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REGIEHOUDERSCHAP
LOONT
Demografische veranderingen maken de
patiëntenzorg steeds complexer en veranderen het
zorglandschap in een hoog tempo. De gemiddelde
patiënt wordt steeds ouder, heeft meerdere
aandoeningen (multi-morbiditeit) en gebruikt
daarvoor een veelheid aan medicatie (polyfarmacie).
Met een steeds verdergaande differentiatie van
zorgprofessionals en het organiseren van de zorg
rondom bepaalde ziektebeelden, dreigt de aandacht
voor de patiënt in zijn gehele context soms verloren
te gaan. Terwijl verschillende aandoeningen van
een patiënt elkaar negatief kunnen beïnvloeden,
net als dat het gebruik van meerdere medicijnen de
kans op bijwerkingen juist vergroot. Het is daarom
essentieel dat ten minste één zorgprofessional het
overzicht behoudt en dat goed regiehouderschap
rondom de patiënt mogelijk wordt gemaakt. Dit
betekent tegelijkertijd dat samenwerking tussen de
verschillende lijnen steeds crucialer wordt, waarbij
een goede uitwisseling van gegevens en heldere
afspraken over verwijs en terugverwijs criteria
noodzakelijke voorwaarden zijn.
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“Medisch specialisten zullen zich ook steeds meer
gaan richten op de context van de patiënt buiten
het ziekenhuis.”
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