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GOING DANISH
Het Deense zorgstelsel is inspirerend. Het bestaat uit 5 zorgregio’s, 98 gemeenten en 21 ziekenhuizen.
De zorg is een algemene voorziening, voor iedereen vrij toegankelijk. Er is fors minder keuzevrijheid
dan bij ons Nederland, maar de Denen lijken dat best te vinden. In Denenmarken verkondigt iedereen
in de keten - van ministeries tot gemeenten, van ziekenhuis tot wijkverpleegkundige en maatschappelijke opvang - dezelfde boodschap: we zetten in op eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners.

I

nwoners die niet voor zichzelf kunnen zorgen, wordt

voldoende regionale energie aan te gaan. Het is belangrijk

geleerd om daar beter in te worden. Ze worden

elkaar beter te leren begrijpen. Dat lijkt vanzelfsprekend,

getraind in zelfstandigheid. Dat is helpen met de

maar er valt nog een wereld te winnen.

handen op de rug. Precies de gedachte achter onze

decentralisaties in het sociaal domein. Deze gedachte

Regionale samenwerking tussen gemeenten en zorgverze-

doen wij in Nederland echter onrecht aan. We hebben de

keraars zorgt er ook voor dat gemeenten onderling op de

zorg niet handig georganiseerd en de financierings-

juiste regionale schaal moeten samenwerken. Het dwingt

stromen sluiten slecht aan. We hebben perverse prikkels,

om oog te hebben voor kansrijke crossovers, ook als die

hiaten en allerlei drempels. Er is te weinig gezamenlijk

niet zijn bedacht in de eigen gemeente. Het daagt

eigenaarschap. Onze besteding van middelen is ineffi-

zorgverzekeraars uit om te investeren in initiatieven die

ciënt. We moeten met allerlei kunstgrepen voorkomen dat

de dienstverlening aan onze inwoners verbetert, maar

ons zorgstelstel vast loopt. Het programma ‘de juiste zorg

waarvan de businesscase misschien niet direct sluitend is.

op de juiste plek’ getuigt daarvan. Het is op zich een goed
programma, maar het laat vooral zien hoe we worstelen

En het biedt kansen. Kansen voor een ander arrangement.

om het goede te doen binnen de geldende kaders.

Kansen om eigen regie en kwaliteit van leven centraal te
stellen. Kansen om zorgeuro’s effectiever en zonder

Ik pleit niet voor een stelselwijziging, maar wel voor een

schotten in te zetten. Kortom; kansen om het een beetje

ander arrangement in de zorgketen. Te vaak schuurt het

meer Deens te doen!

nog op de grenzen van wetten en financieringsstromen. En
het schuurt in de samenwerking tussen zorgverzekeraars,

Dus maak van uw regio een sterke zorgregio. Vermijdt dat

zorgaanbieders en gemeenten. Ik ben daarom blij met het

duizend bloemen bloeien, maar maak keuzes. Richt deze

VNG programma ‘regionale samenwerking gemeenten en

samenwerking niet in volgens het recht van de grootste,

zorgverzekeraars’. Het is een kans om succesvolle interven-

maar werk echt samen met gemeenten en zorgaanbie-

ties op te schalen en financiële barrières te slechten. De

ders. Houdt bij elke stap de doelen goed voor ogen en stel

voorzichtige toenadering vanuit zorgverzekeraars stemt

onze inwoners centraal.

mij hoopvol. Het is zaak om die samenwerking met

“Helpen met de handen op de rug. Precies de
gedachte achter onze decentralisaties. Deze
gedachte doen wij in Nederland echter onrecht aan.”
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