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Zorg dichtbij huis, zorg op de juiste plek. Hoe gaan we het zorglandschap moderniseren en wie
heeft de regie? De urgentie wordt breed in de maatschappij gevoeld. Dat komt niet alleen door
vergrijzing, krimpgebieden, personeelstekorten, complexer wordende zorg, een EPD-uitdaging en
een Covid-19 crisis. Het onderliggende probleem is dat veel zorgvragen hun oorzaak hebben in
het sociale domein maar worden opgelost in het medische model. Dit komt door de ineffectieve
schotten van vier stelselwetten die ons zorgstelsel vormen, met elk een eigen regiehouder.
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“Veel zorgvragen hebben hun oorzaak in het
sociale domein maar worden opgelost in het
medische model.”
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Patiënten Spreiding?) neemt tijdelijk de regie met een

behandelingen en bijbehorende infrastructuur schaars en

aanwijzing voor de concentratie van bepaalde gespeciali-
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Communicatie
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Daar worden cliënten, patiënten en ook de zorgverleners

moeten ze wel hun beleid kunnen afstemmen, waarbij de

uiteindelijk blij van. Laten we de transformaties versnellen

Mededingingswet soms als belemmering wordt gezien.

die door de huidige crisis zijn ingezet.’

De vraag is of dit echt een belemmering is. Samenwerking

26 • MAGAZINE COINCIDE

