CONTOUREN VAN ZORG EN WELZIJN

Hans van der Schoot
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ZIEKENHUIS
VERPLAATSTE ZORG
We zien overal - inclusief Denemarken - een toenemende trend van verplaatsing van diagnostiek,
behandeling en bewaking naar de patiënt thuis of naar het verpleeghuis. De functie van het
ziekenhuis(gebouw) als bolwerk van medisch-specialistische zorg is sterk aan het veranderen.
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Verplaatsing van zorg
Het is duidelijk dat het “ziekenhuis
als verzamelgebouw” voor medisch
specialistische zorg aan het veranderen is en dat veel van deze zorg
zich aan het verplaatsen is naar de
patiënt thuis of het verpleeghuis.
Omgekeerd is er een verplaatsing
van acute zorg naar dat “ziekenhuis
als verzamelgebouw”. Voorbeelden
zijn acute huisartsenzorg (huisartsen
posten), verloskunde (eerstelijnsgeboortecentra met vrijwel geen
thuisbevallingen meer) en
verpleeghuiszorg (ELV bedden en
wijkklinieken). Nieuwe samenwerkings- v ormen tussen deze lijnen
kunnen vooral het probleem van
avond-, nacht- en weekenddiensten
oplossen, bij een toenemend
arbeidsmarktprobleem.
Het is goed om te zien dat ontwikkelingen in andere landen vergelijkbaar
zijn. En goed om te zien dat de
verschillen in oplossingen kleiner zijn
dan de verschillen in de weg daarnaartoe.
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