in wijken en 
buurten. 
Om als zorgverleners de juiste zorg op de juiste plaats te 
kunnen leveren is het van belang dat zij beschikken over 
de juiste competenties. Dit geldt met name voor het 
samenwerken met andere professionals van sociaal 
domein tot hooggespecialiseerde zorg, bredere inzetbaar-
heid, samen beslissen en het kunnen overzien van het 
gehele ziektebeloop van de patiënt. Dit vraagt om 
aanpassing van bestaande opleidingen, het meer geza-
menlijk opleiden van professionals en vanuit het eigen 
domein overstijgend kunnen denken en handelen. 

Hoe verder?
Allereerst is een integrale meerjarenvisie noodzakelijk, 
resulterend in een toekomstbestendige organisatie van de 
zorg. Een organisatie die samenwerking voorop stelt en 
mensen in staat stelt mee te denken en te beslissen over 
hun eigen zorg. Om dit te realiseren is een breed maat-
schappelijk bewustzijn en een langdurig commitment van 
alle partijen nodig. Dit alles dient erin te voorzien dat op 
bestendige en niet vrijblijvende wijze wordt gewerkt aan 
het bevorderen van gezondheid en herstel. De ingredi-
enten hiervoor zijn volop aanwezig, nu nog de politieke 
moed om dit met elkaar te verwezenlijken.
Laten we als veldpartijen en politiek de handen ineen 
slaan en ons gezamenlijk voorbereiden op een toekomst, 
waarin goede, betaalbare, beschikbare en toegankelijke 
zorg in de komende decennia mogelijk blijft. De tijd is er 
meer dan rijp voor om dit met gezamenlijke inzet een 
succes te laten worden.
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SAMEN VAN BURNING 
PLATFORM NAAR  
LONKEND PERSPECTIEF
Als lid van de International Federation of Health Plans (IFHP) is Zilveren 

Kruis vaak in contact met zorgverzekeraars uit de hele wereld. 

Verzekeraars die steevast met veel respect en soms jaloezie kijken naar 

de zorg in Nederland. Wat vooral aanspreekt is de solidariteit en 

toegankelijkheid, die waarborgen dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig 

heeft. Maar ook het feit dat niet alleen iedereen toegang heeft tot zorg, 

maar ook tot goede zorg, wordt geroemd. Het gemiddelde kwaliteits-

niveau in Nederland is net zo opvallend voor hen. En dat, zeker in de 

curatieve zorg, tegen een acceptabel kostenniveau. 

 Olivier Gerrits
directeur zorginkoop Zilveren Kruis

Georgette Fijneman 
directievoorzitter Zilveren Kruis
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We worden dan ook 
veel bezocht en 
bevraagd over de 
werking en resul-

taten van het Nederlandse zorg-
stelsel. De zorgvuldig gekozen balans 
tussen publieke waarborgen en 
private vrijheden wordt gezien als 
best of both worlds. Centrale regie, 
gezien het maatschappelijk belang 
van de taak, gecombineerd met 
marktprikkels die partijen stimuleren 
om zich continu te blijven verbeteren.

Niks meer aan doen?
Gaat alles dan crescendo en kunnen 
we achterover leunen? Nee, natuur-
lijk niet, maar laten we in de vele 
gesprekken over de uitdagingen niet 
vergeten waar we staan en daar ook 
trots op blijven. Die uitdagingen zijn 
er namelijk zeker. De demografische 
en medisch-technologische ontwikke-
lingen zorgen voor een dubbele druk 
op de collectieve uitgaven aan zorg. 
Het percentage ouderen neemt de 
komende jaren enorm toe en we zijn 
steeds beter in het voorkomen dat 
mensen overlijden aan ouderdoms-
kwalen of ziektes. Een hele mooie 
ontwikkeling natuurlijk, maar het 
heeft wel een prijs. Het aandeel van 
de zorguitgaven op het totaal van de 
collectieve uitgaven neemt gestaag 
toe en zorgt voor verdringing.

Daarnaast zijn we, ondanks ons 
solidaire stelsel, maar zeer moeizaam 
in staat om de sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen terug te 
dringen. Het blijft lastig om bepaalde 
groepen in de samenleving te 
bereiken en te motiveren om zelf en 
met behulp van het brede aanbod 
aan zorg- en ondersteuning dat we in 
Nederland beschikbaar hebben, te 
werken aan gezondheid. Tenslotte is 
de arbeidsmarktkrapte in de zorg nu 
echt voelbaar. Meer dan ooit worden 
we door het tekort aan personeel in 
de zorg gedwongen om keuzes te 
maken. En hierbij zien we ook 
nadrukkelijke verschillen in het land 
in de wijze en mate waarop zorg en 
ondersteuning beschikbaar is.

Dat verandering noodzakelijk is, 
wordt breed gedragen. Ook over de 
richting van deze verandering, zoals 
ook beschreven in het rapport ‘De 
juiste zorg op de juiste plek’, lijken 
geen fundamentele verschillen te 
bestaan. De weg daarnaartoe leidt tot 
meer discussie en er is nog onvol-
doende eenduidigheid tussen 
partijen. Dat samenwerking tussen 
zorgaanbieders en financiers in de 
regio hierbij van belang is wordt 
onderkend, toch verschillen de 
beelden hierover. 

Landelijk en lokaal
Zilveren Kruis is van mening dat de 
gewenste veranderingen vragen om 
gerichte activiteiten op zowel 
landelijk als lokaal niveau. Het doel is 
om het zorgaanbod beter aan te 
laten sluiten op de zorgvraag en 
meer mogelijkheden te creëren voor 
eigen regie voor de patiënt/cliënt. 
Onder andere door alle beschikbare 
nieuwe technologie op het gebied 
van ‘Zorg veilig thuis’.

Er zijn een aantal randvoorwaarden 
waar op landelijk niveau aan voldaan 
moet worden. Zoals het mogelijk 
maken van veilige zorgcommunicatie 
tussen patiënt/cliënt en zorgaan-
bieder en zorgaanbieders onderling, 
en transparantie van kwaliteitsinfor-
matie die voor de klant relevant is. 
Daarnaast zijn er inhoudelijke 
dossiers die de lokale schaal nadruk-
kelijk overstijgen. De beschikbaarheid 
en betaalbaarheid van geneesmid-
delen, zowel in de apotheek als in het 
ziekenhuis, vraagt bijvoorbeeld om 
samenwerking tussen partijen op 
landelijk niveau en zelfs internatio-
naal.

Daar waar de lokale zorgketen 
bepalend is voor de wijze waarop het 
zorgaanbod aansluit op de zorgvraag 
moeten partijen in de regio samen 
aan de slag. Dit kan zijn omdat er 
lokale omstandigheden zijn die 
maken dat de toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van zorg op termijn 
niet meer gegarandeerd kan worden. 

Maar ook omdat er aanbieders zijn 
die al dan niet samen vernieuwing 
willen realiseren om kwaliteit van zorg 
te verbeteren en tevens bij te dragen 
aan de beheersing van de zorgkosten. 
Mooie innovaties die zorg naar huis 
brengen helpen hier zeer bij.

Maar wie gaat dit allemaal regelen?

Samen tot toekomstvisie komen
Wij geloven niet in het beleggen van 
de verantwoordelijkheid op één plek 
om tot verandering te komen. Wij 
geloven dat verandering in de zorg 
plaatsvindt als er een gedeeld beeld 
is van de noodzaak, het burning 
platform en van het lonkend perspec-
tief. Veranderingen in de zorg zijn 
complex, onder andere door de vele 
spelers met ieder ook hun eigen 
belangen. Het is essentieel dat er een 
gezamenlijk gevoel van urgentie is én 
een gedeeld verantwoordelijkheids-
gevoel, om met elkaar tot een 
toekomstvisie te komen. Waarbij 
teveel terugkijken niet helpt.

Natuurlijk kunnen zorgverzekeraars 
hierbij wel een hele actieve rol 
spelen. En dat willen we ook graag. 
Wij kennen de spelers, wij hebben 
veel informatie tot onze beschikking 
vanuit meerdere perspectieven. Maar 
we doen het graag samen. Er zijn al 
verschillende voorbeelden waar we 
zien dat het in de gezamenlijkheid 
het beste werkt.

Als in een regio de beweging onvol-
doende op gang komt, zal de urgentie 
waarschijnlijk onvoldoende gevoeld 
worden. Zolang er in de regio geen 
sprake is van uitdagingen om de zorg 
beschikbaar en toegankelijk te 
houden, is het de vraag of dat erg is. 
Laten we dan vooral de energie 
inzetten voor die regio’s waar 
urgentie en ambitie wel samen-
komen: dan komen we tot echte 
verandering in plaats van te blijven 
praten.

 

DE KRACHT VAN DE REGIO



DE KRACHT VAN DE REGIO

Frank de Reij
voorzitter raad van bestuur Meander Medisch Centrum

PURPOSE, MISSIE EN  
LEIDERSCHAP, OF HET  
GEBREK DAARAAN...
2018 was een bovengemiddeld heftig jaar in ons mooie 

zorglandschap. Toenemende personeelstekorten,  

onverwachte faillissementen en een nieuwe minister die 

zich nog onvoldoende laat adviseren. Ook kwam er een 

nieuw hoofdlijnenakkoord waar eigenlijk niemand op zit  

te wachten en blijven ambtenaren roepen dat we vooral 

niets aan het stelsel moeten veranderen. Welk leiderschap 

verlangt de zorg van politici en bestuurders? 

De ‘why’ blijft meestal onbeantwoord
Simon Sinek laat in zijn boek ‘Start with Why’ 
heel treffend zien dat organisaties en leiders 
die zich richten op het ‘waarom’ van hun bedrijf, 

succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn. Hij legt uit 
dat het gemiddelde bedrijf heel goed is in het uitleggen 
van wát het doet; in ons geval het leveren van zorg. 
Vervolgens kunnen we in de zorg ook uitleggen hóe we 
het doen. De ziekenhuiszorg heeft zo’n 1500 NIAZ 
normen, ontelbare protocollen, en een scala aan controle-
rende, visiterende en accrediterende instanties die ons in 
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PURPOSE, MISSIE EN  
LEIDERSCHAP, OF HET  
GEBREK DAARAAN...

de gaten houden en ons ook geld kosten. Ergo, naar de 
‘what’ en ‘how’ gaat zoveel aandacht dat de echte vraag 
die inspireert en motiveert; de ‘why’, onbeantwoord blijft. 
Uitzonderingen zijn de categorale ziekenhuizen. Mensen 
werken graag voor het Prinses Maxima in Utrecht of het 
AVL in Amsterdam en we snappen waarom: kanker en 
kinderen zijn onderwerpen die geen nadere beantwoor-
ding van de ‘why’ behoeven. Voor algemene ziekenhuis-
zorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg ligt dat veel lastiger.

Het volgen van de ‘why’
Binnen Meander in Amersfoort hebben we onszelf de 
‘why’-vraag gesteld en dit is ons antwoord: Meander wil 
een ziekenhuis zijn dat er voor haar patiënten is, op de 
momenten dat het er echt toe doet. Natuurlijk doen we 
dat met de beste medisch specialistische zorg, maar ook 
en vooral willen we dat de patiënt, of burger zo u wilt, zich 
echt gehoord en gezien voelt. Op ieder moment en door 
iedereen. We willen ‘er zijn’, ook als de boodschap voor de 
patiënt niet positief is, bij een ingrijpende behandeling of 
bij een naderende dood. Met oprechte aandacht en echt 
contact met patiënten en verwanten. We merken dat onze 
medewerkers hierdoor geïnspireerd worden. We hebben 
relatief weinig vacatures en onze patiëntwaardering is 
onveranderd hoog. En als NIAZ dan toch langskomt 
(november 2018) scoren we in de eerste ronde op 1497 
van de 1500 normen positief. 

Het belang van kundig leiderschap
Om de ‘why’ van een organisatie of bedrijf te definiëren en 
daarnaar te leven en werken, is leiderschap en teamwork 
nodig. Het lijkt eenvoudig maar dat is het niet. De politiek 
en de overheid zouden er goed aan doen om het belang 
van leiderschap serieus te nemen. Zodat ministers een 
langetermijnvisie kunnen ontwikkelen en het liefst met 
een beetje kennis van zaken. Het is natuurlijk prima om 
ons eerst via de AVG te dwingen onze systemen helemaal 
dicht te zetten in verband met de privacy, en vervolgens 
wettelijk te eisen dat onze informatie toegankelijk moet 
zijn voor al onze patiënten en volledig gedeeld moet 
worden met alle spelers in de markt. En oh ja, graag 
binnen één jaar! 

Door dit soort proefballonnen wordt het wel heel ingewik-
keld om het nationale leiderschap dat toeziet op de zorg 
serieus te nemen. In landen als Zweden, Denemarken of 
de Baltische Staten weten ze dat veel beter te organi-
seren!

Centrale organisatie
Het is goed dat we middels initiatieven als Medmij en VIPP 
(dossier ontsluiting) er alles aan doen om informatie 
transparant te maken. Daar zijn we groot voorstander 
van. Maar om vervolgens de ontwikkeling van een goed 
PGO vrij te laten, is weer zo’n typisch Nederlandse 
oplossing die helaas niet tot het gewenste resultaat zal 
leiden. Op dit moment worden daardoor op circa 65 
plaatsen in Nederland verschillende PGO’s ontwikkeld. Als 
u in Groningen woont en in Amersfoort in het ziekenhuis 
belandt, zullen we met lokale PGO’s en verschillende 
gesloten EPD’s niet over de juiste informatie beschikken. 
Dat gaat de huidige wetgeving niet oplossen maar 
verergeren. Ik ben tegen overheidsbemoeienis en ik ben 
voor marktwerking, maar dan echte. Wat betreft informa-
tiemanagement in de zorg moet de overheid echter fors 
ingrijpen en voor eens en voor altijd een goede oplossing 
afdwingen. Een EPD, een PGO en een pijplijn waar 
informatie doorstroomt en die iedere burger, patiënt en 
behandelaar veilig toegang geeft. Dat vraagt pas leider-
schap. Leiderschap dat over het vierjarige termijn van een 
minister of kabinet heen gaat. 

De echte ‘why’ zit in je hart
Ik ben ervan overtuigd dat dergelijk leiderschap ook zou 
helpen om ons personeelsprobleem aan te pakken. 
Leiderschap met een maximale focus op het inspireren 
van mensen, de kracht van het vak en de waarde om voor 
andere mensen echt van betekenis te zijn. Natuurlijk moet 
ook de beloning en de werkomstandigheden goed worden 
geregeld. Maar uiteindelijk gaat het om zingeving, 
medemenselijkheid en empathie voor de patiënt, cliënt of 
burger. Daar willen mensen zich voor inzetten. Mij zou het 
in ieder geval inspireren en het zou bijdragen aan mijn 
persoonlijke why. De echte why zit namelijk in je hart: er 
zijn voor de patiënt of medewerker op de momenten dat 
het er echt toe doet.

“We willen ‘er zijn’, ook als de boodschap voor 
de patiënt niet positief is, bij een ingrijpende 
behandeling of bij een naderende dood.“
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Jan Willem Spijkman
sector banker gezondheidszorg ING

DIGITALISERING VAN  
PATIËNTENDATABASE

Fax en cd-rom

Iedereen kent het fenomeen fax nog wel. Dit apparaat wordt nog steeds ingezet door zorgaanbie-

ders om aan apothekers medicatievoorschriften voor patiënten door te geven. Of de beschrijfbare 

cd-rom, waar je foto’s of andere bestanden op kunt branden. Ook deze worden nog steeds gebruikt 

door ziekenhuizen. Als een patiënt wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis neemt hij of zij 

zo’n schijfje met Röntgen-, CT- of MRI-beelden mee.

Digitalisering gaat langzaam in de zorg.
Er zijn wel degelijk stappen gezet als het gaat 
om digitalisering in de zorg. Veel zorginstel-
lingen hebben nu een ‘mijn-omgeving’ waar 

(beperkt) informatie te vinden is. Overal liggen delen van 
iemands medische informatie: bij de huisarts, de 
apotheek, het ziekenhuis of het verpleeghuis. Deze 
informatie is niet integraal door de patiënt te benaderen 
en ook niet volledig. Het zijn data van de betreffende 
zorgaanbieder, niet van de patiënt. In andere westerse 
landen gaat dit heel anders, zoals in Denemarken. Daar 
heeft de overheid geïnvesteerd in een centraal patiënten-
dossier voor elke Deen. Zorgaanbieders kunnen toegang 
krijgen tot het dossier, maar het is van de burger, niet van 
de zorginstelling.

In Nederland is op dit vlak nog een wereld te winnen. In 
2011 is het landelijk EPD politiek gesneuveld. De roep om 
digitalisering van patiëntendata is daarmee niet verstomd. 
Vooral door ziekenhuizen is enorm geïnvesteerd in het 
ziekenhuis-EPD. Ook bij verpleeghuizen en in de gehandi-
captenzorg zijn stappen gezet om bewoners- en patiën-
teninformatie te digitaliseren. En huisartsen en apotheken 
gaan steeds efficiënter om met hun digitale vastlegging 
van patiëntengegevens en het delen daarvan. Toch is er 
nog lang geen sprake van een integraal beeld als het gaat 
om digitalisering van patiëntendata in de zorg.

Maak gebruik van expertise in de bankensector
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De brief van minister Bruins
Om digitalisering van de zorg te versnellen gaat minister 
Bruins van Medische Zorg zorgaanbieders en IT-leveran-
ciers wettelijk verplichten tot eenduidige afspraken over 
taal en techniek. De huidige aanpak die uitgaat van 
vrijwillige consensus tussen veldpartijen is wat Bruins 
betreft te vrijblijvend. Met een aantal betrokkenen wordt 
nu gewerkt aan een roadmap om te komen tot een 
overzicht van te digitaliseren zorgprocessen en bijbeho-
rende (verplichte) standaarden. Het digitaliseren van 
zorgprocessen houdt in dat de uitwisseling van informatie 
tussen zorgverleners, betrokken bij dat zorgproces, 
digitaal verloopt.

MedMij
Wat ‘MedMij’ (een initiatief van de Patiëntenfederatie 
Nederland, VWS en Nictiz) wil bereiken is dat iedereen in 
2020 kan beschikken over een persoonlijke gezondheids-
omgeving (PGO), gevuld met relevante gezondheidsgege-
vens. PGO’s worden onmisbaar als het gaat om de juiste 
zorg op de juiste plek. Het is alleen schrikbarend dat er in 
Nederland nu al zo’n zeventig initiatieven zijn die PGO’s 
ontwikkelen. De initiatieven verschillen enorm van focus 
en inhoud. Er is nog lang geen sprake van een geïnte-
greerde PGO, waar alle mogelijke gezondheidsinformatie 
van elke burger kan worden vastgelegd en worden 
gedeeld met zorgaanbieders. MedMij heeft afspraken 
gemaakt over standaardisatie van gegevens. Dit is hard 
nodig om te komen tot optimale data-uitwisseling. 
Waarschijnlijk zullen de vele initiatieven die ontstaan 
opgaan in een handvol succesvolle aanbieders, die samen 
het platform vormen waarvan we allemaal ons PGO gaan 
betrekken.

“Er is nog lang geen 
 sprake van een integraal 
beeld als het gaat om 

 digitalisering van 
 patiëntendata in de zorg.“

Maak gebruik van expertise in de bankensector
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Parallel met de banken
Je kunt de parallel trekken met banken. De banken 
hebben al een gezamenlijke standaard als het gaat om 
data-uitwisseling tussen de consumenten en hun eigen 
bank enerzijds en de webshops anderzijds. Dit is iDeal. 
MedMij beoogt feitelijk hetzelfde; gegevensuitwisseling 
tussen de patiënt enerzijds en de zorgaanbieders ander-
zijds. Toch is het nog niet zeker of de platformen waarop 
de PGO’s te vinden zijn een succes gaan worden.

Platform
Als we kijken naar succesvolle platformen, zoals Uber, 
Airbnb of Booking.com, dan hebben die een paar dingen 
met elkaar gemeen: ze voorzien in een behoefte bij de 
consumenten en maken het hen makkelijk. Het bij elkaar 
te brengen van vraag en aanbod lijkt eenvoudig te zijn, 
maar dat is het niet. Het is essentieel om de belangen van 
zowel klanten (burgers, patiënten) als aanbieders (artsen 
en zorginstellingen) bij elkaar te brengen. Het platform 
moet toegevoegde waarde leveren voor alle partijen en 
bovendien simpel te gebruiken zijn. 

Wat wil de burger, de patiënt?
Het is verstandig om klein te beginnen en PGO’s eerst uit 
te testen. Bij chronische patiënten lijkt de toegevoegde 
waarde het grootst: zij hebben doorlopend te maken met 
meerdere zorgaanbieders in zowel de eerste als de 
tweede lijn. Ook bij ouderen, waarvan de zorgvraag zal 
toenemen, lijkt de waarde van een PGO evident. Als er 
bijvoorbeeld sprake is van een spoedopname in een 
verpleeghuis, is het van belang om snel te weten wat het 
ziektebeeld en het medicatiegebruik is van de binnenge-
brachte patiënt. Een integraal en makkelijk benaderbaar 
PGO is dan heel nuttig.

iDIN
Banken kunnen helpen met de opzet van digitale plat-
formen. Zij hebben niet alleen veel expertise in het delen 
van data, ook hebben zij veel kennis van de beveiliging 
ervan. Om veilig toegang te krijgen tot je financiële 
gegevens heeft elke bank al vele jaren sluitende oplos-
singen bedacht. Feitelijk zijn al deze identificatie en 
inlogmethodes verenigd in iDIN. iDIN is een dienst van de 
banken waarmee consumenten zich bij andere organisa-
ties met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun 
eigen bank kunnen identificeren en inloggen. Het gebruik 
hiervan is niet nieuw voor de Nederlandse burger. Ze 
gebruiken het immers al, als zij inloggen bij hun eigen 
bank of gebruik maken van iDeal.

Apple en Google?
Als wij een succesvol platform voor PGO’s in Nederland 
niet op korte termijn voor elkaar krijgen, zullen we snel 
worden ingehaald door Google, Apple of Amazon. In de 
VS hebben deze IT-giganten al stappen gezet in de 
gezondheidszorg. Zij hebben zeker verstand van data en 
digitale platformen en voor je het weet hebben ze (samen 
met partners) ook verstand van de zorg. 

Wat betreft de digitale financiële infrastructuur zijn we 
wereldwijd voorlopers op het gebied van kwaliteit, 
privacy, betrouwbaarheid en veiligheid. Waarom zou dat 
in de zorg niet kunnen?! 

 

DE KRACHT VAN DE REGIO

“Wat betreft de digitale financiële infrastructuur  
zijn we wereldwijd voorlopers op het gebied van 
kwaliteit, privacy, betrouwbaarheid en veiligheid. 
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Loek Winter
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VAN MARKTWERKING 
NAAR PUBLIEK-PRIVATE 
REGIONALE  
NETWERKZORG

Om de zorg ook in de toekomst goed, betaal-
baar en toegankelijk te houden, is een 
krachtige inzet op publiek-private samenwer-
king in regionale netwerkzorg nodig.

Marktwerking 
In Nederland is vanaf 2005 een stelsel van gereguleerde 
marktwerking ingevoerd. De vraag is of we met marktwer-
king wel de publieke doelen van betaalbaarheid, beschik-
baarheid en kwaliteit kunnen bereiken. In de medisch- 
specialistische zorg kan goede kwaliteit van zorg in veel 
gevallen alleen bereikt worden door samen te werken, in 

De noodzaak om de zorg in Nederland anders 

en beter te organiseren is inmiddels breed 

onderkend. Vorig jaar verscheen bijvoorbeeld 

het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ 

en ook in de hoofdlijnakkoorden wordt deze 

noodzaak onderstreept: het gaat om betaal-

baarheid, voldoende arbeidskracht, brood-

nodige innovatie en toepassing van eHealth. 

Een duurzame transformatie is noodzakelijk: 

het voorkomen van (duurdere) zorg door 

preventie; het verplaatsen van zorg en het 

vervangen van zorg door andere zorg.  
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plaats van te concurreren. Kijk bijvoorbeeld naar het 
effect van de kwaliteits- en volumenormen die de laatste 
jaren voor steeds meer ingrepen en zorgvoorzieningen, 
zoals IC en SEH, zijn ingevoerd. Dat leidt enerzijds tot 
concentratie van zorg en anderzijds – om de zorg goed 
bereikbaar te houden – tot afspraken over samenwerking 
en taakverdeling.

Een mooi voorbeeld zijn de regionale oncologienet-
werken1 die de laatste jaren zijn ontstaan. Door samen  
te werken in regionale netwerken zijn specialisten uit 
meerdere ziekenhuizen in één regio betrokken bij de 
diagnose en de mogelijkheden voor behandeling van 
patiënten met kanker. De patiënt kan met de ‘eigen’ 
dokter in het ‘eigen’ ziekenhuis bespreken wat voor hem 
of haar de best passende behandeling is. Deze behande-
ling zal dicht bij huis plaatsvinden als dat kan, of wat 
verder weg als het moet. Om dit mogelijk te maken 
moeten alle betrokkenen regionaal afspraken maken over 
het hele zorgproces en over registratie en digitale 
ondersteuning.

Publiek-private samenwerking
Goed functionerende regionale netwerkzorg vraagt om 
publiek-private samenwerking. Publiek-private samenwer-
king is een middel om organisaties uit het publieke en het 
private domein samen te laten optrekken om een 
gezamenlijk doel te bereiken. Beiden kunnen profiteren 
van elkaars sterke punten, onder voorwaarde dat de 
samenwerking op de juiste manier wordt vormgegeven. 

Private zorgaanbieders hebben al lang een rol in de 
Nederlandse zorg: denk aan huisartsen, apothekers, 
tandartsen, zelfstandige behandelcentra, et cetera. De 
expertise van private partijen kan goed van pas komen bij 
het ontwikkelen van regionale netwerkzorg. Niet alleen op 
het gebied van kwaliteit, logistiek en service-gerichtheid, 
maar bijvoorbeeld ook met diensten die telecom-organi-
saties op het gebied van eHealth kunnen leveren.

Om die publiek-private samenwerking te laten slagen is 
het wel nodig dat er duidelijkheid komt over het aspect 

“Goed functionerende regionale netwerkzorg 
vraagt om publiek-private samenwerking.“

Regionale netwerkzorg 
Het voorgaande voorbeeld gaat vooral nog over medisch- 
specialistische zorg. De behoefte aan een model van 
regionale netwerkzorg is echter veel breder, simpelweg 
omdat de problemen van burgers en patiënten zich nu 
eenmaal niet in de silo’s presenteren zoals wij die bedacht 
hebben. De kankerpatiënt van nu is de chronisch zieke 
van morgen, vaak met meerdere problemen tegelijk in 
verschillende domeinen (zorg, arbeid, wonen et cetera). 
En de meeste ziekenhuiszorg wordt geleverd aan ouderen, 
dus samenwerking tussen ziekenhuizen en ouderenzorg 
ligt voor de hand.

Er is een meer integrale blik nodig op de problematiek van 
mensen, om uiteindelijk tot effectievere oplossingen te 
komen. Dat kan alleen als (zorg)aanbieders dwars door de 
schotten heen in een keten met elkaar samenwerken, zo 
dicht mogelijk bij de zorgvrager. Het regionale model lijkt 
in veel gevallen hiervoor het meest passend, behalve bij 
de acute zorg waar een centralere aanpak nodig is.

winstuitkering. De huidige situatie in Nederland is dat in 
sommige gevallen wél winst uitgekeerd mag worden 
(zoals aan huisartsen, medisch-specialistische bedrijven, 
apothekers) en in andere gevallen niet (ziekenhuizen, 
intramurale gehandicaptenzorg). Uiteraard zullen er 
waarborgen moeten gelden voor het uitkeren van winst, 
maar de criteria waarop deze scheidslijn nu gebaseerd 
zijn, zijn onduidelijk. 

Technologie faciliteert
Samenwerken in de regio, over schotten heen, is in de 
eerste plaats mensenwerk. Technologie speelt hier echter 
een faciliterende rol. Zoals de X-Road in Scandinavië. De 
X-Road is een generieke digitale infrastructuur, die het 
organisaties mogelijk maakt om informatie over mensen 
via internet uit te wisselen, door de koppeling van 
informatiesystemen uit verschillende domeinen. 

De inzet op technologie is dus belangrijk. In algemene zin 
zijn private partijen, onder meer gegeven hun incentive 
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structuur, beter dan publieke partijen geschikt om te 
innoveren en kosteneffectiever en servicegerichter te 
handelen. Dit motiveert de aanwezigheid van private 
partijen in de regionale netwerkzorg om de zorg goed, 
toegankelijk en betaalbaar te houden. 

1 Regionale Oncologienetwerken. (z.d.). https://oncologienetwerken.nl/
2 iBestuur. (2014). De Esten doen het beter – Digitale transformatie. https://ibestuur.nl/partner-cgi/de-esten-doen-het-beter

“Samenwerken in de  
regio, over schotten heen, 
is in de eerste plaats  
mensenwerk.“

Invoering X-Road in Estland

De X-Road lijkt op een weg en de organisaties die aan-
sluiten zijn gebouwen aan die weg, met elk een eigen 
voordeur en portier. Die portier is een securityserver die 
het netwerkverkeer versleutelt, alle uitvragen logt en 
alleen diegenen toelaat die volgens eerder gemaakte 
afspraken naar binnen mogen. Er is vastgelegd welke 
gegevens noodzakelijk zijn voor bepaalde diensten, alleen 
tot die gegevens wordt toegang verleend.

Ook de overheid in Estland heeft de X-Road ingevoerd 
zodat men hun eigen gegevens in dit register kan inzien 
en corrigeren. Essentieel voor de toegang tot het systeem 
is de eID, een kaart die met pincode en kaartlezer aan een 
computer wordt gekoppeld. Er is ook een mobiele variant, 
met een aparte simkaart met encryptiesleutels. De 
aanschaf van de eID is in Estland voor alle burgers 
verplicht en men gebruikt deze als identificatiekaart en 

talloze andere diensten, zoals internetbankieren. De 
X-Road maakt vele toepassingen mogelijk, zoals een 
online patiëntendossier. Inwoners hebben toegang tot 
hun eigen dossier en kunnen zien welke zorgverleners het 
dossier raadplegen. Organisaties zien ook op medewer-
kersniveau wie dat waren, want inloggen gebeurt via de 
persoonlijke eID. 

Wat opvalt aan de Estse aanpak is dat men koos voor een 
combinatie van centraal en decentraal. De X-Road en een 
aantal basisregisters zijn centraal ontwikkeld. Centrale en 
decentrale overheden en bedrijven bouwen hun ‘huis’ aan 
de X-Road vervolgens naar eigen inzicht. Daarbij moet 
men aan een aantal regels en standaarden voldoen, 
inclusief strenge securityeisen. Een overheidsorganisatie 
beoordeelt vervolgens of een ‘huis’ mag aansluiten2.
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De visie op zorg verandert. Steeds meer ggz-cliënten ontvangen thuis de behandeling 

die ze nodig hebben. GGz Centraal heeft ‘brede geestelijke gezondheidszorg’ als  

belangrijke pijler van haar strategische koers. Samen met partners leveren we die 

brede zorg. Daarbij werken we intensief samen met gemeenten, wijkteams, politie, 

woningcorporaties en huisartsen. 

Thuis’ behandelen op Zon & Schild
Onze intensieve zorg vraagt om meer nabijheid 
en om specialistische, vaak arbeidsintensieve, 
behandelmethoden en voorzieningen. Sommige 

cliënten hebben een beschermende setting nodig om 
zichzelf te kunnen zijn en die is in de stad niet altijd te 
vinden. Voor deze cliënten willen wij de zorg organiseren 
in een woonomgeving op onze zorglocatie. Op het nieuwe 
Zon & Schild realiseren wij dan ook woningen voor 
cliënten die wel graag zelfstandig wonen, maar ook de 
beschutte setting van dit terrein nodig hebben. Zo helpen 
we de gemeente om oplossingen te bieden aan burgers 
voor wie het wonen in de stad niet optimaal is. Dat kunnen 
zelfstandige woningen zijn van een corporatie of bescher-
mende woonvormen van samenwerkingspartners. 
Inmiddels verhuren wij al vastgoed aan verschillende 
samenwerkingspartners met een ander, specifiek zorg-
aanbod. Dit zijn partijen die we graag in de buurt hebben, 
zoals Kwintes met nachtopvang voor dak- en thuislozen en 
het Leger des Heils. Maar ook de King Arthur groep met 
een logeerhuis voor mensen met dementie. We halen 
hiermee de buitenwereld naar binnen en werken samen. 
De veranderende visie op de geestelijke zorg stelt andere 
eisen aan onze terreinen. Wij hebben hier de infrastruc-
tuur en de ervaring om mensen met ingewikkelde proble-
matiek te behandelen en begeleiden. 

Bijzondere woonwijken
Grote delen van onze instellingsterreinen, Landgoed 
Veldwijk in Ermelo en Zon & Schild in Amersfoort, zijn niet 
langer nodig voor deze veranderende zorgvisie. Dat biedt 
ons de kans deze twee terreinen een nieuwe bestemming 
te geven. Ze liggen op zeer gunstige locaties in gebieden 

waar grote vraag is naar woningen. Dit geeft de unieke 
mogelijkheid om de buitenwereld naar binnen te halen. 
Op beide terreinen is ruimte voor zo’n vijfhonderd 
woningen in een groen en duurzaam woonmilieu. In 
Ermelo hebben we daar al ervaring mee. Op landgoed 
Veldwijk is deze omgekeerde integratie tien jaar geleden al 
ingezet door de bouw van een woonwijk met ruim 
honderd woningen. 

Met de nieuwe wijk brengen we een vliegwiel op gang om 
onze plannen te realiseren. Wij hebben ons laten inspi-
reren door Landgoed Duin en Bosch in Castricum. Naar 
dit voorbeeld kunnen onze terreinen transformeren tot 
bijzondere woonwijken op unieke locaties met grote 
natuur- en cultuurhistorische waarden. In deze wijk is 
naast wonen en zorg ook ruimte voor een bedrijfsverza-
melgebouw waar startups onderdak vinden. Met voorzie-
ningen die je graag in de buurt hebt, zoals een supermarkt 
of een huis van ontmoeting. Met een eigen lunchcafé dat 
zelf verbouwde producten serveert. Voorzieningen waar 
ook cliënten kunnen werken. 

Gezamenlijk belang
De gemeenten en GGz Centraal hebben een gezamenlijk 
belang om vernieuwende concepten te bedenken. Er is 
grote behoefte aan passende woningen voor diverse 
doelgroepen. Zo moeten er in Amersfoort de komende 
jaren 13 duizend woningen gebouwd worden. Ook de 
gemeente Ermelo heeft een grote opgave op dat gebied. 
We trekken intensief met deze gemeenten op. Er is een 
structuurvisie ontwikkeld die marktpartijen duidelijkheid 
biedt over de mogelijkheden die passen binnen de visie 
van de gemeenten en GGz Centraal. Het is voor ons en 

Samen bouwen aan een bijzondere woonwijk.
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voor de gemeente belangrijk dat de herontwikkeling 
aansluit bij de woonbehoefte van burgers en past binnen 
de zorgvisie die wij vormgeven in deze woonwijken.

Werk in uitvoering 
Inmiddels zijn wij gestart met de voorbereidingen voor 
onze eigen nieuwbouw. De zorgverzekeraar ondersteunt 
onze visie en de Rabobank verzorgt de financiering van 
deze plannen. Het proces van verkoop van onderdelen 
van het terrein is in voorbereiding en enkele kleine 
percelen brachten we al op de markt. Er is belangstelling 
bij zorgpartners, ontwikkelaars en corporaties en dat is 
best spannend. Het is nu de uitdaging om de beoogde 
transformatie daadwerkelijk vorm te geven. 
Wij zullen in nauw overleg met onze huidige en nieuwe 
buren invulling geven aan deze bijzondere woonwijken. 
Het samen laten komen van diverse belangen en de 
specifieke wensen op het gebied van samenwonen op 
deze terreinen vraagt aandacht. Je wil graag weten wie er 
naast je komt wonen. Dat is wederzijds. En wat voor de 
een bijzonder is kan voor de ander een belemmering zijn. 
Daar letten we op bij de vormgeving van deze bijzondere 
woonwijken. 

“Wat voor de een  
bijzonder is kan voor de 
ander een belemmering 
zijn. Daar letten we op bij 
de vormgeving van deze 
bijzondere woonwijken.“
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Rian Veldhuizen
voorzitter Harteraad

Het woord beweging heeft minstens zeventien betekenissen. De 

overeenkomst van alle definities is dat het een verandering is van 

plaats, stand of houding. En laat dat nu net van belang zijn voor 

de zorg! We moeten verplaatsen, een andere houding aannemen 

en van stand veranderen. 

Van beweging naar bewegen
Er zijn diverse bewegingen die invloed hebben 
gehad op de wijze waarop wij in Nederland met 
elkaar omgaan en naar de wereld kijken. Vanuit 

de Verlichting hebben we meegekregen dat we acade-
misch moeten denken, vanuit rede en waarheid. Deze 
beweging heeft ertoe geleid dat we weinig oog hebben 
voor de harmonie en echtheid van de Romantiek. Ieder 
mens beleeft zaken vanuit de eigen identiteit en authenti-
citeit en reageert anders op medicijnen en behandelingen. 
Dat blijkt telkens weer. En toch blijven we vanuit de 
wetenschap mannen, vrouwen en kinderen op dezelfde 
manier bedienen. Laat staan dat we oog hebben voor het 
individu. Dat moet en kan anders. Het is de maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid van zorg- en patiëntenorganisa-
ties om oog te hebben voor die verschillen. Gelukkig 
hebben mensen ook veel gemeenschappelijks en kunnen 
ze iets voor elkaar betekenen. Mensen weten elkaars 
verhalen te waarderen en leren daar ook van. Als we de 
Romantiek kunnen verbinden met de principes van de 

Verlichting komen mens en wetenschap pas echt samen in 
de zorg. Maar daar is nog wel wat beweging voor nodig.

Beweging richting de individuele patiënt
Voor de overheid is het een speerpunt om de individuele 
zorggebruiker zelf regie te laten voeren over zijn eigen 
leven en de zorg die hij ontvangt. Omdat er op individueel 
niveau variatie bestaat in de mogelijkheden en vaardig-
heden van mensen, wordt versterking van de positie van 
de individuele zorggebruiker veelal in samenhang gezien 
met versterking op collectief niveau.

In de Nederlandse gezondheidszorg zijn er op collectief 
niveau allerlei mogelijkheden om invloed uit te oefenen 
op besluitvorming. De Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen is daar een voorbeeld van. Daarnaast 
hebben patiënten-, ouderen- en gehandicaptenorganisa-
ties een positie ingenomen in de landelijke overlegstruc-
turen van de Nederlandse gezondheidszorg. 

EEN NIEUWE BEWEGING 
ALS UITGANGSPUNT 
VOOR DE ZORG

De patiënt als motor van de vooruitgang.
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In 2011 sprak toenmalig minister Edith Schippers van 
Volksgezondheid haar onvrede over de gezondheidszorg 
uit. Ze vond dat artsen onvoldoende rekening hielden met 
de psychische gesteldheid van hun patiënten: “Er wordt te 
weinig nagedacht wat het betekent om patiënt te zijn” 
(NRC, 8 oktober 2011). Dit was naar aanleiding van een 
ervaring in eigen familiekring. Ze had klantvriendelijke 
zorg verwacht, maar werd geconfronteerd met tegenstrij-
dige inzichten van artsen en een gebrek aan informatie en 
communicatie. Er werd kortom te weinig rekening 
gehouden met de psychische belasting van de patiënt. Ze 
verlangde een andere houding van de artsen en wilde een 
beweging richting de patiënt op gang brengen.

Anno 2019 zijn we rationeel bekeken een stuk opge-
schoten. We kunnen de zorg voor een deel verplaatsen 
door technologie, naar zorg dichtbij. Maar de houding is 
niet veranderd. We zijn niet van stand veranderd. En dat 
kost veel energie en geld en de patiënt schiet er te weinig 
mee op. 

De patiënt als motor van de vooruitgang
Patiënten kunnen veel meer invloed uitoefenen via 
patiënten-, ouderen- en gehandicaptenorganisaties dan 
nu gebeurt. Deze organisaties zijn in staat als kenniscen-
trum te fungeren voor de spreekkamers en de beleidsta-
fels van nu en in de nabije toekomst. Door het 
gestructureerd ophalen en analyseren van patiënterva-
ringen kunnen deze organisaties informatie beschikbaar 
stellen aan zorgverleners en beleidsmakers zodat zij meer 
dan nu kwalitatief goede zorg bieden. En dat hoeft niet 
duur te zijn. Integendeel, het is een noodzakelijke 
beweging voor de transitie naar het betaalbaar houden 
van zorg op maat, met een tevreden patiënt als resultaat. 

“We blijven vanuit de wetenschap 
mannen, vrouwen en kinderen op 
dezelfde manier bedienen. Laat 
staan dat we oog hebben voor het 
individu.“ 

De patiënt als motor van de vooruitgang.
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Samen sterker
De kansen liggen voor het oprapen in het belang van 
patiënten. Patiënten-, ouderen- en gehandicaptenorgani-
saties kunnen met gebruik van moderne technieken en 
communicatiemiddelen patiënten, zorgverleners, de 
politiek en de wetenschap daadwerkelijk van dienst zijn. 
Wil je deze kwaliteit van zorg ook voor de langere termijn 
waarborgen en waar nodig verbeteren, dan is ‘samen 
doen wat samen kan’ een goed startpunt. 

De macht van het getal kan het verschil maken als het 
gaat om patiëntenzorg op maat. Vanuit de kenniscentra 
worden wetenschap en beleid geïnspireerd en geïnfor-
meerd zodat de patiënt er persoonlijk baat bij heeft. Door 
het aanbieden van gestructureerde patiëntervaringen 
kunnen organisaties en stakeholders bovendien regel-
matig communiceren over ervaringen, behaalde 
successen, ingezette trajecten en andere voor de 
patiënten en zorgverleners belangrijke zaken. Dit is een 
noodzakelijke transitie en het is van belang de resultaten 
daarvan te communiceren, onder anderen via de media. 

“Patiënten kunnen veel meer invloed  
uitoefenen via patiënten-, ouderen-  
en gehandicaptenorganisaties dan 
nu gebeurt.“ 

Neem de wijze waarop hartfalen wordt benaderd. 
Vrouwen die last van hun hart hebben, vooral na de 
overgang, ervaren andere klachten. Zeker als het gaat om 
de knijp- of vullingsfunctie van het hart. In de wetenschap 
worden hartklachten van vrouwen atypisch genoemd, 
omdat vooral mannen worden gebruikt bij onderzoeken. 
En dit terwijl hartfalen doodsoorzaak nummer 1 is bij 
vrouwen. Ook organisaties als Women Inc. pleiten voor 
patiëntervaringen als basis voor onderzoek en behande-
ling. 

Dit is een welkome beweging vanuit een heel andere 
houding: wetenschap met kennis, passie en inlevingsver-
mogen. Als patiënten-, ouderen- en gehandicaptenorgani-
saties deze beweging als uitgangspunt nemen, kunnen we 
daadwerkelijk spreken van patiëntgericht denken en 
doen. 

De patiënt als motor van de beweging: een wereld van 
verschil!
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UNLOCKING POTENTIAL 
IN HEALTH CARE

BCG ondersteunt toonaangevende zorgspelers in bin-
nen- en buitenland bij het oplossen van hun grootste 
strategische uitdagingen. We richten ons daarbij op 
het vertalen van strategische inzichten in duurzame 
impact via zorgvuldig verandermanagement en het 
bouwen van nieuwe vaardigheden. Value Based Health 
Care, digitalisering en het genereren van waarde via 
advanced analytics en artificial intelligence zijn be-
langrijke thema’s waarin we ons onderscheiden. 

Healthcare Ad March2019_2.indd   1 27-3-2019   11:04:02
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GEZONDHEIDSZORG 
ANNO 2040

Martijn Mol
track lead Healthcare Digitale Versnelling NL Cisco

We gaan niet meer dood. We laten namelijk optimaal voor ons lichaam zorgen. Iedereen heeft een 

abonnement afgenomen bij zijn of haar ‘Human Body Operations Center (HBOC)’. Hier wordt 

nauwkeurig de status van ons lichaam in de gaten gehouden en actie ondernomen op het moment 

dat er afwijkende patronen gezien worden. Dit gebeurt lang voordat we zelf merken dat we ziek 

worden.

Zo zijn we zelfhelend 
geworden, wat rond 2035 
zorgde voor het einde van 
de farmaceutische industrie. 

Voeding is ons medicijn geworden 
waarbij het HBOC zorgt voor de 
optimale samenstelling ervan. Dit 
houdt ons gezond en heeft ons 
verouderingsproces stilgezet. 
Mochten we een acuut incident 
hebben, dan plaatsen we ons terug in 
de tijd om ons ervoor te behoeden.

Urgentie
Tot 2040 zullen we echter flink aan de 
bak moeten. Dat de zorg moet 
veranderen is eenvoudig te beargu-
menteren. Er zijn simpelweg niet 
voldoende handen aan het bed, de 
kosten rijzen de pan uit en techno-
logie wordt steeds dominanter. 
Onlangs bracht een dertigtal bestuur-
ders in samenwerking met een 
adviesbureau een manifest uit waarin 
zij pleiten voor een compleet nieuw 
stelsel. Hoe gaan we dit systeem 
veranderen, waar in Nederland een 
dikke negentig miljard euro in 
omgaat? 
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Ervaren ogen op afstand
Het is 8 februari 2019. Ik ben in 
gesprek met Dr. Gavin Helton, 
President Clinical Integration van 
Mercy Virtual. Mercy Virtual is een 
initiatief van Mercy Hospitals1 welke 
zoveel mogelijk patiënten in hun  
44 acute care centers op afstand 
24x7x365 observeren. Op dit moment 
zo’n 380 duizend per jaar. Een mooi 
voorbeeld van betere en goedkopere 
zorg waarbij het eenvoudiger is om 
personeel te werven. “Veel oudere 
‘nurses’ die fysiek niet makkelijk meer 
onregelmatige en zware diensten 
kunnen draaien, werken hier nog jaren 
met plezier en zijn een bron van kennis 
en ervaring”, aldus Dr. Helton. Ook 
ontwikkelt Mercy Virtual een eigen 
platform waar alle bestaande syste-
men, sensoren en apps op worden 
aangesloten. Dit platform is de basis 
voor hun virtuele dienstverlening. 

Ik ben verrast over de schaal waarop 
Mercy Virtual haar digitale omgeving 
inzet voor eigen, maar juist ook voor 
partnerziekenhuizen. Ik neem dit 
mee als leerpunt. In Nederland 

hebben we deze enorme schaal niet. 
We zullen een klimaat moeten 
creëren waar deze schaal wel 
mogelijk wordt gemaakt. We blijven 
nu iedere keer het wiel uitvinden, 
met veel verspilling als gevolg. Is een 
landelijk digitaal platform ook voor 
de Nederlandse zorg mogelijk? 
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“Wat nodig is, is een landelijk  
platform waarover de overheid,  
of een door de overheid  
gedelegeerde partij de regie voert.“ 

Verdubbeling van de kosten 
Het RIVM voorspelt in haar Toekomst 
Verkenning 2018 een verdubbeling 
van de kosten in twintig jaar tijd naar 
174 miljard euro. Deels door groei en 
vergrijzing van de bevolking, maar 
zeker ook door nieuwe medicijnen en 
apparatuur. 

Deze kostenverdubbeling roepen we 
slechts ten dele een halt toe met een 
veelvoud aan innovatieve apps die op 
dit moment ontwikkeld worden 
onder de kreet eHealth. Willen we de 
uitdaging structureel te lijf gaan, dan 
vraagt dit een grote verandering van 
ons systeem. Informatie zal een veel 
sterkere, centrale rol moeten hebben. 
En de overheid zal positie moeten 
nemen. Tenzij we dit liever aan 
dominante partijen als Amazon, 
Google of Apple overlaten. 
Kleinere landen die later zijn 
begonnen met digitalisering kennen 
inmiddels een grote voorsprong. In 
september 2017 bezocht ik Estland. 
Zij hebben met hun overheids- 
programma X-Road een virtuele 
backbone gebouwd waar publieke en 
private informatiesystemen bij elkaar 
komen in één platform. Iedere 
inwoner van Estland gebruikt dit 
platform voor informatie-uitwisseling. 
En niet alleen voor zorgdiensten. 
Inmiddels zijn meer dan duizend 
publieke en private diensten aange-
sloten en zijn er met 1,3 miljoen 
inwoners, zo’n 500 miljoen transacties 
per jaar. 

Landelijk platform
Wat dus nodig is, is een landelijk 
platform waarover de overheid, of 
een door de overheid gedelegeerde 
partij de regie voert. Zie het als 
ProRail die voorziet in de infra, terwijl 
NS en andere partijen hun vervoers-
diensten aanbieden. 

Dit platform brengt professionals en 
patiënten samen via de UZI pas en 
DigiD (of de opvolger hiervan). 

Zorginstellingen ontvangen dan 
slechts VIPP-subsidies op het 
moment dat zij hun informatiesys-
temen aansluiten volgens de voor-
waarden van het platform. Een 
belangrijk onderdeel van deze 
voorwaarden omvatten de FAIR-data 
principes. Deze principes borgen dat 
informatie vindbaar, toegankelijk, 
inter-operabel, herbruikbaar en 
duurzaam opgeslagen zijn. Consu-
menten van (eHealth) apps kunnen 
op hetzelfde platform ontsloten 
worden en de burger geeft zelf in het 
platform aan welke data gedeeld mag 
worden. Burgers kunnen ook naar 
wens hun zorginfo gedepersonali-

Het door Cisco in januari 2017 
gelanceerde investeringsprogramma 
‘Digitale Versnelling Nederland’ helpt 
in het opschalen van digitaliseringsi-
nitiatieven. Zo bouwen wij aan een 
sensornetwerk en informatieplatform 
in de Rotterdamse haven waarmee 
alle partijen die recht hebben op de 
beschikbare meetwaarden toegang 
kunnen krijgen tot die informatie. Het 
uiteindelijke doel hier is autonoom te 
kunnen varen. Een mooie parallel 
met de ‘zelfhelende’ mens waarmee 
ik dit artikel begon. Beide hebben een 
robuust en schaalbaar platform nodig 
waarin informatie veilig kan worden 
uitgewisseld.

1 Mercy is een van de vijf grootste gezondheidszorgsystemen in de VS. Mercy biedt acute en specialistische zorg en heeft meer dan zevenhonderd 
huisartsenpraktijken, 40 duizend medewerkers en meer dan tweeduizend artsen in dienst. https://mercy.com/

seerd afgeven aan researchinstel-
lingen en ontvangen hier een 
vergoeding (of korting op polis) voor. 
Het klinkt eenvoudig, maar waarom is 
dit platform er nog niet? De minister 
heeft vlak voor het kerstreces van 
2018 belangrijke stappen gezet met 
zijn kamerbrief over elektronische 
gegevensuitwisseling in de zorg. 
Hiermee hoop ik echt dat er een 
versnelling plaats zal vinden, want de 
urgentie is hoog. We kunnen ons niet 
veroorloven om de kosten in de zorg 
hard door te laten groeien, terwijl er 
gewoon wereldwijde standaarden zijn 
voor gegevensuitwisseling in de zorg. 
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Over uniforme huisartsenzorg zal niet veel verschil van 
mening zijn. Continuïteit in persoon is een belangrijk 
aandachtspunt in een wereld met steeds meer parttime 
werkende huisartsen en minder huisartsen die zich vast 
vestigen. Maar het is wellicht niet voor alle contacten 
noodzakelijk. Op de huisartsenpost is de kans dat een 
huisarts een van zijn eigen patiënten tegenkomt, minder 
dan 1 op 300, afhankelijk van de grootte van de post. De 
continuïteit die we daar bieden, bestaat uit de mogelijk-
heid om in het dossier van de eigen huisarts te kijken en 
uitkomsten door te geven, maar daar houdt het ook mee 
op. 

Consult via de app
In landen om ons heen consulteren steeds grotere 
groepen een vreemde huisarts via een app. Dat kan een 
trapsgewijs systeem zijn, met als eerste stap een inventa-
risatie en mogelijk zelfzorgadvies door een website zoals 
bij ons Thuisarts.nl of een chatbot. Of steeds een trede 
verder naar een vraag stellen waarop later een persoonlijk 
antwoord komt (verschillende plaats, verschillende tijd), 
naar een videoconsult met een huisarts (verschillende 
plaats, zelfde tijd) naar een afspraak voor een consult of 
visite (zelfde plaats, zelfde tijd). 

Rob Dijkstra
bestuursvoorzitter NHG

Iedereen is het er wel over eens dat je de stijgende zorgkosten vooral kunt indammen door 

een verschuiving van hoogcomplexe zorg naar basiszorg. En deze lijn zet zich voort van  

basiszorg naar zorg in de omgeving, zelfzorg, en bij voorkeur ook preventie. Kan eHealth 

hieraan bijdragen?

EHealth wordt steeds vaker genoemd als mogelijk-
heid om zelfzorg te stimuleren en zorgkosten te 
verlagen. Dat zorgkosten afnemen door eHealth 
oplossingen zou kunnen kloppen. Ik verwacht 

echter niet dat het aantal vragen aan de huisarts zal 
afnemen – integendeel. Wel zijn er veel meer mogelijk-
heden gekomen om via eHealth medisch advies te vinden 
of te krijgen. De vraag is waarom we dat nog maar weinig 
incorporeren in onze praktijken. Patiënten kunnen vaker 
medisch advies vragen aan andere zorgverleners dan aan 
de eigen huisarts, wat bedreigend is voor de vaste 
arts-patiëntrelatie. Dit is zeer herkenbaar, want het scheelt 
echt wanneer je een patiënt al kent vanwege eerdere 
kleine klachten, als die met heftigere problemen op je 
spreekuur komt. De vraag is echter of we daarom de 
patiënt voor alle klachten zelf moeten zien, of dat we toch 
meer rekening houden met het type consult wat de 
patiënt zou willen.

Continuïteit
Het argument tegen zorg door een vreemde huisarts, die 
niet op de hoogte is van de achtergrond van de patiënt, is 
vaak dat het tot fragmentatie van zorg, minder continuïteit 
van zorg, overbehandeling en consumentisme leidt. 
Continuïteit in de zorg is een belangrijke kernwaarde, 
zoals we in januari 2019 nogmaals hebben vastgesteld 
tijdens de Woudschoten conferentie. Maar wat betekent 
continuïteit van zorg in de praktijk? Is het: het continueren 
van het soort zorg dat je levert, dus huisartsenzorg zoals 
we met elkaar hebben afgesproken? Of is het: continuïteit 
in persoon, namelijk dat je steeds dezelfde dokter ziet? Of 
is het de continuïteit van de beschikbaarheid van 
gegevens, doordat de huisarts in je dossier kan kijken en 
gegevens kan toevoegen? 

IN HET OOG VAN 
DE ORKAAN

“Continuïteit in de zorg  
is een belangrijke  
kernwaarde“ 
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Een patiënt hoeft in de ons omringende landen niet eerst 
alle stappen te doorlopen voor een face-to-face consult, 
maar kan bijvoorbeeld kiezen tussen direct contact met 
een willekeurige huisarts, en uitgesteld contact met een 
huisarts met specifieke kenmerken of aandachtsge-
bieden. Deze huisarts heeft wel altijd toegang tot de 
medische gegevens van de patiënt en stuurt een verslag 
naar de eigen huisarts. Iedereen mag van alles vinden van 
dit type consult huisartsenzorg , maar de continuïteit 
verschilt niet van de zorg die de huisartsenpost bij ons nu 
levert. 

Noodzaak tot experimenteren
Experimenteren met andere manieren van huisartsenzorg 
zoals in de landen om ons heen, is urgent. We staan 
namelijk in het oog van de orkaan, zoals Urgenda-op-
richter Jan Rotmans dat zo mooi omschrijft. Het is windstil 
en dan lijkt het alsof alles stilstaat, maar de transities in de 
maatschappij en de ontwikkelingen in de ICT gaan zo snel 
dat we ons beter kunnen voorbereiden op de storm die 
mogelijk over ons heen gaat komen. 

Het is dus zaak dat we niet alleen een beetje opschieten 
met de patiënt inzage te geven in zijn dossier, maar ook 
dat we er voor zorgen dat de patiënt een andere zorgver-
lener inzage kan geven wanneer dat nodig is.  
Zo waarborgen we de continuïteit.

“Moeten patiënten wel 
steeds dezelfde huisarts 
zien?“ 
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Op 27 maart 2019 is Leon van Halder overleden.  
We wisten dat hij erg ziek was, maar het bericht kwam 
voor velen toch onverwacht. Leon heeft meerdere 
malen deelgenomen aan de zorginnovatiereis, ook  
nog afgelopen januari. Eerst nam hij deel vanuit zijn 
positie als Directeur Generaal bij het ministerie van 
VWS en daarna als voorzitter van het Radboudumc. 
Leon heeft altijd veel aan deze reizen bijgedragen; 

inhoudelijk maar ook aan de sfeer, met zijn altijd 
vriendelijke uitstraling en positieve insteek. Hij was 
immer bereid om ons te adviseren over de actuele 
thema’s, trad op als discussieleider en wist altijd 
precies wat er speelde.
 
We zullen hem enorm missen en wensen zijn familie, 
vrienden en overige nabestaanden veel sterkte toe.  
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