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VOORWOORD
Binnen drie maanden is de gehele zorg veranderd.

lende zorgbestuurders hun ideeën en gedachten over de

Samenwerking en digitalisering, de twee knelpunten

toekomst van de zorg en vooral hoe we kunnen samenwer-

waar we maar moeizaam voortgang op maakten, zijn

een fluïde regionale benadering, een goede afweging tussen

versneld opgeschaald gedurende de Covid-19 crisis.

D

ken tussen cure, care en welzijn. Het is een zoektocht naar
centrale sturing en lokale vrijheid, naar wat al mogelijk is, tot
wat we samen moeten gaan regelen. Er is niet op één
moment, één antwoord te geven. We zullen flexibel met

aarmee zijn we met twee van de drie adviezen

hedendaagse vraagstukken om moeten gaan. De Covid-19

van de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende

crisis heeft ons laten zien dat de wereld er zomaar heel

Ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’

anders uit kan zien en dat we de uitdagingen het beste

alvast begonnen. Ook met de regionale samen-

kunnen aanpakken met behulp van voortschrijdend inzicht.

werking zoals in de komende Contourennota aan de orde
komt is alvast met gezwinde spoed begonnen.

Veel artikelen zijn voorafgaand of aan het begin van de
coronacrisis geschreven. De opinies en gedachten over hoe

Om deze nieuwe manier van werken te verankeren in zowel

de zorg beter en toegankelijker te maken, blijven echter

ons dagelijkse handelen als in ons stelsel als geheel, zijn we

valide. Na weken van met name ad hoc opereren, is het

geholpen met een raamwerk, randvoorwaarden en financie-

goed om de blik weer vooruit te kunnen werpen en te

ringsafspraken. Hier waren we al mee begonnen voordat

bepalen hoe we geleerde lessen kunnen verankeren. Laat u

onze zorgwereld veranderde. In dit magazine delen verschil-

hierin inspireren door uw collega’s.
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Om innovatie en ontwikkeling in de zorg- en welzijnssector

die een veranderproces doorgaan of kennis van specifieke

te stimuleren organiseert Coincide studieprogramma’s en

ontwikkelingen willen opdoen.

ontmoetingen waar besluitvormers actuele kennis, ideeën
en nieuwe inzichten kunnen delen met elkaar en met de

Onze programmamanagers hebben brede kennis van

sprekers in het programma. Informatie uitwisselen,

de ontwikkelingen in de Nederlandse- en internationale

discussiëren en leren, stelt de deelnemers in staat om

zorgmarkt en een uitgebreid netwerk van contacten.

(collectief) verantwoordelijkheid te nemen voor de

Buiten deze inhoudelijke kennis weten onze project-

kwaliteitsverbetering van hun sector, bedrijfstak of bedrijf

managers de juiste hotels, restaurants en vervoers-

en deze sneller op een hoger niveau te brengen.

middelen te regelen, passend bij de groep en de
doelstelling van het programma.

Studiereizen, masterclasses, congressen en netwerk
programma’s worden ontwikkeld op eigen initiatief en in

We komen het graag met u bespreken. Neem contact

opdracht van klanten. Opdrachtgevers kunnen regionale

op via 020-6768217 of via office@coincide.nl voor een

samenwerkingsverbanden zijn of bijvoorbeeld instellingen

afspraak.
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André Rouvoet

REGIOPLANNEN
VERWEZENLIJKEN
De Hoofdlijnenakkoorden 2019-2022 onderscheiden zich van hun voorgangers doordat er een
gemeenschappelijke visie op de huidige uitdagingen in de zorg aan ten grondslag ligt: het
visiedocument ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) van de gelijknamige Taskforce. Met dit
document is een kansrijk perspectief geopend op een betere zorgverlening over de schotten en
domeinen heen. De realisatie hiervan vraagt echter bereidheid en bestuurlijk leiderschap van
financiers – zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten – en aanbieders om de benodigde
verschuivingen en integratie van zorg daadwerkelijk tot stand te brengen.

V

an regiobeelden tot regioplannen

•

regiobeelden te komen tot regioplannen en de

•

verwezenlijking daarvan. Voor de goede orde:

met ‘regioplannen’ bedoelen we geen grootse en mee-

Focus niet op de governance en de organisatie, maar op
de praktijk van het geïntegreerd aanbieden van zorg.

We staan met elkaar voor de opgave om van

Verschuif de balans van ziekenhuiszorg naar welzijn en
social care.

•

Voorkom herverkaveling van budgetten, maar borg dat

slepende toekomstvisies waarin alles tot in detail wordt

ze gecombineerd gerichter en efficiënter worden

vastgelegd, maar vooral het in kaart brengen van de

ingezet.

regionale knelpunten en uitdagingen en de beoogde

•

aanpak daarvan.
Het is verstandig om ons hierbij te focussen op die

Wetgeving is behulpzaam en soms een noodzakelijke
voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde.

•

Als leiderschap en de bestuurlijke bereidheid om

zorgsoorten waar de verschillende financiers elkaar tóch

verantwoordelijkheid te nemen ontbreken, zal integratie

al ontmoeten en waar zij gemeenschappelijke opgaven

van zorg niet van de grond komen.

en/of belangen hebben, zoals bij preventie, kwetsbare
ouderen en de ggz.

Een Nederlandse verschuiving van cure naar care

Daarnaast is er nog een aantal onderwerpen die ‘tussen de

Nu hebben we in Nederland natuurlijk een andere situatie

financiers in’ liggen en momenteel in de praktijk van de

dan in Schotland, alleen al door ons private stelsel, met

zorgverlening aanleiding geven tot scheve ogen en irrita-

een centrale rol voor de zorgverzekeraars. Daardoor zijn

ties, omdat niet altijd duidelijk is wie de (financiële)

de mogelijkheden tot publieke sturing minder dan in een

verantwoordelijkheid draagt. Te denken valt aan de Praktijk

stelsel als dat in het Verenigd Koninkrijk. Deze notie is ook

Ondersteuner Huisartsenzorg (POH)-jeugd en de toeleiding

van belang nu de regering werkt aan een zogenaamde

tot zorg en volwassenenzorg bij Jeugdhulp-interventies. Het

Contourennota die voornemens bevat over (aanpassingen

zou mooi zijn als hiervoor in de onderlinge samenwerking

in) de inrichting van de zorg en een aanpak van de

in de regio werkbare oplossingen gevonden worden.

regionale knelpunten.
Ik durf te stellen dat we in Nederland met ons zorgstelsel

Bij de inrichting en vormgeving van dit proces kunnen we

beduidend beter voorgesorteerd staan om tot een

lessen trekken uit de ervaringen die Schotland heeft met

niet-bureaucratische aanpak van deze uitdagingen te

de integratie van healthcare and social care. Sinds 2016

komen dan – bijvoorbeeld – Schotland. In dat perspectief

werken daar de regionale afdelingen van de National

pleit ik ervoor dat de zorgpartijen, als dragers van ons

Health Service (NHS) en de councils samen in Integration

zorgstelsel, zelf het initiatief nemen om tot werkbare

Joint Boards, die de samengevoegde budgetten aanwenden

plannen te komen om de hiervoor genoemde doelstel-

om geïntegreerde zorg te leveren. Enkele van die lessen

lingen van geïntegreerde, domeinoverstijgende zorg en

zijn:

verschuiving van ‘cure’ naar ‘social care’ te realiseren.
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Om dit proces succesvol te doen zijn, moet een aantal
randvoorwaarden worden vervuld. Als ik daar een paar

•
•

voorbeelden van mag noemen:

•

Voeg, waar dat nu al mogelijk en wettelijk toegestaan is,
Zet in op meerjarencontracten en – binnen de grenzen

•

Benut de expertise van niet-zorgpartijen als de banken
en technologie bedrijven.

•

zorgverzekeraars onderling als tussen zorgverzekeraars
en gemeenten.

Benut de mogelijkheden van beschikbare data,
waaronder die van Vektis.

•

van de mededingingswetgeving – op maximale congruentie aan de kant van de financiers, zowel tussen

Creëer ruimte voor aanbieders om tot innovatie en
vormen van geïntegreerde zorg te komen.

budgetten van Zvw, WLZ en Wmo samen.

•

Streef naar zo eenduidig mogelijke verantwoordingen.

Ga in gesprek met VWS en de NZa om problemen achteraf
(bijvoorbeeld rond de rechtmatigheid) te voorkomen.

•

Breng met elkaar in kaart op welke specifieke punten
wetgeving nodig cq behulpzaam is.

Wanneer zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties ten aanzien van deze en andere acties zelf hun
verantwoordelijkheid nemen, kan de Rijksoverheid o.a. via
de Contourennota dit proces ondersteunen en faciliteren
waar dat behulpzaam of nodig is. Deze rolverdeling voorkomt niet alleen dat de partijen, die - conform de afspraken
hierover in de Hoofdlijnenakkoorden - al volop bezig zijn met
een regionale aanpak, achterover gaan leunen, maar past
ook veel beter bij de uitgangspunten van ons zorgstelsel.

“Focus niet op de governance
en de organisatie, maar
op de praktijk van het
geïntegreerd aanbieden
van zorg.”

MAGAZINE
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Ad Melkert
voorzitter Nederlandse Vereniging
van Ziekenhuizen

INVESTEREN IN
HET POTENTIEEL
DAT ONS TOELACHT
“De groei van de zorgkosten is onhoudbaar” is de mantra in het abstracte denken dat veel beleidsdiscussies domineert. Het CPB heeft een aantal jaar geleden het “houdbaarheidstekort” geïntroduceerd
aan de hand waarvan we zouden kunnen beoordelen hoe financiële beslissingen van nu uitpakken in
2060, dat is over 40 jaar. Wie echter vandaag eenzelfde periode terugkijkt (naar 1980) zal onmiddellijk
beseffen dat dat een onzinnige exercitie is.

D

e Muur viel in 1989, het world wide web werd

motivatie van personeel vragen meer geld en de aantallen

geïntroduceerd in 1991, de i-Phone kwam in 2007

kwetsbare ouderen en chronisch zieken nemen toe. Geen

naar Europa en intussen werd China opnieuw

wonder dat in veel gevallen de hoofdaandacht uitgaat naar

een wereldmacht. Dus laten we ons vooral bezig

het in evenwicht houden van de lopende uitgaven. Om uit

houden met hoe we de knelpunten van het hier en nu

de rode cijfers te blijven worden investeringen te vaak op de

kunnen aanpakken. Als we daar nu meer in investeren

lange baan geschoven. Daardoor blijft een groot potentieel

kunnen we daar hopelijk later de vruchten van plukken.

onbenut om de kwaliteit van zorg te verhogen en de
kostengroei beter te beheersen. Dat potentieel ligt in

De kost voor de baat

e-health, artificial intelligence en een mede hierdoor

Investeren. Dat is het sleutelwoord om het over een andere

ondersteunde preventiecultuur. Hier gaat de kost voor de

boeg te gooien. Zorginstellingen zijn in het huidige systeem

baat uit. Maar met de politieke obsessie gericht op korte

gehouden op hun rendement te sturen, in hun eigen

termijn kostenbeheersing blijven oplossingen voor het

micro-omgeving. De financiële marges zijn krap, behoud en

genereren van toekomstige baten langer uit dan nodig.
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TU Delft moge daarbij als inspiratie dienen. Het is zaak
deze verdieping ook te verbreden ten dienste van een

“Er is nog veel nodig om
de Nederlandse zorg
naar de digitale
wereldtop te brengen.”

integrale architectuur van de zorg waarbinnen individuele
instellingen voordeel kunnen putten uit een gemeenschappelijke strategische aanpak.

Meer investeren in jeugd en gezinnen
Dat is aan de bovenkant van het zorggebouw. Er is ook
veel winst voor de toekomst te behalen bij het fundament,
door te investeren in gezondheid voordat een beroep op
zorg nodig is. We moeten toe naar een fusie tussen de
sociale en medische domeinen zodat een continuüm
ontstaat tussen aanmoediging en advies in alle levensfasen en de aansluiting van medische zorg wanneer
individuele omstandigheden daartoe nopen. Het is

Ervaren kosten

inmiddels gemeengoed dat leefomgeving, leefstijl en de

Het is hoog tijd de kosten/baten-vraag indringender aan de

beschikbaarheid van leefsteun in aanzienlijke mate de

orde te stellen. In ons stelsel ervaren mensen de kosten

behoefte aan medische zorg determineren. Het

voor de gezondheidszorg vooral als ze er zelf niet op zijn

voorkomen van een beroep daarop zou moeten

aangewezen. Zolang als die gelukkige situatie duurt wordt

betekenen: meer investeren in de jeugd en in jonge

in feite betaald voor de solidariteit met degenen die met

gezinnen. En dat terwijl nu de grootste stijging van de

hun ongemak of handicap wel op medische hulp zijn

zorguitgaven naar de rap groeiende groep van ouderen

aangewezen. Uiteraard moet worden voorkomen dat de

gaat. Wie het om goede redenen bezwaarlijk vindt om

zorg ondoelmatig is georganiseerd of dat geld weglekt

zorggeld voor ouderen te verschuiven naar zorgpreventie

naar maatschappelijk onverantwoordelijke leveranciers,

voor jongeren zal dan dus een wat hoger saldo voor lief

hoge rentes rekenende banken of zorg zonder aantoon-

moeten nemen. Maar daar krijg je dan ook wat voor terug.

baar resultaat voor de levenskwaliteit. Dan nog zal er in de

Niet alleen het gezonde verstand, maar ook de weten-

komende decennia een stevige rekening te betalen blijven.

schap, de jeugdzorg en voedingsdeskundigen ondersteunen dit idee. Er is nu ook een staatssecretaris van VWS

Offensief anticiperen

belast met het preventiebeleid, vol goede voornemens

Daar staan tegenover de baten van de stijging van het

maar zonder geld of bevoegdheid. En vooral dat laatste is

aantal jaren dat mensen in goede gezondheid kunnen

nodig om de weeffouten te herstellen die ons stelsel

leven of tenminste een leven van aanvaardbare kwaliteit

minder effectief en duurder maken dan nodig is. De

kunnen leiden. Voor allen die maar één leven hebben is

overheid is te ver teruggetreden in kennis van zaken en

dat figuurlijk onbetaalbaar. De veronderstelde letterlijke

uitvoeringscapaciteit. Decentralisatie vergezeld van

onbetaalbaarheid van de zorg van de toekomst verdient

bezuinigingen spreidt kennis en capaciteit te dun.

dan ook die relativering. Zeker als er ook mogelijkheden
zijn om kostenontwikkeling te beheersen door offensief te

Integratie van zorg en sociale ondersteuning

anticiperen in plaats van defensief te boekhouden.

Zouden we bij de voorbereiding van een mogelijk nieuw

De Europese Unie heeft de doelstelling dat elke lidstaat 3%

hoofdlijnenakkoord niet nóg integraler moeten denken

van haar BBP investeert in Onderzoek & Ontwikkeling.

dan de Juiste Zorg op de Juiste Plek al veronderstelt? Door

Nederland schiet daarin al jaren te kort. Dat is zeker in een

de uitgaven voor zorg en sociale ondersteuning systema-

tijd dat de kapitaalmarkten een premie bieden op investe-

tisch op elkaar af te stemmen, gestoeld op regionale

ringsleningen een al vele jaren gemiste kans, die is terug te

preventie actie. Breng bijvoorbeeld de uitvoering van de

voeren op de toxische combinatie van dogmatische

WMO en de taakstelling van de GGD dichterbij elkaar. Laat

verlaging van de staatsschuld en een teruggetreden

de aandacht voor gezondheid en sociale omstandigheden

overheid.

niet ophouden na de basisschool, maar blijf jongeren en
jonge ouders volgen en adviseren, juist wanneer de

Gemeenschappelijke strategische aanpak

meeste aanmoediging nodig is om roken, overgewicht,

Er is nog veel nodig om de Nederlandse zorg naar de

onmatige alcoholinname, afsteken van vuurwerk en bruin

digitale wereldtop te brengen. Een Dutch Digital Health

bakken op het strand of op de bank te voorkomen. Met

Alliance gesteund door een goed gevuld publiek-privaat

steun bij en naar opleiding, werk, huisvesting en opvoeding

investeringsfonds kan het voortouw nemen om het ICT/AI

om een goed en gezond leven te kunnen leiden.

potentieel van nu en in de nabije toekomst optimaal te

De kost voor de baat en investeren in het potentieel dat

benutten. De samenwerking tussen het Erasmus MC en de

ons toelacht. Haalbaar en houdbaar.

MAGAZINE
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Ruben Wenselaar
voorzitter raad van bestuur Menzis

VERBINDING VAN
HET MEDISCHE
EN HET SOCIALE
DOMEIN
Hoewel berichtgeving over de gezondheidszorg de laatste maanden gedomineerd wordt door de
acute zorg en de langdurige zorg, vanwege de coronacrisis, staan ook andere relevante gezondheidszorgontwikkelingen niet stil. Zoals het versterken van de verbinding tussen het medisch en
het sociaal domein. De crisis noodzaakt ons tot nog betere samenwerking tussen gemeenten en
zorgverzekeraar. Zorgbehoeften houden zich niet aan de strikte scheiding van regelgeving en
financiering die we in Nederland hebben ingericht.

D

iverse overheden, uitvoer-

andere partijen integraal aan de

COPD, 230 duizend aan hartfalen.

ders en zorgaanbieders

gezondheid van de inwoners. Dat

Deze aantallen nemen toe. Kortom:

hebben elk karakteristieke

geldt ook voor het gezamenlijk

er moet iets veranderen om ook op

rollen en taken, maar zorg-

opvangen van de druk op zorg die

termijn zorg van hoogstaande

door de coronacrisis is ontstaan.

kwaliteit voor iedereen beschikbaar

behoevenden hebben vragen die zich

en betaalbaar te houden. Uit recent

verplaatsen tussen de verschillende
domeinen. Een mogelijke oplossing

Deze partners maken zich zorgen

onderzoek blijkt bovendien dat

om hiermee om te gaan is de

over de gezondheid van inwoners en

leefstijl gerelateerde aandoeningen,

regelgeving aanpassen. Dit vraagt wel

over de beschikbaarheid van zorg op

zoals obesitas, de kansen op compli-

veel tijd en politiek draagvlak, waarbij

de langere termijn. Zorgen over de

caties bij een coronabesmetting

de uitkomst ongewis blijft. Beter lijkt

toename van chronische aandoe-

vergroten. Zo licht ook internist-en-

het dat partijen in de praktijk de

ningen. De helft van de Nederlanders

docrinoloog Prof. Dr. Liesbeth van

samenwerking zoeken. In Twente

heeft overgewicht en er zijn ruim 1

Rossem toe bij de ‘leefstijldialogen’

bijvoorbeeld werken 14 gemeenten al

miljoen mensen met diabetes type-2.

van Menzis. Extra reden dus om de

samen met zorgaanbieders, GGD,

Ruim 800 duizend mensen lijden aan

handen ineen te slaan voor preventie

zorgverzekeraar, zorgkantoor en

een depressie, 600 duizend aan

en gezondheid.
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Regioregisseur Hinke van der Werf
van Menzis: “Zorgverzekeraars

“De crisis noodzaakt ons tot nog
betere samenwerking tussen
gemeenten en zorgverzekeraar.”

kwamen voorheen pas in beeld als er
sprake was van ziekte. We moeten
echter steeds meer de beweging
maken naar het voorkomen ervan.
Behoud van gezondheid en preventie
moeten centraal staan. Bijvoorbeeld
door vroeg signalering van - en
ondersteuning bij - schulden. Door te
werken aan een schuldvrij bestaan,
aan een gezonde leefstijl en door
voor risicogroepen leefstijlinterventies beschikbaar te stellen. Door ons
in te zetten voor een rookvrije
generatie. Hiervoor is samenwerking
en verbinding met andere domeinen
van essentieel belang.”
In Twente werken 14 verschillende
gemeenten samen in het verband
‘Samen14’ 1. Ilse Duursma, wethouder
in deelnemende gemeente Dinkelland: “Samen staan we sterker dan
alleen. Rond zorg en preventie
werken we onder meer samen met
Menzis zorgverzekeraar en het
zorgkantoor. Samen stabiliseren we
het aantal chronisch zieken in Twente
tegen de stijgende trend in. We
verminderen schulden bij Twentenaren en bevorderen de eigen kracht
en zelfredzaamheid van alle
inwoners. Met de gezamenlijke inzet
verwachten we dat de ervaren
gezondheid van de inwoners over
meerdere jaren zal stijgen.”
Samen14 blijft ook nieuwe partners
zoeken. “Samenwerking draagt bij
aan de organisatie van kwalitatief
goede en betaalbare zorg en ondersteuning in Twente”, vervolgt
Duursma. De afgelopen tijd zijn er
belangrijke stappen gezet in de
integrale regionale samenwerking.
Voorbeelden zijn de integrale
schuldenaanpak 2, integrale cliëntondersteuning en domein overstijgende
ketensamenwerking. “Integrale
cliëntondersteuning is een bijzondere. Hierbij is de eigenheid van elke
gemeente om cliëntondersteuning te
organiseren het uitgangspunt. Op de
snijvlakken van de verschillende

MAGAZINE COINCIDE • 9
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“Wij vinden het van belang om de verbinding
te zoeken met andere spelers in het veld die
de patiënt kunnen helpen het gezondste uit
zichzelf te halen.”
zorgwetten (WMO, ZVW, WLZ,

gezondheid bereiken voor inwoners

wicht. Dat kunnen huisartsen niet

Jeugdzorg) wordt het voor inwoners

als we andere domeinen betrekken,”

alleen, daarvoor hebben ze de hulp

ingewikkeld om hun weg te vinden.

aldus Dinsbach. “Een mooi voorbeeld

nodig van andere zorgaanbieders

Juist daar kijken we hoe we de

daarvan vind ik het programma

maar met name ook van het sociaal

aansluiting kunnen verbeteren.

Kansrijke Start . Daarin helpen we

domein.”

Cliënten ervaren geen schotten in de

jonge gezinnen de eerste 1000

ondersteuning wanneer er sprake is

cruciale dagen van een kind gezond

Samenwerking is volgens Van Dijk

van overgang van het ene domein

te starten. In Twente hebben we dit

urgent omdat het aantal Tukkers met

naar het andere. Een bijzondere

programma bewust opgenomen in

een chronische kwaal toeneemt en

samenwerking die we zeker willen

de samenwerkingsagenda. Je kunt

de capaciteit van de huisartsenzorg

uitbouwen en waar we absoluut trots

beredeneren dat de Jeugdgezond-

onder druk staat. “Maar bovenal

op zijn.”

heidszorg van de GGD dit vooral

vanuit onze visie op persoonsgerichte

3

vanuit haar werk moet oppakken.

zorg. Wij vinden het van belang om

Op dit moment is de GGD vooral

Wij zien immers alle kinderen en

de verbinding te zoeken met andere

zichtbaar rondom het contactonder-

opvoeders. Je kunt ook beredeneren

spelers in het veld die de patiënt

zoek en containmentmaatregelen

dat dit vooral aan gemeenten is, als

kunnen helpen het gezondste uit

tegen het coronavirus, maar hun

verantwoordelijk voor dat wat er in

zichzelf te halen. Het doel hierbij is

preventierol is natuurlijk veel breder.

het sociaal domein gebeurt, en voor

eigen regie en zelfmanagement.

Samantha Dinsbach, Directeur

zorgverzekeraar Menzis, als verant-

Daartoe ondersteunen we zorgverle-

Publieke Gezondheid GGD Twente:

woordelijke voor o.a. alle geboorte-

ners in de huisartsenpraktijken bij

“Van oudsher zet de GGD zich in voor

en kraamzorg. In Twente verbinden

hun consultvoering en bij het vinden

het voorkomen van ziekten. Dat doen

we dit allemaal aan elkaar.”

van de juiste voorzieningen en tools
voor de zorgbehoefte van de patiënt.

we goed in Nederland en Twente is
hier zeker geen uitzondering op.

Dit type regionale agenda wordt

Ofwel: In Twente Doen We Het

Naast preventie neemt gezondheids-

uitgevoerd in nauwe samenwerking

Samen!”

bevordering een steeds belangrijkere

met Twentse huisartsenorganisaties

plaats in. En het adequaat bevor-

zoals de Federatie Eerstelijnzorg

Wat blijkt uit de Twentse aanpak,

deren van gezondheid kunnen én

Almelo en omstreken (FEA) en met de

is dat bínnen de huidige wet- en

willen we niet alleen doen. Daar

Twentse Huisartsen Onderneming

regelgeving in het zorgstelsel het

hebben we veel andere partijen bij

Oost Nederland (THOON). Cees van

verbinden van het medische en het

nodig. Gemeenten, zorgverzekeraar,

Dijk, directeur THOON: “Wij helpen

sociale domein binnen handbereik is.

maatschappelijke organisaties en het

huisartsen bij het verlenen van

Voor een dergelijke integrale aanpak

bedrijfsleven. Daarom zijn we blij met

gestructureerde zorg aan hun

hoeven we niet -of slechts beperkt-

onze integrale samenwerkingsagenda

patiënten met een chronische kwaal.

onze regelgeving aan te passen. In

en de breedte daarvan.”

Dat zijn inmiddels een kleine 65.000

het belang van inwoners pleit ik voor

Twentenaren die kampen met

een intensivering van de regionale

Samenwerking tussen de zorgpartijen

suikerziekte, longproblemen,

cohesie. Laat dat een anker bieden

biedt de GGD de kans om tot

botontkalking die in de gevarenzone

voor een nog betere zorg voor

verrassende verbindingen te komen.

zitten of dreigen te komen in verband

inwoners in de regio.

“Het is mijn overtuiging dat we meer

met te hoge bloedruk en overge-
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Connected Care

Snelle herkenning,
onderbouwde
beslissingen

Ons portfolio van producten, oplossingen en services kunnen
worden aangepast op uw specifieke uitdagingen:
• Niet geïdentificeerde patiëntverslechtering
• Gemiste acute voorvallen
• Hartfalen, bloedvergiftiging en ademhalingsproblemen
• Laat of niet effectief handelen

Tijdig ingrijpen
De Philips IntelliVue Guardian oplossing is een geautomatiseerd
systeem dat zorgverleners inzicht geeft in vroegtijdige
verslechtering van patiënten door middel van een Early Warning
Score (EWS). Geautomatiseerde EWS kan u helpen bij het
identificeren van patiënten die risico lopen, vermindert de
responsetijd en stelt uw zorgverleners in staat eerder in te grijpen.

MAGAZINE COINCIDE • 11
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Bas Leerink
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding

ALS DE BRANDWEER!
Een pleidooi voor een landelijke meldkamer ziekenhuiscapaciteit
Al jaren pleit ik voor meer samenwerking in de
zorg, maar nooit gedacht dat we zo’n crisis nodig
hadden om meters te maken. Het Landelijk
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)
is half maart in allerijl opgericht, met veel gedoe
en hoge kosten. De opdracht is niet alleen de
spreiding van Covid-19 patiënten over de
beschikbare zorgcapaciteit, maar de spreiding
van alle patiënten die (semi) acuut zorg nodig
hebben met als doel ook acute non-covidzorg
te kunnen blijven leveren.

D

oor de crisis werd landelijk capaciteitsmanagement, lang onbespreekbaar, opeens volstrekt
logisch. Voorheen, als het ziekenhuis vol lag,
gingen dokters rondbellen om een plekje te

vinden. Er was continu een bepaalde mismatch: een
wachtlijst bij de ene en ruimte bij de ander. Nu zien we
hoe handig capaciteitsmanagement kan zijn en dat
landelijke coördinatie niet bedreigend hoeft te zijn.

12 • MAGAZINE COINCIDE

Drie lessen

Nu het wat rustiger wordt, moeten we niet achterover

Covid-19 laat ons anders kijken naar IC-capaciteit. Van een

leunen, maar juist investeren in processen voor als het

sterke focus op efficiëntie, kwetsbaar voor piekbelasting,

weer drukker wordt. We moeten de rol van de regio

zijn we het gaan waarderen als een maatschappelijk goed.

blijvend versterken en samen doorpakken vanuit het

Dat is onze eerste les: we hebben een grotere buffercapa-

ROAZ. Niet elke regio bleek de afgelopen periode even

citeit nodig, want het is moeilijk om op te schalen als het

goed ingeregeld. En het is nodig om meer te investeren in

plotseling nodig is.

betrouwbare informatiesystemen voor beschikbare
capaciteit en in data-analyses om goede voorspellingen te

In de crisis was er een grote bereidheid om besluiten op

kunnen doen.

een andere manier te nemen, maar dat betekende niet
dat we per decreet de bestaande structuren opzij wilden

Het belangrijkste is dat we het LCPS ontwikkelen tot een

zetten. Het LCPS heeft daarom bewust vastgehouden aan

structurele voorziening voor capaciteitsmanagement.

de bestaande regionale ROAZ-structuur. De regio moet

Een platform zoals het LCPS moeten we in de lucht houden;

leidend zijn, want landelijke regie doe je alleen als het niet

het is geen pakketje dat je tijdelijk wegzet en bij de volgende

anders kan. Maar als die noodzaak er is, dan moeten we

crisis zomaar weer uitpakt. Ik stel voor het LCPS om te

het accepteren en daadwerkelijk inregelen. Dat is onze

bouwen tot een “landelijke meldkamer ziekenhuiscapaciteit”.

tweede les: geen centraal en directief staatsysteem, maar

Ik zie een meldkamer voor me die volledig is ingericht op

kiezen voor dienstverlening en regionale samenwerking.

dienstverlening en ondersteuning. Een organisatie die

“Door de crisis werd landelijk
capaciteitsmanagement, lang
onbespreekbaar, opeens volstrekt
logisch.”
Echter, betrouwbare data voor capaciteitsplanning

daadwerkelijk iets toevoegt aan het dagelijkse werk, net zoals

ontbreekt. De data is nu door het LCPS met veel moeite

bij ambulance, politie en brandweer. Een meldkamer die van

en handwerk tot stand gekomen, maar het blijft een

de sector zelf is, en niet (alleen) van de minister. En iedereen

uitdaging om er de juiste inzichten uit te halen. Dat is de

doet mee, want deelname zorgt ervoor dat je patiënten via

derde les: er is een goede landelijke informatie-infrastruc-

de meldkamer krijgt. We kunnen het zelfs onderdeel maken

tuur nodig. Technisch niet ingewikkeld, maar het moet wel

van de “license to operate” voor acute zorg.

goed belegd worden.
Burgers en (huis)artsen kunnen via een Meldkamer

Landelijke meldkamer ziekenhuiscapaciteit

Ziekenhuiscapaciteit zien waar plek is. Dit sluit aan bij de

Het blijft noodzaak dat ziekenhuizen elkaar helpen bij het

beweging waarbij burgers meer regie nemen over hun

verdelen van capaciteit, mede gezien het wegwerken van

gezondheid, waarbij met thuismonitoring veel zorg buiten

de uitgestelde zorg, een mogelijke tweede Covid-golf en

het ziekenhuis plaatsvindt en waarbij slimme triage-apps

toekomstige pandemieën. Landelijke coördinatie blijft dus

aangeven wanneer er contact nodig is tussen arts en

nodig en dat biedt vooral kansen. We hebben structureel

patiënt. Ik geloof dat ziekenhuizen zo’n meldkamer gaan

meer IC-capaciteit nodig, maar met een goede coördinatie

ervaren als een handige dienstverlening. Onze schaarse

hoeft de buffer minder groot. Zonder landelijke coördi-

capaciteit wordt zo slimmer benut.

natie organiseren we verspilling. Goede coördinatie
bespaart geld.

MAGAZINE COINCIDE • 13

DE VERBONDEN REGIO

Wilma van der Scheer
voorzitter MIND

NIEUWE WERKWIJZEN;
PREVENTIEF, PASSEND
EN PERSOONLIJK
Sturing geven aan de gezondheidszorg is, ook
zonder de huidige crisis door het Covid-19
virus, geen gemakkelijke opgave. Er zijn veel
belanghebbenden en er is veel geld mee
gemoeid. De geestelijke gezondheidszorg
is extra ingewikkeld. Organisaties in de
ggz behoren tot wat Hargrove & Glidewell
‘impossible job organizations’ noemen.
Hargrove & Glidewell sommen op: de ggz
heeft ‘klanten’ die maatschappelijk gezien
weinig aanzien genieten, waar mensen zich
niet (gemakkelijk) mee identificeren, genezing
is niet altijd mogelijk; de ggz is niet heroïsch en
is afhankelijk van beperkte publieke middelen
en gevoelig voor politieke ‘moodswings’. Ook
genieten professionals vaak niet hetzelfde
respect als vergelijkbare professionals in
andere sectoren. Deze beschrijving is niet per
se gebaseerd op de Nederlandse situatie en
is opgetekend in 1990. Een relevante vraag is:
waar staan we nu, in Nederland?
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“Het gedroomde de-medicaliseren kan alleen als
we burgers en patiënten centraal stellen en niet
zorgprofessionals, zorgorganisaties of het stelsel.”

Z

ichtbare patiënten

herstel gaat sneller. Dat ontdekten we

Anno 2020 is de ggz nog

in Nederland, maar ook in andere

steeds een complexe sector.

landen. In Schotland hebben ze de

Middelen zijn beperkt, de

van wijken, in plekken waar een
mens tot rust kan komen.
2. Maak ruimte voor verschil:

psychological wellbeing practitioner

verschillen in tempo (van ontwik-

zorgvraag groeit, professionals

(pwp). Belangrijkste functie vereisten?

kelen, leren, werken), verschillen in

worstelen met werkdruk. Het goede

1. To be able to stand in the shoes of

nieuws is dat mensen met psychische
klachten niet langer onzichtbaar zijn.

patients;
2. To empathise. De pwp’s organiseren

voorkeuren en leefstijlen.
3. Maak ook verschil in de wijze van
behandelen. Evidence based

Via de (social) media laten zij steeds

o.a. (online) peer support, en peer

medicine is een groot goed, maar

vaker zelf van zich horen. Denk aan

mentoring, en ze coördineren family

voor patiënten in de ggz is personal

de actie van Charlotte Bouwman. Zij

groups. In Nederland kennen we de

evidence (zorg en medicatie die

wacht al ruim 800 dagen op passende

ervaringsdeskundige medewerker in

bewezen effectief is bij deze

zorg en accepteert dit niet langer.

de ggz. Zij werken voor ggz-organi-

Haar actie heeft geleid tot 70.000

saties, bestieren zelfregiecentra en

steunende handtekeningen. Denk aan

herstelacademies. Hoopvolle

dicht bij mensen thuis, zodat het

Zjos Dekker, naar eigen zeggen ‘de

initiatieven, die helaas vaak

aansluit bij hun leven. Mensen

leukste autist van twitter’. Zjos heeft

worstelen met hun continuïteit.

voelen zich beter gezien, volgen

begeleiding bij het leven, werkt als

Ondanks dat iedereen de voordelen

adviezen sneller op en trekken

ervaringsdeskundige in de ggz en

ziet, lukt het bijna niet om ruimte te

eerder aan de bel als het minder

helpt anderen met het omgaan met

maken voor deze nieuwe vormen

hun kwetsbaarheid. Via haar tweets,

van laagdrempelige hulpverlening.

blogs en mediatraining bereikt zij veel

persoon) belangrijker.
4. Organiseer zorg en ondersteuning

goed gaat.
5. Maak gebruik van de kennis en
ervaring van (voormalig) patiënten.

mensen, vooral jongeren. Zij is voor

Ruimte voor nieuw

Dit zijn allemaal trage adviezen. Paul

hen een voorbeeld: zie je wel, dat je

Ruimte bieden aan nieuwe werkwijzen

Cilliers, expert op het gebied van

een leven kunt leiden dat bij je past!

gaat niet zonder oude werkwijzen te

complexiteit, gaf het al aan: “complexe

Patiënten zijn met andere woorden

verlaten. Het gedroomde de-medicali-

vraagstukken vragen om trage

niet langer powerless tegenwoordig.

seren kan alleen als we burgers en

antwoorden (‘a certain slowness’),

Al voelt dat natuurlijk niet zo, als je

patiënten centraal stellen en niet

gebaseerd op doorleefde kennis

depressief bent, psychotisch of angstig.

zorgprofessionals, zorgorganisaties of

(ervaring), reflectie daarop en

het stelsel.

bezinning. “

Waardevolle ervaringskennis

Als je naar burgers en patiënten

Een zekere traagheid zou veel mensen

Een belangrijke ontwikkeling is de

luistert hoor je de volgende bood-

goed doen, niet alleen patiënten. Een

waardering voor ervaringskennis, die

schappen:

traag intake proces leidt tot een beter

is goud waard. Van preventie, tot

1. Investeer in een ontspannen,

begrip van de zorgvraag. Het zal menig

intake tot herstel: in elke fase is

tolerante, weerbare en

zorgverlener meer voldoening geven.

ervaringsdeskundigheid van grote

mentaal-vaardige samenleving: de

Maar zal ook, naar alle waarschijnlijk-

waarde. Psychische nood wordt

stressvolle samenleving en presta-

heid, het gehele zorgproces verkorten.

bespreekbaar, mensen worden beter

tiemaatschappij moeten bijgestuurd

Minder misdiagnoses, minder draai-

geholpen, de hulp is passender, het

worden. Investeer in de leefbaarheid

deurpatiënten, minder wachtlijsten,
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“Een traag intake proces leidt tot een beter begrip van
de zorgvraag en zal naar alle waarschijnlijkheid het
gehele zorgproces verkorten.”
minder overbelaste mantelzorgers,

Maatwerk door samenwerken

behandelaren de patiënt dus niet

minder burn-out onder zorgverleners.

Zorg is een belangrijk onderdeel van

loslaten voordat er goede nazorg is

een heel pallet van mogelijkheden, dat

geregeld in de leefomgeving, en bij een

De zorg ont-zorgen

kan bijdragen aan gezondheid en

terugval beschikbaar zijn voor consul-

Traag betekent niet stil staan, maar

geluk. Soms is een maatje belangrijk,

tatie en eventueel nieuwe behandeling.

gestaag in de goede richting bewegen

soms vooral huisvesting of (vrijwilli-

Als we lokaal (gemeente) investeren in

en de tijd nemen om te snappen wat

gers)werk of een fijne, vertrouwde

de inzet van ervaringsdeskundigheid

de goede richting is. De richting die we

(online) ontmoetingsplek. Soms is een

en burgerinitiatieven. Als we (het

in Nederland hebben gekozen draait

prettige tijdsbesteding het belangrijkst,

mogelijk maken) als zorgsector en

om ‘de juiste zorg op de juiste plek’:

of is veel opgelost met kleinschalig

sociaal domein beter samen (te)

verplaatsing van zorg, vervanging van

onderwijs in een rustige setting of

werken. Dan kan dat heel veel mensen

duurdere zorg door goedkopere zorg,

even een pauze mogen nemen van

helpen.

inzetten op voorkomen van zorg. Kort

school. Soms is er tijdelijk heel veel

gezegd: de zorg ont-zorgen. Dit kan

zorg nodig, soms minder, soms

alleen als we de patiënt (burger) zelf

continu een beetje. Die flexibiliteit is

een andere plek geven. Als we

moeilijk te organiseren, maar het kan

beginnen bij wat hij/zij nodig heeft om

wel als we goed samenwerken met de

een gezond leven te leiden en staande

patiënt, diens familie en netwerk én

te blijven in deze maatschappij.

als we samenwerken over domeinen

Professionele zorg, zo blijkt dan, is niet

en (financiële) schotten heen. Als we

altijd het belangrijkste. Gelukkig, gezien

een beetje overlap toestaan tussen

de richting die we voor ogen hebben.

verschillende (zorg)domeinen. Als
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Michel van Schaik

Marleen Jansen

directeur gezondheidszorg Rabobank

sectorspecialist gezondheidszorg Rabobank

DE JUISTE ZORG OP
DE JUISTE PLAATS
DOOR VERSNELDE
DIGITALISERING
Digitalisering draagt bij aan de verlaging van zorgkosten, 24x7 toegang tot de zorg en op termijn
een efficiëntere inzet van zorgprofessionals. Het tekort aan werknemers in de zorg zal daarmee
dalen. De coronacrisis zorgt bij patiënten en zorgverleners voor een versnelling in de acceptatie
van digitalisering als onderdeel van de zorg. Welke functies kan digitalisering in de zorg vervullen?
En hoe zorgt een goede omni-channel-strategy ervoor dat patiënten via alle kanalen goed en veilig
behandeld worden. En hoe draagt dat bij aan lagere kosten en optimale toegankelijkheid?

D

rie doelen van digitalisering in de zorg

het OLVG-ziekenhuis 4 is een voorbeeld van zelfmonitoring.

Digitalisering binnen de zorg draagt bij aan drie

Via de app voer je eventuele klachten in en je krijgt direct

verschillende doelen, namelijk informeren,

adviezen, bijvoorbeeld of je de huisarts moet bellen. Er zit

interacteren en behandelen. Mede door de

een team van verpleging, huisartsen, aios en studenten

komst van corona zien we dat digitale initiatieven versneld

geneeskunde achter, die weer worden bijgestaan door

worden ingezet om in deze drie doelen te voorzien.

artsen.

1. Informeren

3. Behandelen

Patiënten, mantelzorgers en zorgverleners halen informatie

Behandelingen werden tot voor kort niet digitaal gedaan.

van websites bijvoorbeeld hoe om te gaan met preventie of

De coronacrisis heeft zowel in de fysiotherapie, huisartsen

een bepaalde ziekte zoals allesoverhetgebit.nl. Ook zijn

als bij medisch specialisten, GGZ en jeugdzorg financiële

openingstijden van de praktijk of een routebeschrijving snel

vergoedingen mogelijk gemaakt. Op die manier kunnen

te vinden. Via thuisarts.nl kunnen burgers nagaan hoe om

behandelingen wel via online kanalen worden gestart. We

te gaan met lichte coronaklachten. Het resultaat is sneller

zien dat zorgaanbieders nieuwe routines ontwikkelen

actuele informatie voor burgers en minder bezoek aan de

omdat de non-verbale communicatie tussen de patiënt en

huisartspraktijk.

zorgaanbieder is veranderd. Een voorbeeld daarvan is het
Sensara-systeem 5 waarmee alleenwonende kwetsbare

2. Interactie

ouderen, in het bijzonder mensen met dementie, worden

Digitalisering geeft patiënten de kans om meer zelf doen en

gemonitord. Dit systeem voor leefstijlmonitoring wordt

zijn daardoor onafhankelijker van hun arts. Zo kunnen ze

momenteel actief ingezet bij diverse thuiszorgorganisaties.

bijvoorbeeld vaker een meting vanuit huis doen via een

Op basis van vijf sensoren per kamer kan per bewoner een

app, wat weer voordelen heeft voor de betrouwbaarheid

alarm worden ingesteld voor bijvoorbeeld uit bed, verlaten

van waardes. Patiënten zitten ten slotte in hun eigen

van de kamer of inactiviteit.

vertrouwde omgeving. De coronacheck-app van Luscii en
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Doel

Medisch vrije
beroepen

Ziekenhuis

Jeugdzorg

Verpleeg, verzorg
en thuiszorg

Gehandicaptenzorg

Informeren

Thuisarts.nl

Patiëntportaal

Speelkit
(smarthealth.nl)

Virual reality,
informatieve apps
(smarthealth.nl)

Apps, digitale coach

Interactie

Moetiknaardedokter.nl

De Post IC App

Medicatie-app
(smarthealth.nl)

Bloedrobot

Robotbal
(zorgvannu.nl)

Behandelen

Welshop.nl

Sense4Baby

Virtual reality, e-consult

Sensara, leefstijlmonitoring

Hulpmiddelen met
geluid, digitale coach
(zorgvannu.nl)

Voorbeelden van digitalisering in de gezondheidszorg

Voorwaarden voor succesvolle omni-channelstrategy in de zorg

kennis en het verkrijgen van ervaring. Er is extra aandacht

Patiënten hebben vandaag de dag meerdere manieren om

digitale vaardigheden. In de GGZ worden twee extra kwets-

hun zorg te ontvangen. Via de zorgverlener, maar ook via

bare groepen genoemd: mensen in de ouderenpsychiatrie

een digitaal consult of website. Online en offline kanalen

en dak- en thuislozen. Maar ook een deel van de zorg-

dus. Door deze uitbreiding met andere kanalen, wordt het

medewerkers heeft nog weinig ervaring met digitalisering.

belangrijk om randvoorwaarden te stellen. Onderstaande

Digitalisering is tegenwoordig standaard onderdeel van

vijf randvoorwaarden geven richting aan een succesvolle

het leerprogramma voor studenten in de zorg. En zorg-

omni-channel-strategy waarbij de zorgverlener en patiënt

professionals kunnen ook veel van elkaar leren door

centraal staan.

middel van een digicoach, i-nurse of van stagiaires.

1. Z
 eggenschap. Per 1 juli 2020 zijn alle zorgverleners verplicht

nodig voor mensen met beperkte gezondheid- en/of

3. Veiligheid en cybersecurity is voor veel zorgondernemers

om hun patiënten digitale inzage te geven in hun eigen

een nieuw onderwerp, maar het risico op bijvoorbeeld

patiëntendossier. Een tool als IDIN (online identificeren via

datalekken wordt steeds groter. Je kunt dit voorkomen

de bank) zou handig zijn voor identificatie bij inzage in de

door een firewall te installeren, of door te checken of je

patiëntengegevens. Digitale informatie blijft daarin

voldoende beschermd bent tegen hacks van buitenaf.

eigendom van patiënten.

Ook is het belangrijk dat je je personeel ervan bewust
maakt. Bijvoorbeeld bij thuiswerken aangezien daar de

2. D
 igitale kennis en ervaring. Naast de huidige aanwezig

beveiliging vaak minder op orde is.

positieve grondhouding van patiënten om gebruik te
maken van digitale diensten, zal duurzaam gebruik van
digitalisering worden versterkt door het verhogen van de

4. Vergoeding voor zorg op afstand. De Nederlandse Zorg
Autoriteit (NZa) heeft recent de regels tijdelijk verruimd
en neemt voorwaarden weg voor zorg op afstand. Dit
betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden
gebracht als niet precies is voldaan aan de voorwaarden.
Zorgverzekeraars houden daar al rekening mee: sinds dit
jaar krijgen artsen niet op basis van handeling betaald,
maar op basis van tijd. Het is belangrijk dat deze nieuwe
richtlijnen blijven bestaan na de coronacrisis, zodat
zorgverleners digitaal blijven werken.
5. Voldoende hardware. Het ministerie van VWS heeft
leveranciers van beeldschermen verzocht om voorraad te
reserveren voor de inzet voor zorg op afstand. De leveranciers hebben aangegeven voorrang te geven aan de
zorgsector. Daarnaast is er de ‘Fasttrack Beeldschermzorg’.
Dit is een middel waarmee zorg- en welzijnsorganisaties
beeldschermzorg snel kunnen inzetten. Daarnaast moeten
ook patiënten een geschikte bloeddrukmeter, een
weegschaal en een koortsthermometer hebben zodat
waardes kunnen worden uitgewisseld.
Met deze voorwaarden in beeld kan de versnelde digitalisering die heeft plaatsgevonden, worden verankerd tot een

Omnichannelstrategie van Rabobank, 2020
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duurzame digitale ontwikkeling in de zorg.
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Roger Ruijters
voorzitter raad van bestuur Envida

WAT HEBBEN DE ANWB
EN DE OUDERENZORG
MET ELKAAR GEMEEN?
Waarom werd je vroeger lid van de ANWB?
Omdat je dan ook gebruik kon maken van
de Wegenwacht. Tegenwoordig staan we
nauwelijks nog met autopech stil en hebben we de wegenwacht eigenlijk niet meer
nodig. Toch zijn we nog met miljoenen lid
van de ANWB; zelfs wanneer we geen auto
meer hebben of een leaseauto rijden.
Het geheim van de ANWB is dat ze op tijd
ingezien hebben dat mensen geen lid meer
hoeven te zijn van een pechdienst, maar
wel lid willen zijn van een mobiliteitsorganisatie. We willen immers allemaal in
beweging blijven, de wereld zien of ons
vitaal voelen.
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“Zorg heeft veel belang bij marktordening en
veel minder bij marktwerking.”

A

ls bestuurder van Envida (zorg thuis en lang-

relatief weinig zorg nodig hebben (zie afbeelding). Daarna

durige zorg) verwacht ik een zelfde beweging.

ontstaan de grote zorgproblemen die niet alleen met

Wij worden nu nog gezien als een pechhulp

lichamelijke ouderdom te maken hebben, maar vooral met

voor zelfredzaamheid. Dat is natuurlijk prima,

eenzaamheid, verwaarlozing en valincidenten.

want dat is en blijft onze corebusiness. Toch gaat er de
komende jaren wat veranderen en zal ook Envida gaan
transformeren van zorgorganisatie naar organisatie voor

Een krachtenbundeling in de wijk moet bijdragen aan een

preventie en voorzorg.

wijk waar je op tijd gezien wordt door zowel formele als
informele zorgverleners die subtiel met je mee bewegen en

Positieve gezondheid

het goede gesprek met je voeren op het juiste moment.

Ouderenzorg organisaties zijn er niet om te pamperen,

Positieve Gezondheid is de gezamenlijke taal die wij moeten

maar om te voorkomen dat er een serieus zorgprobleem

spreken. Wat is nodig om je leven, ondanks je beperkingen,

ontstaat. Uit statistieken blijkt dat ouderen tot 85 jaar maar

nog de moeite waard te maken?

88% van de ouderen
gebruikt geen specifieke
ouderenzorg

100

Wijkverpleging, opname in een

80

verpleeghuis en het gebruik van
eerstelijnsverblijf na een
operatie zijn voorbeelden van

60

specifieke ouderenzorg. Het
gebruik van deze vormen van
zorg is gerelateerd aan de

40

leeftijd. Oftewel: hoe ouder
iemand is, hoe meer zorg er
nodig is. In de figuur zie je

20

welke vorm van ouderenzorg
65-plussers op peildatum 1 juli

0

2017 kregen.
65 t/m 74 jaar

75 t/m 84 jaar

Geen specifieke ouderenzorg
Wiz-ouderenzorg

Bron: Vektis Factsheet ouderenzorg 2019 6
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85 jaar en ouder

Wijkverpleging
Overige ouderenzorg

“Van pechhulp naar organisaties voor
preventie en voorzorg.”

Hier horen ook andere vormen van bekostiging bij: niet

heel graag bij je willen komen werken, met het hart op de

meer productie belonen, maar juist preventie, voorzorg en

goede plek en met twee rechterhanden. Als je dán nog

innovatie belonen. En ook het vervangen van onnodige en

onvoldoende mensen hebt, dan heb je pas een arbeids-

dure zorgoplossingen door goedkopere oplossingen,

marktprobleem. Op dit moment praten we onszelf eigenlijk

ingegeven vanuit het triple aim gedachtegoed. Nu is er nog

een probleem aan. We extrapoleren de huidige manier van

veel verspilling in de vorm van bureaucratie en perverse

werken over 5 of 10 jaar en komen tot de conclusie dat als

productieprikkels. Ik denk dat zorg belang heeft bij een

we zo doorgaan, we over 5 of 10 jaar te weinig mensen

beetje marktwerking, maar veel meer belang heeft bij

hebben. Maar moeten we zo door gaan? Moeten we ons

marktordening. We moeten toe naar een samenspel tussen

niet eens afvragen welke onnodige zorg we nog verlenen en

zorgaanbieders die complementair aan elkaar zijn en over

hoe we deze verspilling uit het systeem kunnen halen?

hun eigen schaduw heen durven te stappen in het belang

Waarom zetten we hoogopgeleide mensen in voor laagcom-

van zinnige en zuinige zorg.

plex werk? Waarom maken we niet veel meer gebruik van
innovatie? Bij dit laatste doel ik niet enkel op de mogelijk-

De rol van gemeenten

heden van technologie, maar ook op de mogelijkheden van

Deze rol van gemeenten blijkt in de praktijk een lastige.

sociale innovatie, zoals het slimmer inzetten van mensen

De Wmo is in essentie een prima wet, maar is wel misbruikt

door middel van taakherschikking. Hoe kunnen we mensen

door de bureaucratie die erover uitgerold is. Gemeenten

met minder kansen op de arbeidsmarkt met verkorte

zouden veel meer de rol van regisseur of ‘marktmeester’

opleidingstrajecten opleiden tot, bijvoorbeeld zorgassis-

moeten vervullen en daarmee een goed samenspel tussen

tenten of helpenden? Ook iemand met een diploma social

partijen bevorderen. Nog mooier zou het zijn wanneer

work kan al heel veel dingen die een wijkverpleegkundige

gemeenten en zorgverzekeraars hierbij hun krachten

kan en is daardoor snel klaar te stomen voor verpleeg-

bundelen. In Zuid-Limburg doen we daartoe serieuze

kundig werk.

pogingen. Ons huidige stelsel heeft niet bijgedragen aan het
verminderen van de versnippering of het verdwijnen van

Drempels voor succesvolle innovatie

perverse prikkels. Je ziet nog altijd dat een kwetsbare burger

Innovaties zijn pas kansrijk op het moment dat ze worden

wordt opgeknipt in een aantal wetten en aan elke wet is een

omarmd door de professionals. De innovatie moet niet het

ingewikkelde regelgeving gekoppeld. Dat komt de integrali-

uitgangspunt zijn, maar de zorgprofessional. Dit betekent

teit en doelmatigheid van de hulpverlening niet ten goede.

dat je je heel goed moet verplaatsen in die professional,

Als grotere aanbieder op verschillende domeinen kan ik

moet inspelen op iets waarvan je merkt dat mensen er naar

gelukkig op operationeel niveau veel met elkaar verbinden

hunkeren, immers, ‘irritatie leidt tot innovatie’ is een vaak

en daardoor veel van mijn ambities ook realiseren binnen

gehoord adagium. Dat denken mis ik vaak bij de kennis-

een stelsel dat ontschotting onvoldoende faciliteert. Zo kan

centra. Deze zijn vaak te veel ‘hoog-over’ en te veel vanuit

ik huishoudelijke hulp slim verbinden met wijkverpleging en

systeemdenken georganiseerd. Innovaties van onderop

heeft Envida zelfs een afdeling in het MUMC+. Kortom,

worden wel een succes, terwijl de innovaties van bovenaf

wanneer je weet wat je wilt en je werkt constructief samen,

meestal een stille dood sterven. Tegelijkertijd heb je soms

kun je meer dan je zou verwachten.

ook visionairs nodig, die buiten de gekte van alledag met
droombeelden bezig kunnen zijn en dingen bedenken waar

Het arbeidsmarktprobleem

mensen normaal niet opkomen.

Hebben we wel een arbeidsmarktprobleem? Je hebt pas een
arbeidsmarktprobleem als je alle innovatieve oplossingen

Zonder een robuuste verandering dreigt de langdurige zorg

hebt uitgeprobeerd, als je de optimale mogelijkheden van

te ontsporen en dat mag in een beschaafde wereld niet

jobcarving (oftewel taakherschikkingen) hebt uitgebuit en als

gebeuren.

je de deur wagenwijd open hebt staan voor mensen die
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Aris Prins
voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

SOLIDARITEIT IN
DE ZORGKETEN
“Het recept is geen boodschappenbriefje” 7 is de kop van een interview met mij dat in februari
2020 verscheen. Daarmee bedoel ik dat zorgverleners elkaar meer ruimte moeten geven en
vertrouwen op ieders expertise. Apothekers zijn dé medicatiespecialist maar als zodanig zijn
we nog onvoldoende betrokken in het zorgproces. Daarom pleit ik ervoor dat voorschrijvers
tegen patiënten zeggen dat de apotheker de zorgprofessional is die uitleg gaat geven over de
medicatie. Dat scheelt artsen tijd, juist nu de druk op de praktijk hoog is. Die waardevolle tijd
kan gebruikt worden voor de diagnose en zo kunnen apothekers zich focussen op hun taak
om voor de juiste medicatie te zorgen.

Z

orgketen als cirkel

altijd goed. Zelfs in finales, onder

even een bericht sturen naar de

Het is de taak van apothekers

grote druk, valt het stokje wel eens.

apotheker of huisarts in het geval van

om mensen alleen de écht

Dit heeft tot gevolg dat het totale

overlijden in het weekend. Dat scheelt

nodige medicatie te laten

team gediskwalificeerd wordt.

de huisarts een hoop vragen als een

gebruiken. En om de medicatie die zij

Haperingen in de zorgketen, zoals bij

van die partijen aanbelt bij de

krijgen, zo goed mogelijk te laten

de overdracht, zorgen ervoor dat

nabestaanden met medicatie voor de

gebruiken. De juiste medicatie (zorg)

patiënten niet de meest optimale zorg

patiënt die helaas al overleden is.

op de juiste plek dus. Apothekers

krijgen. Een gedeelte van de gebrek-

Kan dit gebeuren in Nederland? JA!

voelen zich echter vaak niet zichtbaar

kige overdracht zit bij de informatie-

Dagelijks bellen apothekers aan met

aan het eind van de zorgketen. Dit is

systemen, maar vaak weten zorg-

medicatie voor al overleden mensen

eigenlijk heel vreemd, want in de

verleners niet exact welke informatie

en regelmatig komt een huisarts op

zorgketen is er naar mijn mening geen

nodig is. De reflex om direct de

maandagochtend op bezoek bij een

einde. Het is een cirkel, waarin

andere zorgverlener in het zorgproces

weduwe of weduwnaar.

zorgverleners en patiënten elkaar

mee te nemen ontbreekt, omdat we

continue tegenkomen. Als we de zorg

zelf te druk zijn met ons eigen werk.

Een ander voorbeeld waar slagen

vergelijken met een estafette, wordt

Als we die reflex met z’n allen wel

gemaakt kunnen worden is de

ook meteen duidelijk waarom de

zouden hebben dan komt dat ten

communicatie over adverse reacties

overdracht en het nakomen van

goede aan de zorg voor de patiënt.

van patiënten op bepaalde medi-

afspraken zo belangrijk is. In een

En dat scheelt tijd. Tijd die juist zo

cijnen. Het gebeurt regelmatig dat

estafetteteam worden heldere

hard nodig is.

apothekers daar niet van op de

afspraken gemaakt en deze worden

hoogte zijn en die medicijnen dus

getraind. Samen oplopen, dezelfde

De juiste communicatie

wel meegeven aan mensen, met

snelheid hebben en dan pas wordt het

Toch is een begin naar deze omslag

zelfs ziekenhuisopnames tot

stokje overgedragen. Dit gaat niet

helemaal niet zo lastig. Bijvoorbeeld

gevolg.
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“De zorg is een estafetteloop, met heldere afspraken.
Samen oplopen, dezelfde snelheid hebben en
dan pas wordt het stokje overgedragen.”

Een integrale benadering van de
mens, ongeacht welke zorgspecialist
ernaar kijkt, kan helpen om dit te
verbeteren. We kijken niet alleen naar
een knie, een oog, een pil, maar we
kijken naar een mens met een
aandoening. Hoe is het met de
kwaliteit van leven van dit mens? Wat
is mijn bijdrage daaraan? Het is geen
diskwalificatie van jezelf als het
antwoord op de laatste vraag “niks” is.
En kijk ook naar je collega-zorgverleners als mensen. Wat hebben zij nodig
om hun taak goed uit te voeren. Laat
een overdracht verlopen, zoals je deze
zelf zou willen ontvangen. Regionalisering werkt alleen als we elkaar ook
echt kunnen vinden en opzoeken. Dat
vraagt om solidariteit.
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Arja Broenland
directeur-bestuurder Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

WETTELIJKE
REPARATIES VOOR
ZORG OP DE
JUISTE PLEK
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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.

D

e beoogde effecten van de decentralisatie waren

Van vier naar twee stelselwetten

betere kwaliteit van leven, zelfredzaamheid, eigen

Geïnspireerd op de systemen van landen om ons heen

regie en daarmee ook kostenbesparing. Met

zouden drie van de vier stelselwetten (Wlz, Wmo en Jw)

minder druk op kostbare medisch specialistische

geïntegreerd kunnen worden tot één sociale wet en één

en intramurale zorg door verplaatsing naar de eerstelijns-

budget. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering zou

zorg en naar de samenleving dichtbij. In andere Europese

bijvoorbeeld bij de gemeenten kunnen worden gelegd, mits

landen hebben we gezien dat het kan, maar in Nederland

er een lange termijn-regiovisie aan ten grondslag ligt (langer

lijken de doelen nog niet bereikt. Hoe zorgen we dat we deze

dan de vierjaarstermijn van de gemeentepolitiek) en er

doelen, waarbij we ook rekening moeten houden met de

geïnvesteerd wordt in de juiste expertise en competenties bij

gevolgen van de coronacrisis voor het zorgstelsel, gaan

gemeenten. De extra benodigde middelen voor integrale

behalen?

zorg op de juiste plek zullen uit de (besparingen in de)
Zorgverzekeringswet (Zvw) moeten komen. De insteek van

Zorg in de regio

de decentralisatie is de juiste zorg op de juiste plek, dus ook

De uitdagingen en oplossingen zijn belicht in de Contouren-

de juiste middelen op de juiste plek. Dat betekent nu echt

nota voor de minister van VWS. Uitgangspunt is zorg dichtbij

het ombuigen van geldstromen en in de transitiefase alvast

in de regio. Een belangrijke vraag is welke schaal past bij

investeren in het sociale domein. Hier kan het georgani-

zorg op de juiste plek? Een administratieve regio of daar

seerde perspectief van burgers, cliënten en patiënten van

waar de lokale vraag is naar (zorg)ondersteuning en

waarde zijn.

preventie? Er zijn vele goede voorbeelden van integrale zorg
in de regio, maar er zijn ook initiatieven waarbij de integratie

Concentratie van specialistische zorg

van het sociale en zorgdomein blijft steken in versnippering

Voor de juiste zorg op de juiste plek moet de curatieve zorg

en langs elkaar heen werken. Zorg in de regio is lastig te

anders georganiseerd worden. Ziekenhuizen en medisch

organiseren met de bestaande wettelijke en financiële

specialisten zullen zich moeten aanpassen aan de verder-

schotten en er zijn grote verschillen tussen regio’s in het

gaande specialisatie, toenemende personeels- en expertise-

land. Veel energie gaat zitten in de governance, organisatie,

tekorten en schaarse middelen. Niet alles kan meer overal

en de complexiteit van het delen van data. De coronacrisis

en het vak verandert. Voor het organiseren van gespeciali-

heeft de landelijke coördinatie en regionale samenwerking

seerde medische zorg is de regio dichtbij niet meer het

echter fors versneld. Laten we nu doorpakken.

optimale schaalniveau. Deze zorg moet veel sterker dan nu

“Veel zorgvragen hebben hun oorzaak in het
sociale domein maar worden opgelost in het
medische model.”
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worden geconcentreerd. De organisatie van de kinder-

tussen zorgverzekeraars ten gunste van patiënten en

hartchirurgie (geconcentreerd in vier netwerken) en

verzekerden is mogelijk. En het recente daadkrachtige

kinderoncologie (één centrum) is het perspectief voor

optreden van de zorgverzekeraars in de (financiële)

steeds meer soorten gespecialiseerde diagnostiek en

ondersteuning van zorgaanbieders laat zien dat het kan.

behandelingen. Hoewel er 15 jaar geleden is gepleit voor

Het is wel tijd dat er duidelijkheid komt over wie de knoop

20 tot 30 oncologische centra in Nederland is er, om de

doorhakt ten aanzien van concentratie van gespeciali-

oncologische zorg in zoveel mogelijk ziekenhuizen te

seerde medische zorg: of de zorgverzekeraars voeren hun

behouden, toen voor regionale oncologische netwerken

regierol uit zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet, of de

gekozen. Dat lukt steeds minder goed omdat de benodigde

Minister van VWS (of het Landelijke Coördinatiecentrum

expertise voor de complexer geworden diagnostiek en

Patiënten Spreiding?) neemt tijdelijk de regie met een

behandelingen en bijbehorende infrastructuur schaars en

aanwijzing voor de concentratie van bepaalde gespeciali-

kostbaar zijn. Ook de zich snel ontwikkelende kennis

seerde medische zorg. Dan is het maar gebeurd en kan de

verspreidt zich steeds minder goed via richtlijnen en

energie weer worden gericht op zorg verlenen en inte-

consultaties. De oplossing voor bereikbaarheid, toeganke-

gratie van de zorg in de regio.

lijkheid en betaalbaarheid van gespecialiseerde medische
zorg is concentratie en bovenregionale organisatie. Niet

Communicatie

door de organisatie- en volumenormen steeds iets aan te

Wat vinden patiënten van concentratie van gespeciali-

scherpen, maar door echte besluiten: hoeveel zieken-

seerde medische zorg? Die zijn we nu al aan het uitleggen

huizen (en welke) richten zich op welke expertise en hoe

dat veel zorg dichtbij kan, maar dat bepaalde gespeciali-

organiseren we dit.

seerde zorg wat verderop wordt geleverd. Als we hierover
transparant zijn begrijpen mensen dat heel goed. Op die

Wie heeft de regie?

manier lossen we meteen het probleem op dat patiënten

Wie neemt de regie, nu we ook te maken hebben met een

en verwijzers op dit moment niet weten waar bepaalde

stuwmeer aan uitgestelde zorg en voorlopig nog blijvende

medische expertise te vinden is.

coronazorg? De zorgaanbieders? Ons poldermodel heeft
ons ver gebracht, maar nu de urgente fase van de corona-

Patiënten of cliënten moeten eigenlijk niets merken van de

crisis voorbij lijkt te zijn en de coronaIC zorg evenrediger

wettelijke systemen op grond waarvan ze ondersteuning of

verdeeld zou kunnen worden over de ziekenhuizen ten

zorg ontvangen. Integrale zorg en gespecialiseerde

gunste van de niet coronazorg, zien we dat het zorgveld

medische zorg die goed is georganiseerd en gericht op de

deze keuzes niet altijd zelf kan maken. Misschien is dat ook

vraag, kan een grote bijdrage leveren aan de gezondheid

wel een te hoge verwachting geweest. Vanuit de Zorgver-

van mensen en hen helpen onafhankelijk te blijven leven.

zekeringswet zijn de zorgverzekeraars aan zet. Daarvoor

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
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UNLOCKING POTENTIAL
IN HEALTH CARE
BCG ondersteunt toonaangevende zorgspelers in binnen- 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 beMAGAZINE COINCIDE • 27
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Bert van der Hoek
voorzitter raad van bestuur Trimbos-instituut

HET BELANG VAN
DE PUBLIEKE ZAAK,
NAAR VOORBEELD
VAN SCHOTLAND
Uit alle cijfers blijkt dat Schotland de “zieke
man” van Europa is. Of het nu gaat om de
levensverwachting, obesitas, het aantal
drugsdoden of het aantal mensen wat sterft
vanwege overmatig alcoholgebruik. En het
aantal suïcides zit in de top van Europa; bijna
twee keer zoveel als in Nederland. Wat heeft
mij dan toch zo geraakt in mijn werkbezoek
aan dat land?

I

ntegratie zorg en welzijn in Schotland
Afgelopen jaren heeft Schotland een aantal ontwikkelingen ingezet waar we in Nederland veel van kunnen
leren. Het zorgstelsel valt onder de Britse NHS. Het

sociale systeem is grotendeels een verantwoordelijkheid
van gemeenten. Het bijzondere in Schotland is de
integratie van beide werelden. Hierin gaan ze dus nog een
stap verder dan Finland. Daar vallen beide systemen
weliswaar onder dezelfde minister of op lokaal niveau
wethouder, maar zijn het nog steeds verschillende
systemen. In Schotland zijn beide systemen grotendeels
geïntegreerd. Beide budgetten vallen grotendeels onder
een zogenaamd Integrated Joint Board. Deze Boards
hebben binnen algemene kaders de mogelijkheid aan te
sluiten bij de lokale en regionale problemen en behoeften.
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The Highlands

begeleiding. Vervolgens raakten steeds meer bedrijven

De 32 verschillende Schotse regio’s gaan er verschillend

geïnteresseerd in deze aanpak en gingen mede inves-

mee om. In sommige regio’s loopt het nog nauwelijks, in

teren. Dat heeft voor heel veel banen gezorgd. Inmiddels

andere juist heel goed. Het meest treffende voorbeeld was

is er een enorme bedrijvigheid ontstaan en de uitstroom

voor mij The Highlands, de meest Noordelijke regio. Dat is

van jeugd is tot stilstand gebracht.

een sterk ruraal gebied, ongeveer 35% van de oppervlakte
van Schotland met ongeveer 5% van de bewoners.

Factoren van succes
Er zitten drie gemeenschappelijke factoren in deze

De verantwoordelijk leider maakte heel duidelijk hoe ze

voorbeelden. Allereerst leiderschap. Deze projecten

deze ontwikkelingen geïmplementeerd hebben. We

worden geleid door bevlogen mensen. Mensen die sterk

kregen prachtige voorbeelden te zien van hoe ze de

waarde gedreven zijn en werken vanuit de inhoud. Die

samenhang tussen beide systemen in de praktijk weten te

geloven in hun werk. En die overtuigd zijn op deze wijze

benutten. Een mooi voorbeeld vond ik het 3-fasen model.

het welbevinden van de bevolking te kunnen verbeteren.

De essentie van deze benadering is dat als er een vraag

Dat laat ook gelijk zien waarom het in sommige regio’s wel

naar support of zorg is er allereerst een analyse gemaakt

goed is opgepakt en in andere niet.

wordt van de persoonlijke situatie: wat iemand zelf kan en
wat hij/zij niet kan en waar hij/zij hulp bij nodig heeft.

Een tweede factor is het belang van de publieke zaak.

Als de situatie ernstiger wordt is er intensief contact met

Deze leiders zijn sterk gericht op het publieke belang.

betrokkene. Geprobeerd wordt te de-escaleren, vooral

Zoals een van de leiders zei: “Het gaat er om samen met

door aan te sluiten bij wat iemand zelf kan. En dat te

andere publieke organisaties de bevolking te dienen”.

versterken. Als dat niet lukt wordt geëscaleerd. Dan komt

In het dunbevolkte Noorden vereist dat ook een sterke

een vooraf afgesproken zorgplan in werking, gebaseerd

mate van flexibiliteit. Zo is de brandweer ook actief in het

op de persoonlijke situatie. Door deze aanpak is het aantal

sociale domein. Er is een sterke onderlinge solidariteit

consulten bij de huisartsen fors afgenomen. In 85% van

gebaseerd op gemeenschapszin.

de gevallen was de eerste fase voldoende. In 10% van de
gevallen kwam de tweede fase in beeld en slechts in 5%

Een derde factor is de integratie tussen het sociale

van de gevallen werd geëscaleerd naar de derde fase. Een

systeem en het zorgsysteem. Gezondheid begint met goed

enorme verbetering van het welbevinden en dat voor veel

wonen, goede leefomstandigheden en een goed sociaal

minder kosten.

netwerk. Waar de toekomst perspectief biedt en waar
jeugd zijn idealen kwijt kan. Zolang dat niet goed geregeld

Glasgow

is, is veel zorg water naar de zee dragen.

Een ander pakkend voorbeeld was Glasgow. Als Schotland
de zieke man van Europa is, dan is Glasgow de zieke man

Het is mooi om te zien hoe sterk het geloof in de publieke

van Schotland. Maar er gebeuren fantastische dingen.

zaak werkt. En vooral als het om goede leiders gaat. Dat is

We hebben een wijk gezien die erg te lijden heeft gehad

volgens mij een van de zaken die in Nederland teveel uit

van het sluiten van de industrie. Met erg slechte leefom-

beeld is geraakt. Ik ben er van overtuigd dat we dat belang

standigheden. Daar is 10 jaar geleden een project gestart.

in Nederland moeten herpakken: het belang van het

Ze kregen van de gemeente een stuk grond. Daar hebben

werken voor de publieke zaak.

ze huurwoningen op gebouwd. Vervolgens hebben ze met
de opbrengsten van die huurwoningen een gemeen-

En de Schotten? Ik heb goede hoop dat met deze aanpak

schapscentrum gebouwd. Daar hebben mensen tal van

de gezondheidsindicatoren snel verbeteren. Ik gun het ze

faciliteiten, bijvoorbeeld voor start ups of opleiding en

van harte.

“Waarde gedreven leiders willen samen met andere
publieke organisaties de bevolking dienen.“
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Douwe Hatenboer
senior adviseur TwynstraGudde

PASSENDE KADERS, GOED
SAMENWERKEN EN LEF
De juiste zorg op de juiste plek is
inmiddels een mantra geworden.
De recente ervaringen in de aanpak van
het coronavirus benadrukken de roep
om deze geïntegreerde benadering.
Het concept zelf blijft logisch en heerlijk
simpel klinken. Toch leidt het ook tot
ingewikkelde vervolgvragen. Een aantal
elementen staat echter altijd centraal bij
de succesvolle voorbeelden. Elementen
waar wij nu én straks ons voordeel mee
kunnen doen. Het gaat om een
combinatie van passende kaders, goed
samenwerken en lef om te ondernemen.
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P

assende kaders

Goed samenwerken

einde van de rit autonomie in te

Waar tot voorheen

Het tweede element dat centraal staat

leveren en knopen door te hakken.

opdrachten vooral speelden

in succesvolle voorbeelden is goed

Tegelijkertijd kunnen deze bestuurders

rondom fusies of concurrentie

samenwerken. Nu is samenwerking

niet te ver voor de troepen uitlopen.

binnen sectoren is de huidige tijds-

geen zorgaanbieder vreemd. Rond de

Verbinding houden met de andere

geest gericht op netwerksamenwerking

honderd samenwerkingsverbanden

samenwerkingspartners is onmisbaar.

binnen én buiten de eigen sector.

per instelling is eerder regel dan

Tunnelvisie of machogedrag ligt op de

Daarbij neemt de nadruk op nabije

uitzondering. Toch is een duurzame

loer, leidend tot gelatenheid bij

zorg en ‘de regio’ toe. Versterkt door

integratie van zorg en welzijn, of

anderen.

personeelstekorten en een verande-

andere vorm van juiste zorg op de

rende zorgvraag verantwoordt de

juiste plek, geen dagelijkse praktijk.

Genuanceerde daadkracht doet ook

zorgbestuurder zich mede voor het

De successen laten zien dat er altijd

recht aan de eigen interne governan-

regionale zorgaanbod en verande-

klein begonnen wordt. Bijvoorbeeld

cestructuur. Elke partner vertegen-

ringen daarin. Het is een druk,

rondom een specifiek ervaren urgentie,

woordigt een achterban. Niets is

onderstreept door corona, die de

zoals in de Drentse regio, of met één

vervelender dan op het laatste

sector dagelijks voelt; of het nu gaat

patiëntcategorie, zoals bij de start van

moment te worden aangesproken

om de wethouder, zorgaanbieder,

Santeon. In de ene regio kan het

door de ondernemingsraad, of te

verzekeraar of meebetalende burger.

vertrekpunt een chronisch tekort aan

worden teruggefloten door de

huisartsen zijn, terwijl het in een

toezichthouders. Evenwicht zoeken in

De afgelopen jaren is deze druk door

andere gaat over de aanrijtijden van

tempo en draagvlak gebeurt op een

beleidsmakers opgepakt en vertaald

ambulances of om een nijpend tekort

dun koord. Juist deze balans vraagt de

naar ruime samenwerkingsmogelijk-

aan verpleegbedden. Alleen wanneer

aankomende periode om bestuurlijke

heden. Voorbeelden zijn de nieuwe

de potentiele meerwaarde voor

veerkracht. Waar de recente hectiek

ACM-richtlijnen voor samenwerking en

iedereen duidelijk is heeft een

rondom corona nadruk legt op

de meer actieve rol van zorgverzeke-

samenwerking slagingskans. Een

daadkrachtige doeners, vergt de

raars in regio’s, zoals recent in Drenthe

blauwdruk lijkt daar haaks op te staan.

complexiteit van duurzame integratie
tussen zorg en welzijn om een

en Flevoland. Ongetwijfeld doen straks
ook de houtskoolschets en de Contou-

Ten tijde van de corona-aanpak valt

bescheiden en zorgvuldige afweging

rennota van VWS een duit in deze zak.

over urgentie en inzet om samen te

van verschillende perspectieven en

werken niet te twisten. Toch is er een

belangen.

De wens voor een hoger tempo in de

risico dat waardevolle regionale

integratie van zorg en welzijn spreekt

samenwerkingsverbanden, ingericht in

voor zich. Kaders rondom ontschotting,

de context van de virusaanpak, de

Koers vooruit: veranderen of
veranderd worden

regionale mandatering of voorwaarden

jaargrens niet passeren. Een duurzame

Met een juiste balans tussen passende

zoals een landelijk EPD, lijken hierin

samenwerking kent ook gelijkwaardig-

kaders, goed samenwerken en

wenselijk. De vraag is echter of een

heid en evenredigheid. Waar één

ondernemingsbereidheid kan de

top-down blauwdruk niet afleidt van

belang nu kan prevaleren is dat op een

volgende stap gezet worden in de

innovatie en de mooie initiatieven die

later moment maar de vraag. De

ontwikkeling van de juiste zorg op de

al gaande zijn. De kaders en geboden

samenwerkingsopgave voor deze

juiste plek en de integratie van zorg en

ruimte lijken passend te zijn. En zo niet

netwerken is om ten tijde van crisis

welzijn. De koers is gezet. Alleen

wellicht onder de huidige druk

flexibel te zijn en hiërarchie te accep-

kunnen instellingen de groeiende

vloeibaar genoeg?

teren. Echter ook om naar gelijkwaar-

uitdagingen gewoonweg niet beant-

dige verbanden af- of juist op te

woorden. Laten wij daarbij gebruik

schalen als inzet weer onder het

maken van onze recente ervaringen,

vergrootglas ligt.

de al ingeslagen weg en succesvolle
nationale én internationale voor-

Lef om te ondernemen

beelden om het verschil te maken.

Het derde element gaat over ondernemingsbereidheid. Elk succesvol

Voor zorginstellingen rest er wel één

regiovoorbeeld kent één of meerdere

laatste kanttekening: het is nu veran-

boegbeelden. Deze boegbeelden zijn

deren, of straks veranderd worden.

bestuurders die soms tegen de

Want de nieuwe werkelijkheid is

stelsellogica ingaan, bereid zijn aan het

onontkoombaar.
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Ewoud van Dijk
voorzitter Nederlandse Vereniging van Neurologie

ONTSCHOTTEN
VOOR HOGERE
ARBEIDSPARTICIPATIE
De Nederlandse MR CLEAN studie toonde enkele jaren geleden overtuigend aan dat het snel verwijderen van een bloedstolsel uit een hersenslagader resulteert in een betere functionele uitkomst bij
ernstig aangedane patiënten met een herseninfarct. Deze intra arteriële trombectomie (IAT) heeft
de acute behandeling van het herseninfarct de afgelopen jaren wereldwijd ingrijpend veranderd. 8

T

egenover deze betekenisvolle

ze te maken krijgen. Ongeveer een

arbeidsgeneeskundige (KAG). De KAG

innovatie in de acute fase

derde tot de helft van deze relatief

is een bruggenbouwer tussen het

staan grote uitdagingen in de

jonge groep krijgt na 2 jaar een WIA

medisch curatieve en het sociale en

chronische fase. Het functio-

uitkering. Het risico op werkloosheid in

arbeidsgeneeskundige domein. Zij

neel neurologisch herstel van patiënten

deze groep is tot 15-maal hoger ten

doen een uitgebreide intake, zowel

met een doorgemaakt herseninfarct is

opzichte van hun leeftijdsgroep. Om

gericht op medisch als werkdomein,

helaas vaak niet volledig. Zichtbare

patiënten beter te informeren over de

stellen in een vroege fase een geïnte-

veranderingen, zoals een halfzijdige

psychosociale gevolgen van een acute

greerd plan op en begeleiden

verlamming of een taalstoornis en met

ziekte met een chronisch beloop

patiënten in het arbeidsgeneeskundige

name minder zichtbare gevolgen zoals

hebben we samen met patiënten en

domein gericht op tijdige participatie

vermoeidheid, cognitie, stemming en

een subsidie van het Zorginstituut de

en indien dat niet, of niet geheel,

gedrag gerelateerde klachten komen

Young stroke toolbox 10 ontwikkeld.

mogelijk is naar een passende

veel voor. Dit heeft in veel gevallen

uitkering. Patiënten ervaren daardoor

grote impact op het maatschappelijk

Klinisch arbeidsgeneeskundige

en in het bijzonder arbeid gerelateerd

Patiënten ervaren het als zeer

participeren.

waardevol dat ze al vroeg informatie

Financiering

en begeleiding krijgen bij het opstellen

De scheiding van financiering tussen

Arbeidsparticipatie

van een ‘werk en participatieplan’ als

de curatieve en de arbeidsgezond-

Ongeveer één op de tien mensen die

onderdeel van het zorgplan. Behoud

heidszorg staat een duurzame en

een herseninfarct krijgt, is jonger dan

van werk is een belangrijk behandel-

brede inzet van de klinisch arbeidsge-

50 jaar. Uit peilingen onder deze groep

doel. Maar curatieve zorg is niet

neeskundige in de weg. De financiering

staan werk, sociale contacten en

primair ingericht op ondersteunen bij

van geïntegreerde ‘arbeidszorg’ is niet

zelfstandigheid in de top 3 van

maximaal behoud van arbeidspartici-

opgenomen in de budgetten van

prioriteiten. Dreigend verlies aan

patie en de benodigde kennis van

verzekerde zorg en vormt de belang-

zingeving, inkomen en maatschappe-

arbeidsgeneeskunde ontbreekt. In het

rijkste belemmering.

lijke participatie wordt door patiënten

arbeidsdomein heeft ruim 40% van de

Tijdens een recente invitational van de

als stressvol ervaren met een negatief

werkenden geen toegang tot bedrijfs-

Raad voor Volksgezondheid en

effect op stemming en herstel. 9

gezondheidszorg of deze is kwalitatief

Samenleving (RVS) om haar Toekomst

Patiënten zijn onbekend met wat ze te

onder de maat. In het Radboudumc is

Agenda op te stellen, zegt een verte-

wachten staat en met welke instanties

ervaring op gedaan met de klinisch

genwoordiger van de patiënten: ‘om de
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meer grip en regie en minder stress. 11

“Tegenover technologische
innovaties in de acute fase
staan grote uitdagingen in
de chronische fase. Daar is de
interventie vooral gericht op
het ‘ontschotten’.”
zorg te krijgen die je nodig hebt moet je
mondig, intelligent en vasthoudend zijn.
De huidige stelsels zijn veel te complex
voor velen, zo niet voor allen.’ Dat geldt
zeker voor patiënten met een hersenaandoening. Eén van de uiteindelijk
geprioriteerde onderwerpen van de
RVS voor 2020-2024 is Schurende
Stelsels. 12

Interventie om te ontschotten
Het was geen toeval dat een Nederlandse studie voor het eerst aantoonde
dat IAT een succesvolle behandeling is
voor ernstige herseninfarcten. Naast
een technologische innovatie was het
vooral de regionale en landelijke
samenwerking en de goede acute zorg
infrastructuur in Nederland die dit
mogelijk maakten. Nederland heeft
naast een goed georganiseerde
curatieve zorg ook een uitstekend
sociaal systeem. De connectie tussen
de medische curatieve zorg en de
arbeidsgeneeskundige zorg verdient
echter aandacht. Dit is niet alleen van
toepassing op de zorg voor patiënten
met een herseninfarct, maar ook voor
werkende mensen met Parkinson, MS,
kanker, reuma of een andere (chronische) ziekte met impact op het
maatschappelijk en in het bijzonder
arbeid gerelateerd participeren.
Hiervoor is niet in de eerste plaats een
hoog technologische innovatie nodig,
maar vooral een interventie gericht op
het ‘ontschotten’.
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Jan Kremer
voorzitter Kwaliteitsraad, Zorginstituut Nederland

KEERPUNT 2020;
VERBINDING, VERBREDING
EN BEWEGING

“Goede zorg is niet
simpel en uniform,
maar juist complex
en persoonlijk.
Context doet ertoe.”
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We staan aan het begin van een nieuw decennium waarin we geconfronteerd worden met een
aantal grote opgaven voor de zorg. Eerst natuurlijk het te boven komen van de coronacrisis, dat
een grote investering vergt op alle fronten van ons allemaal. Ten tweede zijn er de opgaven die
we al kenden. Allereerst de betaalbaarheid, een klassieker. Hoe houden we de zorg betaalbaar
in het licht van stijgende vraag en duurdere antwoorden? Ten derde de arbeidsmarkt. Hoe
krijgen we voldoende mensen om al het werk te verzetten?

D

e arbeidsmarkt opgave kan

gerepareerd moeten worden.

beslissen in de spreekkamer is

nog wel eens groter worden

We zien steeds scherper dat goede

daarvan een mooie illustratie.

dan betaalbaarheid. Om

zorg niet simpel en uniform is, maar

geld kun je in dit rijke land

juist complex en persoonlijk. Context

Beweging. We kunnen deze com-

immers nog zeuren, maar mensen zijn

doet ertoe. Daarbij zijn niet alleen

plexe opgaven alleen maar oplossen

er op een gegeven moment gewoon

professionele waarden van belang,

als we voldoende vernieuwen en

niet meer. ‘De jonge mensen zijn op’

maar ook persoonlijke en maatschap-

bewegen. Dialogen zijn nodig en

verzuchtte de voorzitter van een

pelijke waarden. Kwaliteit verbeteren

vragen tijd, maar te weinig vooruit-

hogeschool eens, toen iedereen maar

betekent in dit denken vooral

gang is niet acceptabel. De veel-

bleef vragen om meer verpleegkun-

proberen, reflecteren en leren.

gehoorde roep om regie past hierbij.
Als deelbelangen de voortgang

digen. De derde opgave zit in het werk
zelf. Zorgverleners staan toenemend

Proberen, reflecteren en leren

belemmeren, mag er vanuit gedeeld

onder druk en zoeken naar beteke-

De grote opgaven van dit decennium

belang een knoop worden door-

nisvol werk dat beter aansluit bij de

kunnen we alleen oplossen als we de

gehakt. Daarbij moeten we dan wel

gezondheidsvragen van deze tijd.

complexiteit en onzekerheid van de

weer uitkijken voor het terugvallen

Tot slot is duurzaamheid ook in onze

oplossingen niet ontkennen, maar

naar standaardiseren, implemen-

sector een opgave van formaat.

juist als vertrekpunt nemen. Dat

teren en controleren. Daarvoor zijn

De zorg is verantwoordelijk voor 7%

betekent dat we de wereld van

de opgaven te complex.

van de landelijke CO2 uitstoot en voor

plannen, implementeren en controleren

een groot deel van de afvalstromen.

moeten inruilen voor die van proberen,

Keerpunt

Steeds meer mensen maken zich daar

reflecteren en leren. Daarbij zijn drie

Beste lezer, laat 2020 een keerpunt

zorgen over.

aspecten van groot belang:

zijn. We staan aan het begin van een
decennium met een aantal grote

Context doet ertoe

Verbinding. We kunnen de genoemde

opgaven, die we niet kunnen oplossen

Kunnen we deze complexe opgaven

opgaven niet in ons eentje oplossen.

met het huidige kwaliteitsdenken van

wel oplossen met de huidige manier

We hebben elkaars perspectieven

plannen, implementeren en controleren.

van denken over kwaliteit? Om deze

nodig. We moeten daarbij uitkijken

Daarvoor is dat wat we samen goede

vraag goed te beantwoorden moeten

voor de postmoderne valkuil dat het

zorg vinden te complex, te persoonlijk

we eerst begrijpen wat we nu

eigen perspectief beter is dan dat van

en te moreel geladen. We moeten

eigenlijk verstaan onder kwaliteit. In

de ander. Dus geen debatten maar

kiezen voor het nieuwe kwaliteits-

het huidige denken staat vooral het

dialogen, geen onderhandelingen

denken van proberen, reflecteren en

professionele perspectief centraal.

maar samenwerking. De recente

leren. Verbinding, verbreding en

Op basis van objectieve kennis,

allianties tussen verzekeraars en

beweging zijn daarbij belangrijke

bepalen beleid en kennis op afstand

zorgaanbieders zijn daarvan mooie

woorden, juist nu in de post-acute

van de praktijk wat wel of geen goede

voorbeelden.

fase van de coronacrisis, waarin we

zorg is. Kwaliteit verbeteren betekent

afwegingen moeten maken in com-

in dit denken vooral plannen, imple-

Verbreding. We kunnen kwaliteit van

plexe, snel veranderende contexten.

menteren en controleren.

zorg niet meer baseren op alleen

De Kwaliteitsraad wil graag met u de

Dit denken staat toenemend onder

professionele waarden. Maatschap-

handschoen oppakken om dit keerpunt

druk. Zorgverleners voelen zich geen

pelijke waarden zoals solidariteit en

samen met u en het Zorginstituut vorm

robots die alleen richtlijnen en

leefbaarheid zijn eveneens belangrijk,

te geven. Faciliterend waar gewenst,

protocollen moeten volgen en

net als persoonlijke waarden van

adviserend waar gevraagd en doorzet-

patiënten voelen zich geen dingen die

patiënten en zorgverleners. Samen

tend waar nodig.
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Simone Kukenheim
wethouder Zorg en Jeugd Gemeente Amsterdam

INVESTEREN IN PREVENTIE,
IS INVESTEREN IN DE
TOEKOMST
De plek waar onze wieg staat, bepaalt vaak

onze toekomst. Als wethouder Zorg en Jeugd
van een college wiens belangrijkste opdracht
is om meer kansengelijkheid voor Amsterdammers te creëren, is dit niet bepaald mijn
levensmotto.

I

n Schotland maakt het ook nogal
wat uit waar je wieg stond. Of je
beschikt over een hoge of een lage
sociaaleconomische status. Een

kwart eeuw om precies te zijn. Schotten
met een hoge score leven gemiddeld

25 jaar langer dan hun landgenoten die
het op sociaal-economisch gebied
minder getroffen hebben. In Nederland
zijn de verschillen kleiner – 7 jaar –
maar net zo alarmerend.

Gezondheidsverschillen in
Amsterdam
Ook Amsterdam is in dat opzicht een
stad met meerdere gezichten. Zelfs op
postcodeniveau zien we grote
verschillen. De buurt waarin je geboren
wordt, opgroeit en ouder wordt, heeft
invloed op je leven. Sterker nog, hoe je
ouders leefden voor de conceptie,
maakt uit voor je start. In sommige
wijken in Amsterdam is de kans op
sterfte en ziekte rondom de geboorte
2 tot 3 maal hoger dan het landelijk
gemiddelde. 16,5% van de pasgeboren
kinderen heeft geen goede start bij
geboorte door vroeggeboorte, een laag
geboortegewicht of een combinatie
daarvan. De gezondheid van een kind
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voor, tijdens en na de geboorte blijkt
een belangrijke voorspeller te zijn van
problemen, zowel fysiek, mentaal als
sociaal, op latere leeftijd 13. Dit geldt
niet alleen voor het kind in kwestie,
maar werkt zelfs door in de volgende
generaties. Een kansrijke start kan de
intergenerationele overdracht van
gezondheidsachterstanden doorbreken.
Daar is dus werk aan de winkel. In

“Een kansrijke start kan de
intergenerationele overdracht
van gezondheidsachterstanden
doorbreken.”

Amsterdam staat preventie in het
domein van de publieke gezondheid

En we gebruiken onze data goed: we

beschermen en verzorgen van onze

centraal en is domein-overschrijdend.

weten op welke scholen veel kinderen

meest kwetsbare burgers. De medische

Dat is op zich niet nieuw. Honderd jaar

zitten met een (risico op) ongezond

sector, maar ook de verzorgenden en

geleden zagen we gezondheidsver-

gewicht. Op die scholen wordt extra

de grote kring van professionals en

schillen in onze stad en bleek de inzet

aandacht besteed aan gezond eten en

vrijwilligers daar omheen doen

op hygiëne in en om woningen en de

bewegen. Ook voor de overige

ongelofelijk goed en belangrijk werk.

leefomgeving van mensen de sleutel

kinderen en gezinnen zetten we vol

De fase die daarop volgt zal er niet

tot het voorkomen van nare infectie-

in op preventie door het gezonde

alleen één zijn van het treuren om de

ziekten. Maar preventie blijft een

alternatief zo aantrekkelijk en toegan-

mensen die overleden zijn en het

continu aandachtspunt en is dus veel

kelijk mogelijk te maken in school-

herstellen van alles wat het ons

meer dan alleen maar voorlichting.

kantines en waar mogelijk ook op

gevraagd heeft, of het leren van de

Preventie is je verdiepen in de levens

straat. Tegelijkertijd investeren we in

lessen over de bestrijding en omgaan

van mensen, om te begrijpen welke

vakleerkrachten gym en goed bewe-

met een dergelijke pandemie. We

keuzes ze maken, waar ze zich zorgen

gingsonderwijs. Zo zorgen we voor een

zullen een radicale andere agenda op

over maken en wat ze motiveert. En zo

omgeving waarin de gezonde keuze

preventie moeten voeren.

naast iemand te gaan staan en samen

weer normaal wordt.

seren wat nodig is om die te door-

Maatregelen op hoger niveau

Gelijke kansen voor een gezond
leven

breken.

De afgelopen jaren zien we positieve

We zien het belang van een gezonde

resultaten op gedrag, bijvoorbeeld in

veerkrachtige bevolking. We zullen

Aanpak overgewicht bij kinderen

het minder drinken van zoete dranken.

systematischer en domein-over-

Deze wijze van preventie gebruiken we

Of door de inspanningen om te

schrijdend moeten samenwerken aan

in Amsterdam op talrijke plekken. De

voorkomen dat kinderen gaan roken.

een samenleving waarin gezonde

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

Veel sportparken, schoolpleinen,

keuzes makkelijk te maken zijn. Waarin

is een voorbeeld waar Amsterdam trots

kinderboerderijen en onze dierentuin

een gezonde levensstijl wordt aange-

op is. Deze aanpak stamt uit 2012 toen

Artis zijn bijvoorbeeld al rookvrij,

moedigd en ondersteund. We zullen de

we constateerden dat ruim 1 op de 5

waarmee niet-roken steeds meer de

norm moeten veranderen over wat je

kinderen en jongeren in de stad

norm is geworden. Tegelijkertijd laten

onder werktijd kan doen zodat we

overgewicht of obesitas had. Om dit

de laatste cijfers van overgewicht bij

stress voorkomen en ook tijd creëren

tegen te gaan bleek van essentieel

kinderen zien dat de daling vanaf 2012

voor sport en bewegen. We zullen

belang dat iedereen zich daarvoor in

lijkt te stagneren. Als Amsterdam zitten

pro-actiever mensen moeten onder-

ging zetten: het kind en de ouders zelf,

we aan de grenzen van onze mogelijk-

steunen met het stoppen van roken. En

maar ook professionals in het onder-

heden, nu is hulp uit Den Haag of zelfs

we zullen bij al deze maatregelen en de

wijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisa-

Europa nodig. Zoals door prijsmaatre-

aanpak ervan altijd gezondheids- en

ties, sportclubs, bedrijven en de grote

gelen ongezond voedsel duurder en

levensstijlverschillen binnen onze

voedselproducenten. Voor kinderen in

gezond voedsel goedkoper maken,

samenleving in het oog moeten

gezinnen die al een ongezond gewicht

of het verbieden van reclame voor zeer

houden. Zodat we niet alleen gezonder

hebben, bespreekt de coach van de

ongezonde producten.

worden als geheel, maar ook de

naar patronen te kijken en te organi-

gezondheidsverschillen verkleind

jeugdgezondheidszorg aan de keukentafel met het gezin welke factoren

Preventie centraal stellen

worden en iedereen - ongeacht waar je

leiden tot een ongezond gewicht.

In tijden van de Covid-19 pandemie is

wieg staat - een kans heeft op een lang

Daarna volgt maatwerk per gezin.

onze eerste inzet gericht op het

gelukkig leven.
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John Luijs
partner Monitor Deloitte

HOE TE KOMEN TOT DE
JUISTE ZORG OP DE
JUISTE PLEK IN DE REGIO
Er is bij alle zorgpartijen veel aandacht voor het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek, en de
benodigde regionale samenwerking om dit te bereiken. Toch laten initiatieven rondom dit onderwerp
tot nu toe wisselend succes zien, en gaat de transitie volgens velen niet snel genoeg. Dit roept de vraag
op: wat is de beste manier om de juiste zorg op de juiste plek in de regio te organiseren? Is er wel een
beste manier, of is er een verschillende aanpak nodig per regio? En zelfs als er niet een beste manier
is, zijn er dan wel algemene randvoorwaarden te definiëren?

D

e op het oog simpele vraag
“hoe organiseren we zorg
op de juiste plek in de regio”
leidt al meteen tot meer

complexe vervolgvragen. Bijvoorbeeld:
Wat is dan een regio? Afhankelijk van
wat je wil organiseren in de regio,
bijvoorbeeld portfolio uitruil tussen
ziekenhuizen versus samenwerking op
sociaal kwetsbare groepen, kan de
relevante grootte en de grenzen van
een regio sterk verschillen.

Andere vragen zijn:

•

Welke partijen moeten in de regio
samenwerken? Wie heeft de regie
en wie bepaalt dat?

•

Is er een standaard vorm van
governance mogelijk over de
verschillende regio’s?

•

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen en prioriteiten voor die
samenwerking?

•

Hoe werkt het met financiering; in
hoeverre en hoe moeten we
‘ontschotten’ om dit succesvol te
maken?

•

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren? En valkuilen?
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“Onze belangrijkste boodschap is: er is niet één
standaard aanpak, niet één route richting succes.”

Vier uitgangspunten

rondom specifieke onderwerpen, en kan

De visie van Deloitte op dit onderwerp

de relevante regio voor dat onderwerp

verschillende partijen.

is gebaseerd op vier uitgangspunten.

gedefinieerd worden. Deze “coalitie

Om dit te illustreren met een voor-

Ons eerste uitgangspunt is dat het niet

match” filosofie klinkt mogelijk te

beeld: als er 10% kosten bespaard

mogelijk is om deze vragen voor alle

vrijblijvend. Maar het tegenoverge-

worden op behandelingen voor een

regio’s op dezelfde manier te beant-

stelde, een van bovenaf opgelegde

specifieke populatie van chronische

woorden. Zorg is te complex en de

samenwerking tussen alle zorgpartijen

patiënten: vloeit dit dan volledig

regionale behoeften zijn te divers om in

in een regio op een veelheid van

terug via de zorgverzekeraar (lagere

alle regio’s alles op gelijke wijze te

onderwerpen, lijkt ook geen recept

premie) naar de verzekerden? En

organiseren: “laat de context de coalitie

voor succes. Voor succes op lange

gaat dit dan dus ten koste van de

bepalen”. Wat we wel willen is best

termijn, moeten alle betrokken partijen

omzet van het ziekenhuis? Of kijken

practices identificeren en opschalen.

overtuigd zijn dat het bijdraagt aan het

we naar een andere vorm van

De manier van opschalen en imple-

bereiken van hun eigen doelen.

financiering waardoor er voor

menteren kan per regio verschillen.

Daarvoor helpt het om in eerste

ziekenhuizen ook een financieel

instantie de focus te leggen op die
Een tweede uitgangspunt is dat

onderwerpen en coalitie partners waar

(regionale) samenwerking een middel is,

het minste weerstand zit.

3. De verdeling van de waarde over de

voordeel is?
4. De belangrijkste investeringen en
risico’s. Wat moeten de verschillende
partijen opofferen en veranderen?

en geen doel op zich. Om te komen tot
een effectieve samenwerking, of in het

Ten vierde moet er niet te veel focus

En is de mate van investering en

algemeen tot een verandering van de

liggen op het huidige “aanbod” (de

risico voor de betrokken partijen in

status quo, moet het nut hiervan voor

zorgverleners), maar op het toekomstige

balans met het deel van de waarde

de individuele partijen helder zijn.

‘vraag’-landschap (de patiënt). Wat is

Welke kans kunnen we beter benutten

‘waarde voor de patiënt’ in de komende

of welke bedreiging beter voorkomen

5-10 jaar, gegeven de technologische,

nance. Gegeven het antwoord op de

door met andere partijen samen te

maatschappelijke en demografische

vorige vier vragen: is er een logische

werken? Samenwerking heeft namelijk

ontwikkelingen?

regisseur voor deze context en

ook nadelen. Het zorgt vaak voor meer

dat die partij ontvangt?
5. De laatste vraag gaat over gover-

coalitie? Wat is de beste manier van

complexiteit, meer afstemming en

Vijf vragen per coalitie

tragere besluitvorming. Dus de

Na het vormen van de coalities, dienen

voordelen van de samenwerking

er per coalitie in ieder geval vijf vragen

Belangrijkste boodschap

moeten voor de betrokken partijen

beantwoord te worden.

Onze belangrijkste boodschap is: er is

helder genoeg zijn om deze nadelen
(en algemene weerstand tegen
verandering) te compenseren.
Ons derde uitgangspunt is dat de
individuele zorgpartijen eerst zelf een

besluitvorming?

niet één standaard aanpak, niet één
1. De scope van de samenwerking. Wat

route richting succes. Laten we

doen we individueel versus wat doen

beginnen om coalities te vormen op de

we samen? Wat is de rolverdeling,

onderwerpen waar er veel waarde voor

wie gaat wat anders doen?

de patiënt en voor de betrokken

2. Welke waarde creëert de coalitie

partijen lijkt te behalen door samen te

heldere visie ontwikkelen m.b.t. regionale

rondom het onderwerp? Dit dient

werken. Wij hopen dat bovenstaande

samenwerking: op welke onderwerpen

eerst gedefinieerd te worden voor de

vragen die coalities helpen de funda-

kunnen zij door samenwerking de

patiënt (of burger) in die regio. Welke

menten van de samenwerking goed

meeste waarde creëren, en met wie.

kwaliteit gaan we toevoegen, en/of

neer te zetten.

Begin met het wat, dan pas het hoe. Op

hoe gaan we dat op een meer

basis van deze individuele doelen

doelmatige manier doen?

kunnen coalities gesmeed worden
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Rian Veldhuizen
voorzitter Harteraad

DE MENS
CENTRAAL
We moeten opletten dat het patiëntperspectief
niet het onderspit delft in de huidige coronacrisis. Soms is het onvermijdelijk dat we
minder oog hebben voor de autonomie van
de patiënt, als we bijvoorbeeld snel moeten
schakelen om tekorten op IC’s te voorkomen.
We kunnen deze crisis echter ook benutten om
de beweging die is ingezet - de mens centraal
- te versnellen. Na het tijdperk waarin wetenschappers en specialisten de scepter hebben
gezwaaid, is er nu al jaren een verschuiving
gaande van de ‘traditionele paternalistische
arts’ naar zorg die draait om de autonomie van
de patiënt. Hoe gaat dit verder? We staan voor
belangrijke keuzes in het herinrichten van de
zorg na corona en de mening van de patiënten
zelf biedt daarbij de belangrijkste richting.

W

at doet ertoe en wat werkt voor de
patiënt?
Als expertisecentrum voor ervaringsdeskundigheid vroeg Harteraad de 1,5 miljoen

mensen die leven met hart- en vaataandoeningen in
Nederland wat voor hen belangrijk is. Hoe willen ze dat
hun zorg geregeld wordt? Hoe gaan ze om met het begrip
gezondheid? Dit zijn de inzichten:

•

Ziekte en zorg zijn een onderdeel van het leven van
mensen. Waarmee ze aangeven dat het niet los van
elkaar kan worden gezien of aangeboden.

•

Mensen ervaren voor een relatief klein deel van hun
leven beperkingen van hun ziekte. Verder leven ze hun
leven en voelen zich zelden patiënt.

•

Kwaliteit van leven heeft invloed op de kwaliteit van
zorg en andersom.
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“De crisis laat zien dat deze toekomstdroom
goed te realiseren valt.”
•
•

Geen mens is hetzelfde. Maatwerk is belangrijk en

gezondheid. Met telemetrie wordt gemeten hoe het met

noodzakelijk.

haar hartritme is en of er sprake is van een stoornis.

Bij sommige situaties is hulp onmisbaar, (veel) andere

Mevrouw Tewarie ontvangt al snel de uitslag; er is wel

zaken kan iemand zelf. Mits goed geïnformeerd en

sprake van een sterk verhoogde hartslag, maar niet van

gefaciliteerd.

een hartritmestoornis. Ze wordt in contact gebracht met
een ervaringsdeskundige op dit terrein en ontvangt

Hiermee leren we wat er voor mensen met een hart- en

informatie en tips over de hartslag. De vraag, de meting

vaataandoening toe doet, wat er werkt in de gezond-

en het contact worden door mevrouw Tewarie

heid(szorg) en wat de effecten zijn op de kwaliteit van

opgenomen in haar gezondheidsomgeving. Ze bepaalt zelf

leven. We weten inmiddels dat een toenemende kwaliteit

of ze hier anderen ook toegang toe geeft, wat handig kan

van leven positieve effecten heeft op de samenleving.

zijn als ze een volgende keer contact zoekt. Via een

Beter geïnformeerde patiënten (o.a. door ervaringsdes-

wearable houdt mevrouw Tewarie nu regelmatig haar

kundigen) maken minder gebruik van onnodige zorg en

hartslag bij. Op deze manier leert ze zichzelf en haar hart

verminderen daarmee de zorgkosten.

beter kennen en voelt ze zich zekerder. Ook die gegevens

Ook kunnen we de zorgprocessen verbeteren doordat

zet ze in haar gezondheidsomgeving.

patiënten hebben aangegeven op welke manier een

We zien dat digitale zorg op afstand in deze crisis een

ingreep, het opname- en ontslagproces voor hen tot

grote vlucht neemt. Als het aan ons ligt wordt de aandacht

betere resultaten leidt. Een van de voorbeelden daarvan is

en zorg vanuit mevrouw Tewarie in de toekomst op deze

het investeren in gezamenlijke besluitvorming in de

wijze ingericht en georganiseerd. Omdat ze zelf let op de

spreekkamer.

patronen achter haar verhoogde hartslag, valt het haar
ook op dat ze hartkloppingen krijgt wanneer ze door

Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven

rekeningen en aanmaningen wordt geconfronteerd met

Met het systematisch ophalen, analyseren en verrijken

betalingsachterstanden. Reden voor mevrouw Tewarie om

van patiëntervaringen herkennen we als Harteraad

zich vanuit haar persoonlijke gezondheidsomgeving in

patronen. We werken aan het determineren en koppelen

contact te stellen met de schuldhulpverlening in haar

van de ervaren kwaliteit van leven aan de gemeten kwaliteit

gemeente. Zo krijgt ze, ook op dit vlak, passende onder-

van zorg. We hebben de overtuiging dat met uitkomsten

steuning.

van kwaliteit van leven, de kwaliteit van zorg kan worden
verbeterd. Vanuit deze kennis en ervaring met heel veel

De crisis laat zien dat deze toekomstdroom goed te

mensen zijn we instaat om op het collectieve niveau beleid

realiseren valt. Vormen van telemonitoring en -begeleiding

en kwaliteit van zorg te verbeteren en te beïnvloeden.

leiden niet alleen tot aanvullende vormen van zorg maar

Daarmee staan de patiënten niet alleen centraal maar ook

ook tot de mogelijkheid om als mens daadwerkelijk zelf de

aan het roer.

regie te voeren over hoe met de gezondheid en zorg om te
gaan. Harteraad werkt er graag aan om dit te realiseren.

Een post-corona Toekomstdroom: de mens is de
maat der dingen

Samenwerking met beroepsverenigingen, huisartsen(orga-

Terug naar de patiënt die nu in het denken en handelen

zorgaanbieders, (lokale) overheid, ondernemers en tal van

centraal moet staan bij het herstarten van onze zorg.

anderen die kunnen helpen de gezondheid en de kwaliteit

Een post-corona toekomstdroom is mevrouw Tewarie.

van leven van mevrouw Tewarie te verbeteren, is daarbij

Ze is bekend met hartritmestoornissen en haar hart gaat

absolute noodzaak. En de noodzaak om het aanbod

tekeer. Daarom zoekt ze contact vanuit haar persoonlijke

letterlijk en figuurlijk dichtbij te brengen. Zo staat na dik

gezondheidsomgeving. Via deze digitale omgeving staat ze

100 jaar niet alleen de patiënt, maar de mens in zijn of haar

rechtstreeks in contact met een team van mensen en

leven en leefomgeving centraal. Dan zou deze ellendige

instrumenten die haar ter beschikking staan bij haar

crisis een positieve bijwerking kunnen hebben.

nisaties), verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen,
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Hanneke Klopper
voorzitter Zelfstandige Klinieken Nederland

VAN PECUNIA NAAR
ORGANISATIE ALS
LEIDEND BEGINSEL
Beleid gericht op nieuwe contouren van de zorg moet mogelijkheden om in de zorg te investeren
stimuleren, niet tegenwerken. Daarnaast zou er in de organisatie, en dus ook in de bekostiging van
medisch specialistische zorg, een onderscheid moeten komen tussen planbare en acute en hoog
complexe zorg. Dat schreef ZKN, de vereniging van klinieken in Nederland, in januari van dit jaar
aan de ministers van Volksgezondheid. De oproep tot differentiatie is door de coronacrisis alleen
maar urgenter geworden.

Z

KN leverde input voor de Contourennota die VWS

daarmee om een centrale regie op de organisatie ervan.

in de zomer van 2020 wil presenteren. Samen

Voor zowel hoog complexe als voor acute zorg zou,

met de andere stakeholders binnen de medisch

vanwege deze organisatorische eisen voor optimale zorg,

specialistische zorg zoals ziekenhuizen, patiënten

een afzonderlijk financieringsmodel moeten komen. Met

en verzekeraars, moeten klinieken nadenken over

onderscheid in de bekostigingssystemen hoeven zorgver-

modellen die vanzelf leiden tot zorg die zinnig en zuinig is.

zekeraars niet meer te kiezen tussen het vergoeden van

En die transparant en resultaatgericht is en regie op zorg

succesvol medisch specialistisch handelen of het overeind

voor kwetsbare groepen in de samenleving ondersteunt.

houden van een ziekenhuislocatie.

Dit artikel verdiept dat standpunt, juist omdat het richting
biedt als we ons uit deze crisis naar een nieuwe toekomst

Geld

bewegen.

En ja, het gaat dus om geld. Geld om de zorg en dus het
zorgsysteem, betaalbaar en beschikbaar te houden. Zeker

Verplaatsing van zorg

ook gezien de wens tot permanente opschaling van IC

De klinieken in ons land; de instellingen die zich volledig

capaciteit door de corona crisis. Opschaling en verplaatsing

focussen op de organisatie en uitvoering van specifieke

van zorg heeft altijd financiële consequenties. We moeten

medisch specialistische behandelingen en ingrepen, willen

ons er bijvoorbeeld van bewust zijn dat de digitalisering

dat er een versnelling komt in de verplaatsing van zorg ten

voor zorg op afstand, die door de corona zo’n grote vlucht

gunste van de kwaliteit van de medisch specialistische

neemt, elders, veelal in commerciële settingen, nieuwe

zorg. Bijvoorbeeld de verplaatsing vanuit het ziekenhuis

verdienmodellen biedt voor nieuwe spelers. Wat hieraan

naar de eerste lijn of naar klinieken. Zo moet de juiste zorg

wordt uitgegeven, gaat niet meer naar de traditionele

op de juiste plek een leidend beginsel worden voor alle

instellingen. Juist ook in deze crisistijd zien wij ontwikke-

planbare zorg. Voor hoog complexe zorg gelden met name

lingen om zorg, en daarmee dus ook pegulanten, te

de regels van voldoende aantallen voor ervaring en

verplaatsen. Iedereen wil bijdragen, maar ook een deel van

benutting van kapitaalintensieve investeringen. Acute zorg

de koek, ‘om de zorg betaalbaar en veilig te houden’.

kent juist het vraagstuk van beschikbaarheid en vraagt

Van ICT-leveranciers tot maak industrie van voor corona
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noodzakelijke hulpmiddelen, en van audiologen tot
bankiers. Verlichting en huishoudelijke apparatuur wordt
door de industrie, niet voor niets, ingeruild voor medische
technologie. Zorg is business, net zoals de aanleg van ons
wegennet dat is. Of andere publieke voorzieningen zoals
energie, telefonie of openbaar vervoer.

Organisatie
Maar geld voor de zorg moet toch in de zorg blijven? Eens,
maar dat is ook een politiek adagium dat ons lelijk in de
weg kan zitten. De klinieken doen in ZKN-verband enthousiast mee aan het hoofdlijnenakkoord, maar laten we niet
vergeten dat dit bestuurlijk instrument vooral gericht is op
het in de hand houden van de uitgaven en niet op het
opvangen van de huidige coronacrisis, noch van de
toekomstige inhoudelijke en demografische uitdagingen.
Dan blijkt ineens dat de financiële bril eigenlijk helemaal
niet zo’n helder zicht biedt als we wel hopen. Daarom pleit
ik voor organisatie als leidend beginsel bij het nadenken
over de inrichting van de zorg na corona.

Praktijk
Wat die eigen praktijk betreft. Als je als zorgverlener
besluit je alleen te focussen op waar je echt goed in bent
en de rest aan anderen over te laten, blijkt dat macro geld
besparen en micro geld verdienen goed samen kunnen
gaan. Op mesoniveau ligt dat een tandje ingewikkelder;
dat is het niveau waarop institutionele belangen en, wat
ik noem, de continuïteit van dat waar niemand ooit om
vroeg (gebouwen bijvoorbeeld) moeten strijden met
doelmatigheid.

Overlopende domeinen
Teneinde te komen tot organisatie als leidend beginsel
moeten we in overlopende domeinen gaan denken.
Domeinen die elkaar raken en elkaar kunnen versterken.
Ja financieel, maar vooral ook conceptueel. Zoals topsport
en breedtesport. Of volkshuisvesting en jeugdzorg. Of
maatschappelijke ondersteuning en GGZ. Of, zoals binnen
de zorg, tussen en binnen de lijnen. Want daar,
tussen de domeinen, kunnen we van verdienen
op het één, besparen op het ander maken.
Daarmee is de oproep van ZKN voor
diversificatie in financiering van medisch
specialistische zorg géén planbarezorg-greep in de kas van de acute en
complexe zorg. Het is een poging om
de contouren voor logische organisatie en dus duurzamere zorgverlening, verscholen achter verstokte
routine, zichtbaar te maken.
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Robin Peeters
voorzitter Nederlandse Internisten Vereniging

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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M

edisch regisseur

met internisten of andere medisch

frustrerend. Je lost het medisch acute

In de eerste lijn heeft van

specialisten, zodat wordt voorkomen

probleem op, maar zo lang er geen

oudsher de huisarts de

dat patiënten onnodig naar het

actie wordt ondernomen om het

rol als medisch regisseur.

ziekenhuis worden verwezen. Goede

onderliggende probleem aan te

Doordat veel behandelingen in het

afspraken over verwijs- en terugver-

pakken, is het op geen enkele wijze

ziekenhuis in de loop der jaren steeds

wijscriteria worden hierbij steeds

duurzaam. Het verzorgen van

complexer zijn geworden en er meer

crucialer, zodat de patiënt wanneer

patiënten bij wie de behandeling in het

zorgverleners bij betrokken zijn, is er in

nodig tijdig door de juiste zorgprofessi-

ziekenhuis is afgerond, maar die soms

het ziekenhuis een grote behoefte

onal wordt gezien. Andere voorbeelden

dagen tot weken in het ziekenhuis

ontstaan aan een vergelijkbare rol, met

van medisch specialisten die zich

moeten wachten op een plek waar zij

name voor de multi-morbide oudere

buiten het ziekenhuis richten zijn

verder verzorgd kunnen worden

patiënt. Multi-probleemoplossers als

inspanningen van de longartsen

(verkeerde bedden problematiek),

internisten, die complexe ziektes als

Wanda de Kanter en Pauline Dekker

is voor alle partijen frustrerend. De

geen ander kunnen diagnosticeren en

voor een rookvrije generatie, en van

patiënt kan niet starten met revalidatie

behandelen en daarnaast de verbin-

internist-endocrinoloog Liesbeth van

terwijl andere patiënten niet kunnen

ding leggen met andere specialisten,

Rossum voor preventie van over-

worden opgenomen voor hun klinische

hebben deze rol daarom de afgelopen

gewicht.

behandeling. Bovendien maakt dit de

jaren op zich genomen. Dat is onder

Om de patiënt echt in zijn of haar volle

zorg onnodig duur. Duidelijke regels

andere te zien in de regionale multidis-

context te kunnen beoordelen en

omtrent verantwoordelijkheid in

ciplinaire netwerken, waar internisten

behandelen, is het noodzakelijk dat er

regievoering en zo min mogelijk hordes

vaak een belangrijke coördinerende en

niet alleen sprake is van een goede

rondom een veilige informatie

verbindende rol hebben. Ook in de

informatie uitwisseling, maar ook van

uitwisseling door zorgverleners van de

acute zorg, waar een groot deel van de

heldere afspraken tussen verschillende

patiënt zijn hierbij essentieel. Net als

patiënten binnenkomt met een nieuw

instanties/lijnen die betrokken zijn bij

voldoende tijd en waardering voor dit

probleem in de context van verschei-

de patiënt over de inrichting van

regiehouderschap. Dit terwijl zorg-

dene andere chronische aandoe-

organisatie en regie rondom de

professionals de laatste jaren door

ningen, speelt de internist een centrale

multi-morbide patiënt. Voldoende tijd

gestegen administratielast juist steeds

rol. Deze regiefunctie maakt hen een

en waardering voor dit regiehouder-

minder tijd hebben gekregen voor het

onmisbare schakel in de klinische zorg.

schap is hierbij absolute noodzaak.

verlenen van goede zorg.

Integratie binnen de zorgketen

Regievoering is essentieel

Een van de grote uitdagingen van de

Om de zorg echter ook de komende

Ook in het sociale domein moet

komende jaren is hoe we zorgen voor

jaren betaalbaar te houden, zullen

duidelijk zijn wie de regie heeft en met

een betere afstemming van zorg en

medisch specialisten zich ook steeds

wie zorgprofessionals kunnen over-

welzijn, zonder dat dit leidt tot een

meer gaan richten op de context van

leggen. Herhaaldelijke bezoeken op de

onnodige extra laag aan administratie.

de patiënt buiten het ziekenhuis. Er

spoedeisende hulp wegens onderlig-

Dat vraagt innovatieve manieren van

zijn verschillende initiatieven op het

gende sociale problemen, ontregelde

werken, met bijvoorbeeld meer

gebied van ketenzorg, waarbij zorgver-

diabetes ten gevolge van stress door

e-health en zorg op afstand, waarbij

leners uit de eerste lijn via teleconsul-

schulden, verkeerde bedden proble-

heel duidelijk is afgesproken wie voor

tatie laagdrempelig in verbinding staan

matiek, het is als medisch specialist erg

welk deel verantwoordelijk is.

“Medisch specialisten zullen zich ook steeds meer
gaan richten op de context van de patiënt buiten
het ziekenhuis.”
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Martijn Mol
country digitization lead healthcare Cisco

Mijn zoon wordt komend weekend 10 jaar en
daar hoort een cadeau bij. Na een korte
brainstorm met mijn partner besloten wij
om te gaan voor een Lego robot. Een mooi
stuk speelgoed wat ruimtelijk inzicht
combineert met de verdere ontwikkeling van
zijn digitale- en programmeervaardigheden.
Zonder nadenken surf ik naar bol.com en
bestel daar tegen een marktconforme prijs
mijn cadeau. Omdat ik al een abonnement
heb op het laten bezorgen van mijn
boodschappen, ontdek ik dat het cadeau
vandaag al tussen 18:00 en 22:00 bezorgd
wordt. Het bestelproces nam 5 minuten in
beslag. Terwijl ik door de bestelling klik,
denk ik nog even aan de lokale speelgoed
ondernemer…

AAN WELK DIGITAAL
PLATFORM VERTROUW
IK MIJN ZORG TOE?
46 • MAGAZINE COINCIDE

D

e digitale wereld

nieuwe standaard geworden voor ontmoetingen. Zowel

De trend van digitalisering heeft ook de platen-

zakelijk als privé.

zaak en boekwinkel zo goed als uit ons straatbeeld laten verdwijnen. Ons consumentengedrag

Corona zal de zorg voor altijd veranderen.

is in rap tempo getransformeerd met als gevolg steeds

Digitale platformen groeien exponentieel. Webex zag haar

meer leegstand van winkelpanden en lokale ondernemers

cloudverkeer vertweëntwintigvoudigen in de tijd dat Wuhan

die niet of moeilijk overleven.

op slot ging. Het virus verspreid zich exponentieel over de
wereld, de webex cloud loopt in gelijke tred.

En het blijft niet bij leegstand van winkels door veranderend

Wat betekent dit voor ziekenhuizen? Bekende partijen met

consumentengedrag. Het CBS 14 meldt dat ook kantoor-

e-coaches of thuismeet apps zullen in hoog tempo groeien.

panden minder makkelijk te vullen zijn. Zelf kreeg ik mijn

Zij bouwen via hun app cq platform een directe relatie op

eerste thuiswerkplek 20 jaar geleden. Dit hielp mij destijds,

met patiënten. Zoals Bertelsman (bol.com) de consument

maar ook vandaag in het efficiënter indelen van mijn tijd.

rechtstreeks ging voorzien van boeken. De digitale zorgplat-

Videomeetings zijn korter en efficiënter en besparen reistijd.

formen zullen zichzelf door-ontwikkelen en hun diensten-

Door de huidige Covid-19 crisis veranderen onze werk-

portfolio verbreden. En als zij dit op een betrouwbare en

processen niet. Wij waren en zijn 100% connected, onafhan-

degelijke manier doen, zal hun platform steeds vaker een

kelijk van tijd of locatie. Hierdoor bespaart Cisco met haar

vertrouwd platform worden voor de zorgconsument. Een

Connected Workplace 15 ongeveer 26% real-estate kosten bij

platform dat zorgvragen kan bundelen en verdelen. Iets

een groei van 7% werknemers met 14% meer productiviteit

waar privéklinieken en verzekeraars zeker interesse in

per werknemer.

zullen hebben, maar waarbij de toegang tot informatie
volgens het inzicht van de betreffende ondernemers zal

Digitale Versnelling Nederland

verlopen.

Met het programma “Digitale Versnelling Nederland”
investeert Cisco al sinds 2017 in acceleratie en innovatie

System of Systems

rondom digitalisering. Wij willen Nederland veilig en

Wat betreft de basis-infrastructuur heeft ons versnellings-

duurzaam digitaal verder brengen met de door de overheid

programma een nauwe samenwerking met NGinfra wat

samengestelde digitale agenda als leidraad. Onze focus

staat voor Next Generation Infrastructures. NGinfra is het

richt zich met name op de onderwerpen digitale vaardig-

kennisinstituut waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf

heden, cybersecurity, gezondheidszorg, slimme gebouwen

Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich

en ‘s lands meest kritische infrastructuur.

hebben verenigd. We onderzoeken hier hoe we, middels

Gedreven door de mogelijkheden van digitalisering

een system of systems architectuur, veilig & compliant van

verzetten zowel consumenten, de industrie als ook de

elkaars inzichten gebruik kunnen maken voor een nog

publieke sector haar bakens. Juist voor de publieke sector

robuustere en slimmere infrastructuur. Dit lijkt verdacht

en in het bijzonder de zorg zijn er grote winsten te behalen.

veel op wat we in de zorg proberen te bewerkstelligen.

Hoe kunnen we het Nederlandse zorgsysteem op zo’n

Totdat het zover is dat we gebruik kunnen maken van een

manier reorganiseren zodat het controleerbaar wordt op

landelijke uitwisselingsinfrastructuur zie ik eenvoudige

kosten en kwaliteit? Hoe komen we tot de juiste zorg op de

mogelijkheden om ad-hoc informatie op een veilige manier

juiste plek, het eenmalig vastleggen van patiëntgegevens,

uit te wisselen. Siilo is een voorbeeld van een berichten-app

medicatieveiligheid en gestandaardiseerde informatie-uit-

voor de zorg en samen met de overheid en andere stake-

wisseling? En als het kan graag over de domeinen zorg en

holders werken wij aan een standaard voor veilige email.

welzijn met focus op regionale samenwerking?

Zo ben ik als Cisco medewerker verzot op onze Webex

Laat ik kort zijn. Niet. Of in ieder geval te langzaam en te

Teams oplossing. Berichten, documenten, chatbots, video

kostbaar zoals we het afgelopen decennia hebben

conferencing, teams communicatie, alles vanuit 1 applicatie,

geacteerd. Iedereen bouwt aan een eigen oplossing wat

op een veilige manier en op ieder willekeurig apparaat.

contraproductief werkt. De kosten rijzen de pan uit en de

Vergelijk het met whatsapp, maar dan geschikt voor

kwaliteit staat flink onder druk. Tegelijkertijd kunnen we

bedrijven en dus ook ziekenhuizen. En met de mogelijkheid

geen arbeidskrachten vinden die de handen aan het bed

om met 1 druk op de knop de groep bij elkaar te roepen in

leveren.

een videomeeting tot 200 deelnemers in hoge kwaliteit.

Ik ben ervan overtuigd dat de huidige crisis de Nederlandse

Aan welk platform gaat mijn net 10 jaar geworden zoon zijn

zorg flink zal triggeren. Daar waar videoconsult een

zorginformatie in de toekomst toevertrouwen? Ik hoop dat

jarenlange belofte was voor efficiëntie, zag de zorg niet echt

het een platform is waar zijn privacy gewaarborgd wordt en

de nood in om te transformeren naar online visits. Vandaag

waarmee hij de beste zorg op het juiste moment kan

is dat noodzaak geworden. Zowel artsen als patiënten

afnemen. Dit zou een door de United Nations uitgesproken

hebben nu voorkeur voor een online consult. Video is de

Human Right moeten zijn.
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Jan Willem Spijkman
sector banker healthcare, ING

VERSNELLING VAN
‘ZORG THUIS’ DOOR DE
CORONACRISIS
Hoe gaat deze versnelling door de coronacrisis vorm krijgen?
Door medische technologie, apps, de komst van
5G-netwerken en personal medical devices voorzien van “Internet Of Things”, zal de kwaliteit en
de bereikbaarheid van zorg thuis verbeteren. Veel
proeftuinen en pilots waar Care@Home en digitalisering van patiëntengegevens worden onderzocht
werden tot nu toe maar moeizaam opgeschaald.
Niet zozeer de technologische mogelijkheden,
maar de marktfragmentatie, gevestigde belangen en perverse bekostigingsprikkels vormen de
drempels voor acceptatie en opschaling. Nu door
de corona-uitbraak de reguliere zorg van ziekenhuizen sterk is afgeschaald en deze slechts langzaam weer op gang komt, is Care@Home meer
“need to have” dan “nice to have”.
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U

itgestelde zorg verlenen

(bijvoorbeeld ECG, bloeddruk, gewicht) als een goede

Eind maart 2020 waren er 80% minder

beeldverbinding nodig. Daarmee wordt ‘zorg thuis’ geen

verwijzingen naar het ziekenhuis in vergelijking

noodoplossing, maar een structurele borging van goede

met het jaar daarvoor. Een deel van de

zorg. Het is dan ook cruciaal dat de tijdelijke beleidsmaat-

weggevallen zorgvraag zal later niet meer nodig blijken

regel die ziekenhuiszorg thuis mogelijk maakt structureel

te zijn. Toch zal het nog geruime tijd duren voordat

blijft bestaan 16.

alle uitgestelde noodzakelijke zorg is ingehaald. De
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) schreef

Van regionale proeftuinen…

in haar recente rapport “Uit de wurggreep van corona”,

Veel aansprekende voorbeelden van Care@Home

dat dit jaar in totaal ruim een half miljoen cardiologische

betreffen een alternatieve vorm van nacontrole. De

policonsulten niet fysiek kunnen plaatsvinden, als de

verhouding 70% van de consulten via beeldbellen en

richtlijn om anderhalve meter afstand te houden de rest

30% fysiek werd bij lange na niet gehaald. Het aantal

van het jaar in stand blijft. Hartpatiënten die nu uit het

patiënten dat ziekenhuiszorg thuis ontvangt, bleef

ziekenhuis worden ontslagen, kunnen niet meer

beperkt. Daarnaast lopen de datastromen enkel tussen

standaard een controleafspraak op de polikliniek krijgen.

de patiënten en één zorgaanbieder met als doel het

Wel krijgen ze vaak apparaten mee zoals een bloeddruk-

monitoren en op afstand behandelen van de patiënt.

meter, hartritmemeter en zuurstofmeter. Via een
programma kan de arts ze zo thuis in de gaten houden.

…naar regionale of landelijke platformen.

Naar verwachting zal 70% van de controleafspraken via

De potentie van het volgen van patiënten thuis is vele

beeldbellen plaatsvinden en 30% fysiek.

malen groter dan wat één ziekenhuis met haar patiënten
kan bereiken. Er ontstaan meer mogelijkheden als

Ziekenhuiszorg thuis geen uitzondering maar regel

meerdere ziekenhuizen op één platform zouden samen-

Het genoemde rapport “Uit de wurggreep van corona”

werken. Voordelen zijn o.a. lagere kosten, meer data voor

meldt dat de Covid-19 crisis de katalysator is voor ‘zorg

onderzoek, verbetering van zorgprocessen, gezondheids-

thuis’ en de juiste zorg op de juiste plek. Ook thuisbehan-

winst voor patiënten en het inzetten van Care@Home

deling zoals chemotherapie of nierdialyse heeft grote

voor preventie. Ook patiënten zelf kunnen communiceren

voordelen voor patiënten én ontlast het ziekenhuis. Voor

met hun peergroup via communities om zodoende best

echt waardevolle zorg thuis is zowel diagnostiek thuis

practices te delen of elkaar te motiveren.

Multi-user platform Care@Home
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Sophia de Rooij
voorzitter Medisch Spectrum Twente

#DE VERBONDEN REGIO
Meer gezonde levensjaren in de Twentse regio
‘HAD IK’ hier maar eerder aan gedacht. Met dit acroniem is in vijf

‘spontaan’? Een voorzichtig antwoord

letters te schetsen waar we in de Nederlandse gezondheidszorg

is dat het aanbieden van zorg en

tegen aan lopen: Huisvestiging die knellend is, de Arbeidsmarkt in

‘toegevoegde waarde’ en ‘welbe-

welzijn niet langer synoniem staat voor

de zorg die tanend is, de Demografische druk die oplopend is, de

vinden.’ De groeiende tendens om

ICT die uitdijend is en de Kennisdeling die aarzelend is.

spectrum tussen zorg en welzijn te

vanuit een ander perspectief het hele
omarmen, blijkt uit krachtige signalen

W

zoals het toenemend aantal burgerinitiatieven, de brede omarming van

aarom HAD IK hier
eerder aan moeten
denken?

oorzaak [‘die marktwerking, die

positieve gezondheid, het samen-

zorgverzekeraars’] en ook niet één

wonen in hofjes zoals de Knarrenhof,

creatieve oplossing, ondanks de vele

het denken en praten over leven en

Over wat voor vraagstuk

hoofden die zich erover buigen.

dood en het actief werken aan een
duurzame samenleving.

hebben we het eigenlijk? We hebben zo
langzamerhand steeds meer het inzicht

De consultants en adviesbureaus zijn

gekregen dat we het ‘gezondheidszorg-

meer dan bereid om deskundig advies

#Hoedan?

vraagstuk’ met elkaar iets te lang

te geven voor het complexe vraagstuk

HAD IK dit maar eerder aangepakt. Dat

hebben afgedaan als een simpel en

en drukken ons op het hart dat je dit

lijkt alsof één persoon het verschil kan

unidimensioneel vraagstuk, onder het

aan experts moet durven overlaten.

maken. Maar wie zet een eerste stap in

mom van ‘de BV Nederland betaalt

Ze komen met mooie, internationale

een andere richting? En wat betekent

meer dan genoeg voor haar reeds

voorbeelden die vaak voor veel

concreet een andere richting inslaan,

uitstekende zorg’. De ‘goede voor-

zorgeuro’s de oplossing zouden zijn.

hoeveel bewegingsvrijheid is er

beelden om het anders te doen’ in de

Maar hoe krijg je dit in jouw organisatie

eigenlijk? De regelgeving blijft groeien

pers en sociale media, hebben ons lang

gevlochten, terwijl de winkel ook open

en achter iedere regel schuilt het

in dat denken gesterkt: als je het

moet blijven.

belang van een ander. Al deze belangen
beperken onze bewegingsvrijheid

werken aanpakt zoals organisatie X,
dan wordt het allemaal anders.

De ingrediënten van een passende

doordat ze veel van ons en onze

Organisatie X vertelt hierover op

oplossing voor dit domein over-

organisaties verlangen. We verlammen

symposia, er wordt een artikel aan

stijgende vraagstuk laten zich nu in

eenvoudig door de veelheid aan wat er

gewijd en op sommige plaatsen krijgt

toenemende mate wel heel duidelijk

is en moet. In 2019 en 2020 hebben we

dit goede idee navolging. Ondertussen

zien. Blijven doen wat we deden: op

onder meer mogen verwelkomen: de

komt organisatie Y met weer een ander

projectbasis en niet in breder verband,

Wet Arbeidsmarkt in Balans, een

goed voorbeeld, ook heel passend en

gaat ons niet langer helpen. Ieder voor

nieuwe cao ziekenhuizen, nieuwe NZa

zonder uitzondering heel inspirerend.

zich en de centrale overheid voor ons

regelgeving, de Wet op de geneeskun-

Het is echter geen simpel vraagstuk, dat

allen is niet langer meer toereikend.

dige behandelovereenkomst, de Wet

weten we inmiddels heel goed, écht

Het kunstmatige onderscheid tussen

aanvullende bepalingen verwerking

innoveren is vaak ingewikkelder dan

zorg en welzijn en 1e en 2e lijnsdenken

persoonsgegevens in de zorg en tot slot

een goed voorbeeld kopiëren.

heeft ons steeds meer doen professio-

de veelbesproken Wet verplichte GGZ

naliseren en specialiseren. De beper-

(Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd).

Het gezondheidszorgvraagstuk is een

kingen van bovenstaande acroniem

We hebben gezien dat de afspraken

financieel, maatschappelijk, sociaal,

komen we hierdoor steeds meer tegen.

over volumebeheersing en naleven van

demografisch logistiek en noem-

Het moet dus anders en langzaamaan

het Hoofdlijnenakkoord op sommige

maar-op vraagstuk. De vragen zijn

is het ook anders aan het worden.

plekken steeds meer knellen. De zorg

enorm complex en er is niet één

Waar blijkt dit dan uit? Waarom gaat dit

heeft bovendien te maken met een
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toenemende vraag, oplopende
wachtlijsten, opname stop, terug-

“Daar waar al geïnvesteerd
is in vertrouwen zal het
communiceren en coördineren
eenvoudiger verlopen.”

lopende beschikbaarheid van medewerkers, doorstijgend ziekteverzuim
en schaarste op de arbeidsmarkt.
In de complexe en dynamische
omgeving waarin we thans leven en
werken is het van belang om samen te
werken. Dit samenwerken vraagt om
over grenzen heen te kijken, buiten
bestaande organisatievormen te
denken en werken en gebruikmaken
van bestaande coalities en werkvormen. Want daar waar mensen en
organisaties elkaar al hebben
gevonden zal het communiceren en
coördineren eenvoudiger verlopen.
Er is immers al geïnvesteerd in
vertrouwen en wederzijdse belangen
kunnen op begrip rekenen.

Het Huis van Twente
In januari 2020 hebben in het bijzijn
van de minister voor Medische zorg
en Sport alle partijen* ja gezegd op de
uitnodiging om samen een huis
opnieuw te gaan inrichten, Het Huis
van Twente, om zo regio breed Twente
beter te maken. Betere samenwerking,
betere coördinatie en communicatie
zal blijken uit de concrete acties, zowel
gericht op zorg als welzijn en die door
onze medewerkers zijn geselecteerd
en waaraan wij onze bestuurlijke steun
hebben verleend. De startimpuls van
De Juiste Zorg Op De Juiste Plaats zal
ertoe leiden dat we met behulp van de
versterking van bestaande coalities
met elkaar de goede dingen gaan doen
voor de goede mensen op het goede
moment.

* Alle partijen zijn: de 14 Twentse gemeenten, alle VVT en
andere [langdurige] zorg verlenende organisaties, de
huisartsen, de apothekers, de burgers, vertegenwoordigd in
de Twentse Noabers, en de twee Twentse ziekenhuizen.
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Vivian Broex
voorzitter raad van bestuur ZorgSpectrum

DOORBRAAK
Naast de enorme druk die de huidige coronacrisis legt op
de gehele zorgsector, is er een demografische ontwikkeling gaande die een constant toenemende vraag naar
ondersteuning en zorg veroorzaakt. Het aantal ouderen
neemt toe: in 2030 zijn er circa 1 miljoen 65-plussers
meer dan nu. De wachtlijsten en -tijden stijgen en tegelijkertijd hebben we een grotere uitdaging op de arbeidsmarkt. Ik voel urgentie om samen met anderen op zoek
te gaan naar nieuwe, andere vormen van ondersteuning
en zorg als antwoord op deze ontwikkelingen, en ik ben
ervan overtuigd dat dit kan. Het vraagt wel om het doorbreken van bestaande gewoontes en denkwijzen; niet
langer meer van hetzelfde, maar écht anders. De doorbraak-voorbeelden zijn er volop. De vraag is vooral, zijn
we met elkaar bereid onze eigen organisatiebelangen
daarvoor opzij te zetten en de burger centraal te stellen?

V

an ‘praten’ naar concrete resultaten
Onlangs was ik in Schotland waar ik geïnspireerd
werd door de gezamenlijke ambitie van de The
Highland Council (services, opvoeding en wonen)

en de NHS (care en cure). Naast het feit dat The Highland
Council en de NHS hun visie, bestuur, geld én middelen bij
elkaar hadden gebracht, was het vooral interessant dat deze
regio gericht is op ‘doen’. Men kiest er bijvoorbeeld voor om
heel gericht in gesprek te komen met mensen die eenzaam
zijn. De aanpak is niet groots en meeslepend, in tegendeel.
Door het organiseren van laagdrempelige ontmoetingen
samen met buurtgenoten en het aangaan van het gesprek
en het delen van ervaringen, ontstaat er zicht op de echte
hulpvraag van diverse burgers. De antwoorden op de
hulpvragen liggen niet uitsluitend in klassieke oplossingen
als het bieden van zorg. De interventies die zijn bedacht
liggen dichtbij, binnen de leefwereld van mensen door
bijvoorbeeld inzet van het lokale (in)formele netwerk zoals
de buren.
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Samenwerken

te bereiken. Allereerst vraagt dit om een overtuigende

Een ander voorbeeld van écht anders samenwerken, kom ik

‘community-based’ visie die veelal verder gaat dan de ‘eigen

tegen in de gemeente Nieuwegein. Ook in Nieuwegein geldt

visie van de afzonderlijke organisaties’. In beide voorbeelden

als ouderenbeleid: zo lang mogelijk thuis. Enkele jaren

is nadrukkelijk ondersteuning en zorg voor de burger

geleden zijn de gemeente, drie woningcoöperaties en

centraal gesteld. Breng vervolgens focus aan en maak het

ZorgSpectrum aan de slag gegaan met de vraag wat daar

klein en concreet, zodat de resultaten zichtbaar worden.

voor nodig is. Met samenwerking als uitgangspunt is er een

Zo is er in Nieuwegein voor gekozen om nieuwe oplossingen

nieuw concept Verzorgd Wonen gerealiseerd. Verzorgd

te vinden in bestaande woningen dichtbij voorzieningen.

Wonen is het concept van bestaande sociale huurwoningen

In Highlands richten ze zich op de groep die zich alleen voelt

in appartementengebouwen die binnen een straal van 400

en daardoor onvrede ervaart in het dagelijkse leven.

meter rondom de belangrijkste voorzieningen liggen zoals

Voorts is het nodig om echt samen te werken. Organisaties

winkels, sociale activiteiten en een gezondheidscentrum

in het algemeen hebben de natuurlijke neiging vanuit

geschikt gemaakt voor ouderen. Naast het aanpassen van de

zichzelf naar de rest van de wereld te kijken. Dat is niet

woningen wordt gekeken naar bijvoorbeeld een gemeen-

langer te handhaven: samenwerking is noodzakelijk, ieder

schappelijke ruimte in het complex of een ruimte voor een

kan waarde toevoegen vanuit zijn/haar eigen expertise. Tot

spreekuur van de thuiszorg. Hiermee wordt ontmoeting en

slot, voorkom onnodige bestuurlijke ‘bühne-praat’ en zet in

ondersteuning laagdrempelig gemaakt. Doordat het

op de creativiteit en co-creatie van de professionals en

voornamelijk om bestaande woningen en complexen gaat, is

mensen uit het netwerk.

het sneller te realiseren dan bijvoorbeeld nieuwbouw. Het
bijzondere is, dat als iemand zich eenzaam voelt of minder

Wens

zelfredzaam is, dat hij/zij eveneens gebruik kan maken van

Doorbraken beginnen veelal met een overtuiging, een

het concept Verzorgd Wonen.

zoektocht, moed, enthousiasme en doorzettingskracht. Een
echte doorbraak bereiken we als een goed initiatief

Wat valt op?

‘opschaalbaar’ is, en gestimuleerd en versterkt wordt door

Wat mij opvalt is dat zowel in Highland als in Nieuwegein,

beleid. Vooroplopers die met een doorbraak bezig zijn,

ondanks de bestaande regels en systemen, gezocht wordt

ervaren het beleid en de systemen vaak als star en

naar nieuwe en andere concepten. Ik heb de overtuiging dat

top-down. Mijn wens is dat doorbraak-voorbeelden vanaf nu

deze zoektocht zal leiden tot nieuwe concepten die beter

gestimuleerd en versterkt worden door beleid en systemen.

aansluiten op de vraagstukken die op ons afkomen. Enkele

Pas dán gaan we van praten naar resultaten en hebben we

elementen zijn van belang om daadwerkelijk een doorbraak

een echte doorbraak bereikt!

“Met samenwerking als uitgangspunt
is er een nieuw concept Verzorgd
Wonen gerealiseerd.”
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Joep de Groot
voorzitter raad van bestuur CZ

WHAT MATTERS
TO YOU?
Discussies in de zorg gaan veelal over structuren en machtsverhoudingen en vaak maar weinig over
de mensen die de zorg nodig hebben. We hebben het over vragen als: ‘Wie krijgt de regiefunctie?
‘Past zo’n regio-aanpak wel binnen dit stelsel of moet het allemaal weer anders?’ Eerlijkheidshalve
kunnen alleen gesprekken die starten vanuit de mensen waar we het voor doen mij écht inspireren.
De uitspraak die mij het meest is bijgebleven van een werkbezoek aan Schotland is dan ook dat het
bij zorg voor mensen niet moet gaan over ‘What’s the matter?’ maar juist ‘What matters to you?’.
Laten we dan ook vooral dát centraal stellen en voorkomen dat we veel kostbare tijd en energie
verliezen aan macht- en structuurdiscussie.

R

egionale aanpak is ook nodig

netwerkvorming van prostaatkanker laat goed zien dat we

Als we in ons land kijken naar de eerste uitkom-

het alleen bereiken als we de transformers die de maat-

sten van de regiobeelden dan zien we flinke

schappelijke verantwoordelijkheid nemen de ruimte geven,

verschillen tussen regio’s. Het beeld van Zeeland

maar ook nadrukkelijk anderen niet meer contracteren.

is wezenlijk anders dan dat van Zuidoost-Limburg en dat

Bij het organiseren van zorg moeten we ons dus niet blind-

levert dus ook andere vraagstukken en prioriteiten op.

staren op de juiste afbakening maar na blijven denken over

Om te werken aan zaken als het vergroten van gezond-

de Juiste Zorg op de Juiste Schaal.

heidsvaardigheden, mentaal welbevinden of het inzetten
van Positieve Gezondheid is afstemming nodig tussen

Partijen die willen transformeren versus de gamers

partijen. Maar ook voor het afstemmen van acute zorg-

We hebben allemaal vanuit onze eigen rol een verantwoor-

problematiek of arbeidsmarktvraagstukken. Wij zien dan

delijkheid om de zorg voor iedereen in Nederland beschik-

ook wel degelijk de noodzaak van een regionale aanpak

baar en betaalbaar te houden. Een verantwoordelijkheid die

naast de transformatie van individuele instellingen.

soms een beetje bijt of schuurt met de belangen van je
eigen organisatie. Een stapje terug doen voor het grotere

De juiste zorg op de juiste schaal

belang van een goede gezondheidszorg in ons land. Ik zie

Bij het organiseren van de zorg is het wel van belang te

daarbij steeds meer onderscheid tussen partijen die de

blijven nadenken over welke schaalgrootte verstandig is.

maatschappelijke verantwoordelijkheid met ons voelen en

Denk aan huisartsenzorg welke op wijkniveau plaatsvindt in

zij die de randen en mazen opzoeken voor meer omzet of

goede afstemming met de wijkverpleegkundige. Hier hoort

macht. Dat laatste betitel ik als ‘gamen’, ik kan het echt niet

ook de echte integratie met welzijn plaats te vinden. Andere

anders noemen. We staan voor een forse opdracht en we

vormen van zorg, bijvoorbeeld specialistische GGZ of de

kunnen echt alleen transformeren als partijen hun eigen

meeste medisch specialistische zorg worden het beste

belang niet centraal stellen, maar soms bereid zijn omzet of

regionaal georganiseerd. Terwijl we bij de behandeling van

macht in te leveren. Partijen die de krenten uit de pap halen

verschillende kankersoorten veel zouden winnen door die

om er alleen zelf beter van te worden, kunnen we missen

verregaand te centraliseren in enkele netwerken per soort

als kiespijn. En ja, vaak zie je dat het wettelijk gezien

voor het hele land. De discussie over centralisering en

allemaal best mag. Maar dat wil niet zeggen dat het dan ook
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moet. Het gaat om moraliteit, jezelf bedwingen voor het
grotere belang. De vraag rijst wellicht of er geen plek is voor
concurrentie of ondernemerschap. Natuurlijk wel! Alleen CZ
zal daarbij meer kiezen voor de partijen die het grote belang
voorop stellen, voor partijen die hun kennis en innovaties
willen delen. Die willen we stimuleren. Daar bouwen we
coalities mee. Dat zal wat ons betreft ten koste gaan van de
positie en omzet van de ‘gamers’.
In mijn eerste half jaar als bestuursvoorzitter van CZ is mij
opgevallen dat er een positieve sfeer aan het ontstaan is
rondom transformatie. Ik zie een groeiende groep bestuurders en professionals die de urgentie voelt dat we aan de
slag moeten om de zorg duurzaam en toekomstbestendig
te maken. Een groeiende groep die niet zozeer naar Den
Haag of anderen kijkt voor oplossingen, maar het met
elkaar in de regio vorm geeft.

Het lef om voor ‘goud’ te gaan
Samenwerken vereist vertrouwen en dat wordt langzaam
opgebouwd. Tegelijkertijd is er de noodzaak om te kiezen
voor interventies die genoeg impact hebben. Een valkuil
voor regionale samenwerking is dat er veel projecten met
relatief beperkte impact worden gestart. Om succesvol te
worden zullen we het lef moeten hebben om ‘voor goud te
gaan’. Om dié interventies te selecteren die een echte
transformatie teweeg brengen.

De patiënt
Via een beschouwing over regio’s, ruimte voor transformers,
de Juiste Zorg op de Juiste Schaal en het ‘lef om voor goud
te gaan’ wil ik eindigen met waar het allemaal om gaat: de
patiënt. Ik wil pleiten voor het versterken van de beweging
om doelen van de patiënt centraal te stellen. Of je dat nu
moet doen met Positieve Gezondheid, Shared Decision
Making of de Schotse vraag ‘What matters to you?’ weet ik
nog niet, maar laat die het uitgangspunt zijn voor keuzes
voor een goede transformatie naar duurzaam beschikbare
zorg in Nederland.

“We kunnen alleen transformeren
als partijen hun eigen belang niet
centraal stellen en soms bereid zijn
omzet of macht in te leveren.”
MAGAZINE COINCIDE • 55

REFERENTIES & VERWIJZINGEN

1 		 www.samen14.nl
2 		Artikel gepubliceerd 9 april 2018 op website van Gemeente Dinkelland. “Twente biedt bijstandsgerechtigden met
schulden in de zorg een helpende hand”
3 		 www.kansrijkestartnl.nl/landelijke-coalitie
4 		 https://decoronacheck.nl/
5 		 www.domoticawonenzorg.nl/leefstijlmonitoring-sensara.html
6 		 https://www.vektis.nl/actueel/factsheet-ouderenzorg
7 		Farma magazine, februari 2020, “Het recept is geen boodschappenlijstje”,
https://farma-magazine.nl/het-recept-is-geen-boodschappenlijstje/
8 		Berkhemer,..van Dijk, Dippel. MR CLEAN Investigators. A randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic
stroke N Engl J Med. 2015;372(1):11-20
9 		Maaijwee,…van Dijk, de Leeuw. Long-term increased risk of unemployment after young stroke: a long-term follow-up
study. Neurology 2014 (83):1132-1138
10		 https://www.youngstroketoolbox.nl
11 Senden, Dona, Jansen. Radboudumc overbrugt kloof tussen zorg en arbeidsdomein. MC 4 december 2019
12		 RVS Werkagenda 2020 – 2024 https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/02/03/werkagenda-2020---2024
13 van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2019) Actieprogramma Kansrijke Start.
14		 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/48/meeste-oppervlakteleegstand-bij-kantoren-en-winkels
15		 https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/cisco-on-cisco/connected-workplaces.pdf
16 Rapport: “Uit de wurggreep van corona”, NVvC, Gupta Strategists en Medtronic, 15 mei 2020.

56 • MAGAZINE COINCIDE

Coincide brengt besluitvormers samen in plaats,
tijd en opinie
Coincide faciliteert het innovatieproces van de zorgsector.

Programma’s worden ontwikkeld op initiatief van Coincide,

Coincide verbindt directies en bestuurders met elkaar om

of in opdracht van derden. Voor de organisatie van een

kennisontwikkeling en vernieuwing te stimuleren. We

studiereis, congres of netwerkbijeenkomst kunt u contact

organiseren studieprogramma’s en ontmoetingen waar

met ons opnemen. Wij hebben goede kennis van zowel de

besluitvormers actuele kennis, ideeën, ervaringen en

Nederlandse zorgsector, als van zorgsystemen en -ontwik-

nieuwe inzichten delen.

kelingen in andere landen en beschikken over een uitgebreid netwerk.
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