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Kijkend naar de landen om ons heen blijken er gelijktijdig 

dezelfde trends en uitdagingen in de zorg te zijn. Of 

het zorgstelsel nu op het gedachtegoed van Beverige 

of Bismarck is gestoeld blijkt van minder invloed dan 

andere factoren zoals veranderingen in de economie, de 

samenleving en nieuwe mogelijkheden van zorg. Bij zowel 

meer of minder centrale sturing in een zorgstelsel blijkt 

samenwerken tussen belanghebbende partijen belangrijk 

om op de trends en veranderingen in te kunnen spelen en 

om een houdbaar en betaalbaar zorgstelsel te creëren. Elk 

zorgstelsel blijkt betalers, zorgverleners en gebruikers te 

hebben die alleen in samenspraak onderling en met elkaar 

het stelsel kunnen ontwikkelen. 

Dorrit Gruijters

Samenwerken
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Het verlangen naar een utopie van een centrale sturing 

is verleidelijk als we er in samenspraak soms zo moeilijk 

uitkomen. Toch lijkt dat niet de gewenste oplossing te geven 

in een tijd waar juist pluriformiteit en medezeggenschap 

belangrijke waarden zijn. Het rapport van de Raad voor 

de Volksgezondheid en Samenleving over het ‘Verlangen 

naar samenhang’ gaat hier op in. Het pleit in de laatste 

paragraaf voor een discours van machten en tegenmachten 

en voor versterking van zeggenschap van belanghebbenden 

om aan de nieuwe verwachtingen van pluriformiteit en 

medezeggenschap te voldoen. 

Verschillende bestuurders geven in deze publicatie hun 

visie op het belang van samenwerken ten behoeve van 

een goede gezondheidszorg in Nederland. Ideeën in de 

artikelen zijn voortgekomen uit onderlinge discussies en 

uit gesprekken met buitenlandse collega’s waarbij vooral 

Denemarken als voorbeeld heeft gediend. 

De eerste artikelen bespreken de mogelijkheden en 

beperkingen van regie en sturing in zorgstelsels. Via 

verschillende invalshoeken komen de auteurs tot de 

conclusie dat decentrale verantwoordelijkheid verdeeld 

over meerdere belanghebbende de beste regievorm is om 

flexibel in te kunnen spelen op de uitdagingen. De beste 

doorzettingsmacht is de noodzaak tot samenwerken. 

De toename van het aantal patiënten met een chronische 

aandoening of een complexe zorgvraag geeft de eerstelijn 

een steeds grotere rol in de zorgverlening. Deze trend 

samen met de decentralisatie van de maatschappelijke 

ondersteuning en de jeugdhulp, betekent dat 

samenwerking op lokaal niveau essentieel is. Alleen 

hechte samenwerking kan leiden tot de juiste zorg, op de 

juiste plaats, voor de juiste persoon. Het betreft een ruim 

palet aan eerstelijnsvoorzieningen in zorg en welzijn die 

dienen samen te werken om aan de pluriforme vraag te 

kunnen voldoen. Dat vraagt een flexibele instelling met 

zeggenschap van professionals in plaats van centraal 

aangestuurde regulering. 

Ook in de ontwikkeling van een persoonlijk 

gezondheidsdossier hebben belanghebbende elkaar 

gevonden. Niet één systeem maar meerdere oplossingen 

komen beschikbaar om aan verschillende wensen te kunnen 

voldoen. De Deense biobank heeft data beschikbaar in 

combinatie met geanonimiseerde persoonsgegevens uit 

het nationale patiëntendossier. Dit levert baanbrekende 

onderzoeksresultaten op en verbetering van de zorg, een 

samenwerking die voorlopig niet mogelijk is in Nederland. 

Aan de andere zijde van het spectrum ligt samenwerking 

met de patiënt. Het klinkt zo logisch maar het vraagt 

een heel andere vorm van zorgverlening om tot echt 

persoongerichte zorg te komen. Er is veel tijd nodig voor 

informatievoorziening, hulp bij zelfmanagement, het 

betrekken van naasten en het creëren van een gezamenlijk 

gedragen beslissing. In de GGz wordt al voortvarend 

gewerkt aan zelfregie en minder afhankelijkheid van 

cliënten. Een adagium dat een omslag vergt in de 

organisaties en in het denken over wat is zorg.

Ontwikkeling van kwaliteitsbeleid drijft op samenwerken 

en vertrouwen. Hiervoor is transparantie van de 

kwaliteitsmeting essentieel. Transparante kwaliteitsmeting 

is de benchmark voor verbetering en het optimaal 

functioneren van de specialist. Het geeft de professional en 

de patiënt samen de mogelijkheid te beslissen welke zorg 

het meest passend is. 

Deze publicatie is samengesteld door Coincide BV, een 

organisatie die het innovatieproces van de zorgsector wil 

faciliteren. We verbinden directies en bestuurders van zowel 

Nederlandse als buitenlandse organisaties met elkaar om 

kennisontwikkeling en innovatie te stimuleren. Zo willen 

wij besluitvormers ondersteunen bij het aanjagen van 

vernieuwing voor optimale samenwerking en duurzame 

verbetering van de zorg in Nederland.     

drs. T.M. (Dorrit) Gruijters
directeur, Coincide BV
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De zorg is in vele landen een groot maatschappelijk thema. 

Bijna alle inwoners maken vroeg of laat gebruik van zorg. De 

beschikbaarheid van goede en betaalbare zorg is dan ook 

een groot goed. De zorg is veelal een grote sector in termen 

van aantal werkzame mensen, deel van BNP en hap uit het 

netto besteedbaar inkomen van burgers. 

De wijze waarop de financiering en de besturing van de 

zorg zijn geregeld, verschilt van land tot land. Ik kan geen 

twee landen vinden die de zorg identiek georganiseerd 

hebben. De verschillende zorgstelsels omvatten doorgaans 

een mix van publieke en private elementen. Sinds 2006 

hebben wij in Nederland een privaat stelsel met publieke 

randvoorwaarden en gereguleerde marktwerking. In een 

aantal landen om ons heen, zoals het Verenigd Koninkrijk 

en Denemarken, bestaat een overwegend publiek stelsel. 

Omdat de zorg zo veelomvattend is, zijn in elk stelsel, 

naast de diversiteit van zorgaanbieders - van kleinschalige 

éénpitters tot complexe mega-instellingen - ook altijd ‘regie’ 

voerende entiteiten actief. In het Verenigd Koninkrijk is 

dat onder regie van NHS England. In Denemarken hebben 

de politiek gestuurde regiobesturen een cruciale rol. En in 

Nederland zijn dat de zorgverzekeraars. 

Ongeacht het gehanteerde stelsel, bestaat er per 

definitie spanning tussen de actoren in het zorgveld. 

4

Zonder samenwerking faalt 
ieder stelsel
drs. R. (Ruben) Wenselaar, voorzitter raad van bestuur Menzis

Ruben Wenselaar
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Deze spanning wordt veroorzaakt door de druk op de 

stijgende kostenontwikkeling, de kwaliteitsvraagstukken 

en vragen over een andere opbouw van zorgvoorzieningen. 

In Nederland is die spanning bijvoorbeeld zichtbaar in 

de jaarlijkse contractering tussen zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders. Aan het einde van 2015 resulteerde dat 

in een publieke discussie over welke zorgverzekeraar met 

welk ziekenhuis al een afspraak voor 2016 had. En was er 

geen afspraak dan werd snel naar elkaar gewezen. In het 

Verenigd Koninkrijk gaat de discussie bijvoorbeeld over de 

wens van NHS England om een goed lopend ziekenhuis te 

fuseren met een slecht lopend ziekenhuis. Dit slechtlopende 

ziekenhuis kan in de publieke context immers niet failliet en 

zal ergens ondergebracht moeten worden. In Denemarken 

zijn het de regiobesturen die wel zeer sturend optreden 

naar de capaciteit en locatie van ziekenhuizen, maar geen 

grip hebben op de huisartsenzorg. 

‘ Samenwerking is essentieel om 
tot een goede werking van het 
zorgstelsel te komen.’

Mijn stelling is dat, ongeacht het gekozen stelsel, 

samenwerking essentieel is om tot een goede werking 

van het zorgstelsel te komen. Samenwerken met het 

zorgveld is wat mij betreft ook de onvermijdelijke opdracht 

aan de zorgverzekeraars. Het waarmaken van de rol van 

zorgverzekeraar betekent dat wij enerzijds in staat moeten 

zijn om de verzekerden te vertegenwoordigen en anderzijds 

geaccepteerd gesprekspartner van de zorgaanbieders 

moeten zijn. Met de zorgaanbieders gaan wij onder meer 

in gesprek over onderwerpen als de inzichtelijkheid van 

kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van zorg. Maar ook 

over de opbouw van zorgvoorzieningen in de regio. Hoe kan 

de zorg vanuit de patiënt bezien het best georganiseerd 

worden? Wat kan de patiënt zelf in de eigen omgeving? 

Hoe kunnen e-health toepassingen daarbij ondersteunen? 

Welke rol kunnen de samenwerkende eerstelijnsaanbieders 

spelen? Wat blijft het ziekenhuis nog wel doen en wat niet? 

Over de onvermijdelijkheid van deze veranderingen is 

iedereen het vaak eens, maar toch is het moeilijk om 

beweging te krijgen. Bestaande, vaak korte termijn, 

belangen blijken leidend te zijn. Natuurlijk zijn er veel 

goede initiatieven, maar het jaarlijkse armpje drukken blijft 

populair. Hoewel iedereen uiteraard het grotere belang 

deelt: het ook op termijn toegankelijk en betaalbaar houden 

van de zorg. 

De zorgverzekeraars kunnen en moeten een stimulerende 

en faciliterende rol hebben om noodzakelijke veranderingen 

te bewerkstelligen. We zullen veel meer dan nu moeten 

werken met partnerships, waarbij naar elkaar toe openheid 

bestaat over ieders specifiek belang. Als de zorg anders 

wordt ingericht, vraagt dit aan de ene kant investeren in 

nieuwe capaciteit, zoals goed opgeleide medewerkers in 

de eerstelijn en bijvoorbeeld e-health technologie. Aan de 

andere kant vraagt het saneren als er teveel capaciteit is. 

Dat laatste is cruciaal. Het bestaande in tact laten, blokkeert 

de weg naar vernieuwing. Zorgverzekeraars dienen hierbij 

oog te hebben voor de gevolgen voor zorgaanbieders in de 

eerste- en tweedelijn. Zorgaanbieders moeten voldoende 

tijd krijgen om werkzaamheden af te bouwen en waar nodig 

financiële steun ontvangen. Daarom zijn lange-termijn-

afspraken nodig, zodat de kosten die gepaard gaan met 

sanering en investeren terugverdiend kunnen worden. 

Ik heb al eens eerder gepleit voor een fonds waarin 

zorgverzekeraars geld storten dat beschikbaar is voor 

noodzakelijke sanering in de sector. Immers, afbouw gaat 

vaak gepaard met kosten.

‘ Het bestaande in tact laten, blokkeert 
de weg naar vernieuwing.’

Hetzelfde geldt voor preventie door middel van 

technologische toepassingen. Het punt hierbij is dat 

vernieuwingen in eerste instantie de vraag naar zorg 

verhogen. Aanbod creëert vraag. Betere - en duurdere 

scanapparatuur leidt tot meer behandelingen, maar 

uiteindelijk wel tot betere gezondheid. We moeten een 

manier vinden om die overgangsfase te financieren. 

Spanningen in het zorgveld zullen er altijd blijven. En wat 

het gekozen zorgstelsel ook is en wie daarin ook de regie 

voert, alleen in samenwerking kunnen de uitdagingen voor 

de toekomst constructief worden opgepakt. Dat betekent 

met elkaar in gesprek zijn en het jaarlijkse armpje drukken 

vervangen door partnerships, waarin we samen naar de 

lange termijn kijken. Zo zorgen we er samen voor dat goede 

zorg toegankelijk en betaalbaar blijft.   
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De sturingsverleiding
mr. drs. Th.W. (Theo) Langejan, senior bestuursadviseur TwynstraGudde

Theo Langejan
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Twee uitersten
Denemarken en Nederland lijken in veel zaken op elkaar, 

twee herkenbare west Europese verzorgingsstaten. Toch 

gaan ze heel verschillend om met de zorg: de planbare top 

down gestuurde wereld versus de decentrale wereld waarin 

iedereen een beetje meestuurt.

Anders dan in Nederland zijn alle tweedelijnsvoorzieningen 

in Denemarken overheidsvoorzieningen, het personeel is 

ambtenaar en verzekeraars spelen geen rol. U weet het 

allemaal vast nog wel, ooit hadden we in Nederland ook 

een centrale planning van de tweedelijnsfaciliteiten, geen 

bouw zonder overheidsvergunning. In theorie werd op 

basis van een planbare behoefte het ziekenhuislandschap 

qua capaciteitsverdeling en functieverdeling ingevuld. In 

naam waren de ziekenhuizen dan wel private instellingen, 

bouwen en investeren zonder overheidsvergunning was 

echter verboden. Er stond ook iets moois tegenover die 

gedwongen planning: een gegarandeerd budget en een 

overheidsgarantie voor de lening bij de bank.

Gaandeweg kreeg die planning vooral een functie als 

instrument van kostenbeheersing: houdt het aanbod krap 

dan blijven de kosten beheersbaar. Dat dit op gespannen 

voet stond met het ‘open einde’ karakter van de aanspraak 

van de burger op grond van de Ziekenfondswet was 

natuurlijk duidelijk, wachtlijsten waren een logisch gevolg 

en daar hebben de nodige juristen destijds een leuke 

boterham aan verdiend.

Op gezag van Wisse Dekker zijn we na 20 jaar discussie 

in 2006 een andere wereld ingestapt, van aanbodsturing 

naar vraagsturing, geen centrale planning meer maar 

zorg geleverd door aanbieders zonder budgetgarantie. De 

centrale rol in het sturen van de zorg is toegedacht aan 

onderling concurrerende risicodragende verzekeraars. 

Maar dat dan wel binnen het kader van een voor iedereen 

toegankelijke door de overheid bepaalde basisverzekering.

NL: niemand is de baas

In deze nieuwe wereld, waarover de discussie nog steeds 

voortwoedt, zijn we geconfronteerd met nieuwe vragen. 

Vragen naar de legitimiteit van de rol van de verzekeraar, 

maar vooral de vraag wie er nu eigenlijk stuurt bij het 

creëren van zorgaanbod, en wie draagt de lasten wanneer 

het oude door het nieuwe wordt vervangen. De discussie 

over de protonentherapie is een mooi voorbeeld, de 

minister geeft wel vier WBMV vergunningeni af, maar stelt 

tegelijkertijd dat er wat haar betreft niet vier voorzieningen 

hoeven te komen: de verzekeraars moeten maar bepalen 

hoeveel er daadwerkelijk moeten komen. Ben Verwaayen 

vatte dit ooit kernachtig samen tijdens een discussie over 

de zorg in Nederland: “niemand is de baas”.

DK: de staat plant, bouwt en zorgt

Dat is in Denemarken wel anders. Voor de reguliere 

tweedelijnsvoorzieningen zijn de 5 regionale besturen de 

baas. Zij openen, exploiteren en sluiten voorzieningen. 

Voor de 15% topklinische voorzieningen is de situatie nog 

overzichtelijker, een agentschap van de landelijke overheid 

bepaalt hoeveel capaciteit waar neergezet wordt.

Voor Nederlandse zorgbestuurders, dagelijks op zoek 

naar een antwoord op de vraag wie nu eigenlijk waarover 

beslist, lijkt Denemarken dan al snel een wonder van 

overzichtelijkheid. Het oogt heel anders dan ons stelsel. 

Maar is het ook zo anders, is het ook beter?

Wat is beter?

Wat bepaalt welk systeem beter is? Een van de criteria kan 

zijn hoe het systeem op de uitdagingen van de toekomst is 

voorbereid. Maar wat zijn die uitdagingen eigenlijk?

Veel energie wordt altijd gestoken in de vraag naar 

kostenbeheersing. Dat is begrijpelijk, de kostengroei 

in de zorg is voor alle overheden in de OESO een 

hoofdpijndossier, het beheersen daarvan is dus een 

belangrijke uitdaging. Op dit punt lijken de Denen te 

winnen, uit de OESO cijfers blijkt dat niet alleen het 

absolute niveau maar ook de groei van de kosten lager is 

dan in Nederland, en dat al enige jaren achter elkaar.

Kosten zeggen echter niet alles wanneer we naar de 

uitdagingen voor de toekomst kijken. Wat verwacht de 

burger de komende 10 jaar van de zorg en welk systeem 

is in staat dat te leveren? Kan nu het centrale (DK) of 

het decentrale (NL) zorgsysteem beter inspelen op de 

verwachtingen en veranderingen?

Toegerust voor de toekomst?
De uitdagingen die op ons afkomen zijn voor de Denen 

dezelfde als voor ons. Hoe gaan we om met de nieuwe dure 

geneesmiddelen, wat betekenen de snelle opkomst van 
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zelfdiagnose technieken, internetplatforms, de stortvloed 

aan beschikbare data voor de verwachtingen en wensen van 

de burger.

De snelle opkomst van dure geneesmiddelen plaatst het 

Deense en het Nederlandse systeem op dezelfde wijze voor 

een uitdaging. Hier is niet zozeer de organisatie van belang 

als wel de afbakening tot hoever de (financiële) solidariteit 

in ons stelsel moet reiken. Dat is zowel voor Denemarken 

als voor Nederland typisch een vraag die de zorgsector niet 

zelf kan beantwoorden, dat is een politieke keuze en dat is 

ook terecht. Elke keuze om meer geld voor de zorg vrij te 

maken, bijvoorbeeld voor dure geneesmiddelen, gaat ten 

koste van andere doelstellingen in het publiek domein. Dat 

is in Denemarken niet anders dan bij ons.

Er zijn echter ook uitdagingen die wel direct de organisatie 

van de zorg raken. Bijvoorbeeld de toenemende regie bij de 

patiënt zelf. Bijgestaan door een golf van nieuwe technieken 

en snelle beschikbaarheid van data, krijgt de patiënt steeds 

meer kans de zorg om hem heen zelf te organiseren. Met 

digitale platforms die aanbieders en patiënten aan elkaar 

koppelen kan die regierol van de patiënt zelf ook echt vaart 

krijgen. Wat blijft er dan nog over van het ziekenhuis als full 

service concept?

Flexibiliteit biedt kansen

Alle vergezichten van alle toekomstwatchers in de zorg leren 

ons twee dingen: er gaat veel veranderen, maar welke kant 

dat dan opgaat is nu nog moeilijk in te schatten. Juist in zo’n 

onzekere situatie zou het Nederlandse kunnen excelleren 

ten opzichte van het Deense systeem. Juist ons model 

met decentrale risicodragende actoren biedt alle kansen 

om snel en flexibel te reageren en ‘1000 bloemen te laten 

bloeien’. Innoveren gaat met vallen en opstaan, dat moet je 

durven, maar je moet er ook de ruimte voor hebben. Onze 

ervaringen met nationale programma’s en het ‘uitrollen’ 

van innovaties uit andere sectoren zoals met ‘Sneller 

Beter’ geven niet veel vertrouwen in het centrale model. 

De adaptatie van die successen blijkt erg tegen te vallen. 

Tegelijkertijd zien we hoe een ‘gideons-bende-aanpak’ zoals 

bij ParkinsonNet voor een succesvolle acceleratie kan zorgen.

‘ Juist ons model met decentrale 
risicodragende actoren biedt alle 
kansen om snel en flexibel te reageren.’ 

Verzekeraars en aanbieders hebben in Nederland alle 

ruimte om samen op lokaal niveau verschillende vormen 

van zorgverlening uit te proberen zonder daar direct een 

algemene voorziening van te hoeven maken. Snel inspelen 

op veranderingen, en daar hoort ook het uitproberen van 

nieuwe vormen bij, is in ons stelsel makkelijker dan in een 

top down gestuurd politiek model. Maar ook in ons model 

hebben die decentrale actoren wel maatschappelijke 

rugdekking nodig. Lokaal experimenteren betekent dat 

niet altijd overal in Nederland voorzieningen voor iedereen 

op dezelfde manier toegankelijk zijn. Dat hoort bij het 

decentrale model, dat is ook precies wat het stelsel flexibel 

maakt, maar het zal pas gaan werken wanneer de actoren 

in het zorgveld zich ook maatschappelijk gelegitimeerd en 

uitgedaagd voelen die experimenten aan te gaan.   
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Wie hakt 
de knoop 
door?

Steeds vaker hoor ik de vraag: ‘Wie hakt de 

knoop door’ als partijen er onderling niet 

uitkomen of wanneer de onderhandelingen 

te lang duren. Ik snap die vraag, zeker 

als bijvoorbeeld nog niet alle ziekenhuis-

contracten gesloten zijn, terwijl verzekerden 

al uit de polissen moeten kunnen kiezen. 

Toch moeten we daar voorzichtig mee zijn, 

vind ik. Want knopen doorhakken klinkt 

stoer, maar wat zegt het over de uitkomst?

mr. A. (André) Rouvoet,
voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

André Rouvoet
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Als ik ergens een inleiding houd over de rol van 

zorgverzekeraars, begin ik eigenlijk altijd met de 

bekende driehoek. Op elke hoek ervan staat één van de 

samenwerkende partijen in ons zorgstelsel: de verzekerde 

(die zo nu en dan ook patiënt is), de zorgverlener en de 

zorgverzekeraar. Deze drie hebben binnen dat stelsel ieder 

een eigen rol en verantwoordelijkheid. Erkenning van die 

verantwoordelijkheden, vertrouwen in elkaar en bereidheid 

tot samenwerking zijn essentieel. Het goed functioneren 

van het stelsel is in belangrijke mate afhankelijk van een 

zekere balans tussen deze partijen, maar vooral van goede 

verhoudingen tussen deze kernspelers. Dat zijn twee 

noodzakelijke voorwaarden voor een evenwichtige afweging 

van belangen. 

De overheid maakt geen deel uit van de driehoek: 

sommigen plaatsen haar in het hart ervan, anderen 

tekenen een cirkel óm de driehoek. Hoe dan ook: de 

overheid heeft natuurlijk een cruciale rol in ons stelsel 

als verantwoordelijke voor de publieke randvoorwaarden 

waarbinnen de spelers in de zorg hun taak zo goed mogelijk 

kunnen uitvoeren. Die randvoorwaarden liggen voor een 

belangrijk deel vast in specifieke wet- en regelgeving, 

bijvoorbeeld dat iedere Nederlander recht heeft op 

zorg van het basispakket en dat iedereen op gelijke 

condities toegang heeft tot de aangeboden polissen 

(acceptatieplicht en verbod op premiedifferentiatie). Maar 

deze publieke randvoorwaarden hangen ook samen met 

de algemene kaders van het overheidsbeleid, met name 

op financieel gebied. Zeker bij de zorg is dat laatste aspect 

erg belangrijk: de almaar stijgende kosten van de zorg 

hebben de neiging een wel erg groot beslag te leggen 

op de huishoudportemonnee van de overheid en binnen 

de rijksbegroting andere noodzakelijk en/of gewenst 

geachte collectieve uitgaven (onderwijs, sociale zekerheid, 

veiligheid) te verdringen. Juist omdat belangenafweging 

op dat niveau de sector van de zorg overstijgt, is het 

noodzakelijk dat die afweging bij kabinet en Tweede Kamer 

- de wetgever - ligt.

Met de hoofdlijnenakkoorden heeft de minister de afgelopen 

jaren haar verantwoordelijkheid op dat punt genomen en 

de budgettaire ruimte voor de medisch specialistische 

zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnszorg 

in samenspraak met betrokken partijen ingekaderd. Door 

het sluiten van die akkoorden verklaren de partijen uit de 

driehoek zich gezamenlijk in te zullen spannen voor dat 

financiële kader. Die samenwerking is naar mijn stellige 

overtuiging noodzakelijk om binnen de financiële kaders 

de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te kunnen 

waarborgen. Het is vervolgens aan de brancheorganisaties 

om te borgen dat de gemaakte afspraken ook kunnen 

rekenen op draagvlak bij hun achterban én dat die achterban 

zich ook naar letter en geest conformeert aan de akkoorden. 

Want het gaat natuurlijk niet alleen om samenwerking op 

landelijk niveau, maar juist in de praktijk van alledag, dichtbij 

de patiënt die zorg nodig heeft. Gelukkig lijken we daar met 

elkaar behoorlijk in te slagen: we blijven grosso modo binnen 

het Budgettair Kader Zorg en we zien geen grote wachtlijsten 

in de zorg ontstaan.

‘ Het gaat niet alleen om samenwerking 
op landelijk niveau, maar juist ook in de 
praktijk van alledag.’

Maar juist de vertaalslag van de bestuurstafel naar de 

praktijk kan wel weerbarstig zijn. Hoewel het al sneller 

gaat dan de afgelopen jaren, lukt het nog steeds niet om 

alle contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars 

vóór 19 november rond te hebben, zoals eigenlijk vanuit 

het oogpunt van de verzekerde gewenst zou zijn. En ook 

met bijvoorbeeld huisartsen en apothekers waren er 

de afgelopen jaren de nodige spanningen. Dat gegeven 

op zich roept dan weer de vraag op of er niet ‘iemand’ 

moet zijn met doorzettingsmacht. ‘Iemand’ die dan maar 

de knoop door hakt. Daarbij wordt dan al gauw aan de 

overheid of aan de zorgverzekeraar gedacht. Dat laatste 

overigens niet eens zozeer door de zorgverzekeraars 

zelf. Maar gegeven de rol die zorgverzekeraars in ons 

stelsel hebben, dringt de gedachte zich vaak als vanzelf 

op, ook bij (brancheorganisaties van) zorgaanbieders, 

beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties, zo heb 

ik meer dan eens op congressen en bijeenkomsten 

geconstateerd. Tegelijkertijd zit er dan ook weer veel 

weerstand tegen het toekennen van de doorzettingsmacht 

aan zorgverzekeraars: ‘ze hebben toch al zoveel macht’.

Laat ik eerlijk zijn: af en toe denk ik ook wel dat het wel heel 

nuttig en nodig zou zijn als de zorgverzekeraars - in het kader 
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van hun wettelijke zorgplicht en derhalve de opdracht inzake 

de inkoop van goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor 

hun verzekerden - een vorm van doorzettingsmacht zouden 

hebben. Ik denk dan met name aan de (her)inrichting van het 

zorglandschap, een onderwerp waarover in de genoemde 

hoofdlijnenakkoorden afspraken zijn gemaakt, maar waarvan 

meer dan eens blijkt dat het nakomen van die afspraken en 

het realiseren van de vastgelegde - gezamenlijke! - ambities 

nog best weerbarstig is. En niet zelden heeft dat ook te 

maken met de eerder door mij gesignaleerde afstand (om 

het woord ‘kloof’ niet te gebruiken…) tussen de landelijke 

bestuurstafels en de dagelijkse praktijk van de individuele 

zorgverlener of -aanbieder.

Tegelijkertijd ervaar ik bij mezelf, en ook breder binnen 

Zorgverzekeraars Nederland, aarzelingen om deze weg op 

te gaan. Dat heeft er zeker ook mee te maken dat in onze 

branche niet lichtvaardig gesproken wordt in termen van ‘de 

zorgverzekeraar als regisseur van de zorg’. Die beeldspraak 

suggereert te veel dat de zorgverzekeraar in algemene 

zin de dienst uitmaakt en gaat daarmee voorbij aan de 

onderscheiden én de gezamenlijke verantwoordelijkheden 

van de verschillende partijen voor zowel kwaliteit als 

toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.

Belangrijker misschien nog is de voorvraag hoe erg die 

spanningen tussen de spelers in de zorgsector nu eigenlijk 

zijn. Zijn ze niet juist inherent aan ons stelsel en laten ze niet 

zien dat het ook echt ergens om gaat? Juist het feit dat er 

niemand is die de knoop doorhakt, dat partijen weten dat 

ze er samen uit moeten komen, maakt dat dat in de praktijk 

uiteindelijk ook altijd lukt. Soms eigenlijk te laat, soms met 

het nodige gedoe en lawaai, maar toch…

Waar we naar mijn mening in elk geval heel voorzichtig 

mee zouden moeten zijn is met ingrepen van bovenaf in 

het stelsel. Zoals ook blijkt uit internationale vergelijkingen 

van de verschillende zorgstelsels ligt de kracht van ons - 

private - zorgstelsel er niet in de laatste plaats in dat het de 

veldpartijen zijn (aanbieders/professionals, patiënten en 

zorgverzekeraars) die het stelsel dragen en dat de overheid 

en de politiek daarbij op enige afstand blijven. De overheid 

zorgt voor het kader en maakt op dat niveau afspraken met 

organisaties in de zorg. Dan moet diezelfde overheid zich 

- rechtstreeks, maar ook indirect via de toezichthouders 

- in beginsel niet mengen in bijvoorbeeld de praktijk van 

de contractering. Als het met die contractering echt niet 

loopt kunnen belanghebbenden naar de rechter, of straks 

wellicht naar een arbitrage-instituut. Waar ik wel een 

taak voor de overheid zie, is in het creëren van de juiste 

randvoorwaarden. Bijvoorbeeld door rust op het gebied 

van wet- en regelgeving, zodat partijen weten waar ze aan 

toe zijn en niet tussentijds verrast worden door andere 

spelregels. En wat mij betreft horen daar na het aflopen 

van de bestuursakkoorden ook nieuwe afspraken bij over 

zaken als (transparantie van) kwaliteit, doelmatigheid 

en toegankelijkheid, zodat spelers in de zorg én de 

overheid gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de 

contractering binnen aanvaardbare financiële kaders.

‘ De kracht van ons zorgstelsel ligt 
er onder andere in dat de veldpartijen 
het stelsel dragen.’

Een punt van aandacht is dan nog wel de contractering van 

dure, zeer specialistische zorg. Wanneer zorgverzekeraars 

daarbij ieder voor zich opereren, kan dit gemakkelijk 

leiden tot suboptimale oplossingen, bijvoorbeeld door 

versnippering van capaciteit, met als gevolg verspilling 

van (premie)geld en afname van kwaliteit. In het ergste 

geval leidt het zelfs tot een patstelling, als er feitelijk 

maar ruimte is voor één of twee landelijke centra, maar er 

geen draagvlak is voor een gezamenlijk gedragen keuze. 

In dergelijke gevallen hoort de overheid (en met name de 

ACM) zorgverzekeraars ruimte te bieden om in het belang 

van de verzekerden gezamenlijk op te trekken. En wanneer 

die ruimte onverhoopt niet gegeven wordt of kan worden, is 

wat mij betreft de minister zelf aan zet: die moet dan maar 

de knoop doorhakken en een keuze maken. Beter zou het 

zijn om het niet zover te laten komen en ook in dit soort 

situaties de kernspelers in de zorgsector in staat te stellen 

er zelf uit te komen. Zo nodig met toekenning van een 

afgebakende, op een beperkt en specifiek domein gerichte 

vorm van doorzettingsmacht.

Op de algemene vraag: ‘Wie moet de knoop doorhakken in 

ons stelsel?’ is mijn antwoord: niemand! En maak vooral ook 

duidelijk dat dat niet gebeurt, want dat is de beste manier 

om te bevorderen dat partijen er met elkaar uitkomen. 

En op die manier laten zien dat het stelsel werkt.   
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Er is een breed gedragen opvatting bij gemeenten 

en huisartsen dat een verdergaande samenwerking 

tussen huisarts en gemeente winst kan opleveren. Het 

uitgangspunt is dat gemeenten zich vooral buigen over 

het welzijn en huisartsen zich primair richten op de 

zorg, en dat de behoeften van de individuele persoon 

daarbij centraal staan. De vanzelfsprekendheid van dit 

uitgangspunt vertaalt zich nog niet altijd naar de dagelijkse 

praktijk. Zo is het niet uitzonderlijk dat mensen zonder 

sociaal netwerk vereenzamen en zich tot de huisarts 

wenden met gezondheidsklachten zonder dat het sociale 

probleem belicht wordt. Of anderszins, dat ouders de 

huisarts bezoeken bij gedragsproblemen van hun kind 

en een doorverwijzing naar de jeugd-GGz volgt terwijl 

er niet altijd sprake is van een psychiatrische stoornis. 

Juist de toestroom naar de jeugd-GGz, en de daarmee 

gemoeide hoge kosten, was aanleiding om taken te 

decentraliseren naar de gemeente. Het primaire doel van 

de decentralisatie is de juiste zorg op de juiste plaats, en 

dat kan ook financiële voordelen hebben. Zo had in het 

eerder genoemde voorbeeld mogelijk ook een gemeentelijk 

arrangement, zoals opvoedondersteuning, soelaas kunnen 

bieden. Ook in de groeiende groep kwetsbare ouderen 

zien we vaak problemen die op medisch gebied alleen niet 

goed kunnen worden opgelost maar juist maatschappelijke 

ondersteuning vereisen. Inzet van de decentralisatie is om 

ook in het preventieve veld meer samen op te lossen.

Nieuwe samenwerking
Gemeenten en huisartsen zullen dus meer met elkaar 

moeten optrekken. De conclusie is snel getrokken, maar 

de praktijk is weerbarstiger. Historisch gezien is er vaak 

geen vanzelfsprekende link tussen gemeenten en de eerste 

lijn. Hoewel huisartsen gewend zijn om ‘breed’ te kijken en 

psychosociale factoren mee te wegen, is het gebruikelijke 

verwijspatroon gericht op de eerste- of tweedelijn of andere 

medische instellingen. Gemeenten waren tot voor de nieuwe 

wetgeving veel minder gericht op (individueel) welzijn en er 

was weinig afstemming tussen huisarts en gemeenten. 

Gemeenten hebben een keur aan mogelijkheden op het 

gebied van welzijn zoals sociale activering en doen veel 

meer dan het uitvoeren van de WMO voorzieningen. Toch 

slagen gemeenten er niet altijd in om hun ‘portfolio’ goed 

onder de aandacht te brengen. De informatievoorziening 

is niet altijd voldoende om te voorkomen dat partners, 

waaronder huisartsen, verdwalen in de gemeentelijke 

‘jungle’. Geen gemeente is immers gelijk. Die diversiteit 

kan zeker voordelen opleveren voor inwoners (meer 

maatwerk) maar het is voor partners niet altijd eenvoudig 

om overzicht te houden op de vele mogelijkheden en 

het (zich vaak wijzigende) netwerk van professionele en 

vrijwilligersorganisaties. Voor gemeenten daarentegen 

is de grote diversiteit aan huisartsen(praktijken) ook een 

hindernis om elkaar gemakkelijk te vinden. 

Gemeenten 
en huisartsen: 
samen beter
drs. S. (Sylvia) Buis,
huisarts & voorzitter
Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen

M.E. (Mariëtte) van Leeuwen,
wethouder Gemeente Zoetermeer &
voorzitter VNG Commissie Gezondheid en Welzijn
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Aanvulling
In veel gemeenten vormen sociale wijkteams belangrijke 

trait-d’unions tussen de vele welzijns- en zorgorganisaties. 

Ook zijn er alternatieve werkvloeren die als doel hebben 

de zorgcoördinatie eenduidig te beleggen. Hun kracht is 

om individu of gezin centraal te stellen door een centrale 

hulpverlener aan te stellen die de andere organisaties 

‘vertegenwoordigt’. De ervaringen met de wijkteams zijn 

nog wisselend. De komende tijd zal duidelijker worden in 

welke situatie een wijkteam meerwaarde heeft en waar 

beter voor andere hulp gekozen kan worden of nieuwe 

initiatieven ontwikkeld moeten worden zoals bijvoorbeeld 

wijkverpleegkundigen als ‘ogen en oren’ van de wijk. Iets 

wat elders werkt is niet altijd overdraagbaar, zeker omdat 

successen soms ook afhankelijk zijn van personen en lokale 

omstandigheden. 

Tegelijkertijd moet een huisarts ook slagvaardig individuele 

hulpverleners kunnen blijven inschakelen. Dat geldt 

vooral voor de jeugd-GGz waarvoor de gemeenten 

nu verantwoordelijk zijn en waarbij huisartsen niet 

altijd ervaren dat de ingekochte zorg aansluit bij de 

zorgvraag. Het is goed om te realiseren dat de tijd van 

de huisartssolisten voorbij is en de meeste huisartsen 

samenwerken in teams, met bijvoorbeeld POH-GGz 

die veel psychische zorg op zich nemen. Zij kunnen 

goede aanspreekpunten zijn voor de gemeente, evenals 

nieuwe ondersteuners zoals ouderenverpleegkundigen 

die vanuit de huisartsenpraktijk outreachend werken 

om kwetsbare ouderen te ondersteunen. Daarnaast 

zijn er veel andere partijen in de eerste lijn, zoals de 

thuiszorg en fysiotherapeuten met wie huisartsen hun 

samenwerkingsverbanden hebben. Waar de huisarts 

vooral goed is in het oplossen van individuele problemen 

(maar wel clusters van gemeenschappelijke oorzaken 

of problemen kan herkennen), heeft de gemeente 

vooral het bredere sociale domein in beeld, en deze 

perspectieven kunnen elkaar versterken. Zo kunnen 

gemeenten bijvoorbeeld algemene voorzieningen inrichten 

die het werk van de huisarts verlichten. Een voorbeeld 

is een project ‘Gezond koken en bewegen’. Daarmee 

zijn wellicht vele diabeten, hartpatiënten en anderen 

geholpen. Dergelijke activiteiten gericht op (preventie van) 

chronische aandoeningen nemen het werk van huisarts en 

praktijkondersteuner niet over, maar kunnen complementair 

werken. Het medische perspectief kan op die manier mooi 

samen gaan met een sociale behoefte om ervaringen 

uit te wisselen of nieuwe mensen te leren kennen. De 

gemeente kan dergelijke plannen promoten, bijvoorbeeld 

bij de regionale huisartsenkring (LHV) of de ROS (regionale 

ondersteuningsstructuren). 

‘ Wisselwerking tussen welzijn, 
cure en care ‘in de buurt’

De kans van slagen zal groter zijn als er ook voldoende 

draagvlak is bij huisartsen en door hen in een vroeg stadium 

wordt meegedacht. Het is een positieve ontwikkeling 

dat ook zorgverzekeraars meer oog hebben voor de 

wisselwerking tussen welzijn, cure en care ‘in de buurt’, en 

dat zij lokale initiatieven voor samenwerking ondersteunen 

en mede financieren. 

Mariëtte van Leeuwen
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Informatie 
Huisartsen beschikken over veel informatie van patiënten. 

In het algemeen zijn zij terughoudend om deze gegevens 

te delen. Wat gebeurt er met de informatie? Wie heeft 

inzage? Hoe is de privacy van mijn patiënt gewaarborgd? 

Het zou te kort door de bocht zijn om dit af te doen als 

‘koudwatervrees’. Desondanks bestaat er een uitdrukkelijke 

wens bij gemeenten om relevante informatie in te mogen 

zien. Niet alleen om goed te kunnen indiceren voor 

voorzieningen, maar ook om tijdig zorgsignalen te kunnen 

combineren. Zo kan het voor de gemeente relevant zijn om 

te weten of er sprake is van huiselijk geweld in een gezin. 

Gemeenten zijn immers volledig verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de Jeugdwet en dus de veiligheid van een 

minderjarig kind. De informatie van de huisarts kan dus 

essentieel zijn om een goede risico inschatting te maken. De 

spanning over het delen van informatie zal niet van vandaag 

op morgen worden weggenomen. Voorwaarden om ook de 

burger te garanderen dat er zorgvuldig met hun gegevens 

wordt omgegaan zijn het ontwikkelen van eenvoudige en 

beveiligde systemen voor gegevensuitwisseling, inzicht 

in wie wat met de gegevens gaat doen en zorgen voor 

terugkoppeling.

Verbeteren van samenwerking
Wij hebben een aantal kenmerken van en beperkingen 

voor samenwerking tussen eerstelijn en gemeente 

besproken. Om deze samenwerking te optimaliseren is 

het goed om elkaars expertise te kennen, geen dingen 

dubbel te doen en gebruik te maken van elkaars netwerken 

om af te kunnen stemmen. Het is een aanbeveling dat 

gemeenten heldere en up-to-date digitale toegang 

verlenen tot de ondersteuningsmogelijkheden die 

zij bieden. Ook investeren in ontmoetingen kan een 

belangrijk aandachtspunt zijn. Organiseer bijvoorbeeld 

wijkbijeenkomsten voor professionals uit zorg en welzijn, 

maar faciliteer tevens virtuele kennismakingen, zoals een 

wijkambtenaar als aanspreekpunt namens de gemeente. 

Een goed bestand van contactgegevens van huisartsen 

is ook onmisbaar. Zorg tevens als gemeenten voor een 

zichtbare laagdrempelige voorziening in de wijken. 

Denk aan een ‘bijenkorf’ waar iedere partner of inwoner, 

ongeacht of ze actief zijn in het zorg- of welzijnsdomein, 

(fysiek of virtueel) in- en uitvliegt voor raad en daad. Door 

het goed inrichten van de loketfunctie kan een juiste 

doorverwijzing plaatsvinden naar welzijn en/of zorg. 

Het is nodig dat de behoeften die er wederzijds leven 

beter bij elkaar onder de aandacht worden gebracht om zo 

meer begrip te kweken. Dat kan bijvoorbeeld door elkaars 

vakbladen beter te benutten. Laat vaker een huisarts aan 

het woord in Binnenlands Bestuur of een wethouder in De 

Dokter. Verder is het nuttig om goede voorbeelden uit de 

praktijk in beeld te brengen. Er zijn zeker goede initiatieven 

en best practices met voorlopers waar het gaat om de 

samenwerking tussen het sociaal domein en de huisartsen. 

Organiseer eens lokaal een congres of training voor 

ambtenaren en huisartsen met als thema samenwerken in 

het sociaal domein; hoe doe je dat en wat levert het op? 

Wetenschappelijk onderzoek op dit terrein kan ook verder 

gestimuleerd worden en vooral vertaald worden naar het 

nut voor de dagelijkse praktijk. Het rapport ‘Huisarts & 

gemeente: samenwerken in de wijk’ii biedt nog andere 

aanbevelingen. Vergeet tot slot niet dat er een potentiële 

rol is voor zorgverzekeraars in het bij elkaar brengen van 

huisartsen en de gemeente. 

‘ We moeten af van stereotiepe beelden 
over elkaar en bereid zijn elkaars 
werkwijze en taalgebruik te begrijpen.’

Kinderschoenen
De samenwerking tussen de eerstelijn en gemeenten staat 

nog in de kinderschoenen. Dat geeft enerzijds het gevoel 

van onvermogen, zaken laten liggen en de onvermijdelijke 

kinderziekten. Daar kunnen we niet omheen. Anderzijds 

biedt het veel mogelijkheden om ‘out of the box’ nieuwe 

plannen te ontwikkelen en juist gebruik te maken van 

dat nieuwe perspectief. Waardeer wat er goed gaat, kijk 

hoe bestaande professionele en vrijwilligersorganisaties 

hun krachten (op een andere manier, misschien met een 

andere financiering) kunnen inzetten. Dat mag soms 

mislukken, want er zijn veel uitdagingen. Weten wat je aan 

elkaar hebt en hoe je elkaar kunt vinden zijn ingrediënten 

om vertrouwen te scheppen, en dat kost tijd en dus 

ook geld. We zullen daarbij af moeten van stereotiepe 

beelden over elkaar, bereid zijn elkaars werkwijze en 

taalgebruik te begrijpen en elkaar te leren kennen en 

waarderen. Het gemeenschappelijke uitgangspunt is daarbij 

dat onze gezamenlijke inzet gericht is op het versterken van 

gezondheid en welzijn van elk individu, hoe verschillend ook.  
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The Boston Consulting Group (BCG) ondersteunt  
ziekenhuizen en zorgverzekeraars bij het oplossen 
van hun meest complexe vraagstukken om duurzaam  
concurrentievoordeel te krijgen. 

We helpen organisaties om zich te onderscheiden  
met hoge kwaliteit én lage kosten door initiële focus op  
kwaliteitsverhoging.

BCG heeft haar grote waarde voor ziekenhuizen bewezen 
door hen te ondersteunen bij onder andere fusies,  
portfoliokeuzes en ziekenhuisbrede optimalisatietrajecten.

The Boston Consulting Group is een wereldwijd opererende 

management consultant en is toonaangevend op het gebied 

van strategie. BCG is opgericht in 1963 en heeft 85 kantoren in 

48 landen. www.bcg.com
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Koester de innovatiekracht 
van de huisarts
mr. N.A. (Ella) Kalsbeek, bestuursvoorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging

Ella Kalsbeek
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De veranderende patiënt, de stijgende kosten van de zorg 

en de actuele ontwikkelingen in de zorg zijn de drie trends 

die bepalend zijn voor de toekomst van de eerstelijnszorg. 

De toekomst is een zoektocht waarin vertrouwen, meer tijd, 

commitment en nauwere samenwerking essentieel zijn. 

Patiënten helpen, hen adviseren, luisteren en onderzoeken 

zijn en blijven de kernactiviteiten van de huisarts. Bij de 

uitvoering van die taken heeft de huisarts in toenemende 

mate te maken met een groep patiënten die een actievere rol 

nemen bij de beoordeling van hun eigen gezondheid.

Deze groep is op zoek naar meer eigen regie. Patiënten - 

zeker wanneer ze jonger, gezonder en beter opgeleid zijn -

onderzoeken vaker zelf wat ze zouden kunnen mankeren en 

welke therapie hen past. Huisartsen merken dat patiënten 

mede daardoor met meer vragen op het spreekuur komen. 

Toch wil of kan niet iedereen een actieve rol vervullen in het 

omgaan met ziekte en zorg. Vooral ouderen, lager opgeleiden 

en mensen met een laag inkomen hebben er moeite mee. 

Bijna de helft (48%) van alle Nederlanders beschikt over 

onvoldoende of geringe kennis, motivatie en zelfvertrouwen 

voor zo’n actieve rol. 

Patiënten verschillen
Bijzonder is dat het beleid juist uitgaat van de veronderstelde 

grotere autonomie van de patiënt. Zoals het Sociaal Cultureel 

Planbureau zegt: “het motto waarmee het gezondheids- en 

zorgbeleid is samen te vatten is zelfredzaamheid, zowel 

in de curatieve als de langdurige zorg”111. Dit brengt een 

bijzondere verantwoordelijkheid voor professionals in 

de zorg met zich mee. Patiënten hebben recht op regie 

over hun leven, maar dat is geen excuus om ze allemaal 

gelijk te behandelen. Juist recht doen aan hun individuele 

capaciteiten maakt dat ze meer autonoom kunnen zijn. Wat 

we naast wetenschappelijke inzichten nodig hebben, zijn 

patiëntenorganisaties die er in slagen duidelijk te maken wat 

hun zeer diverse achterban wil en nodig heeft om hun leven, 

met ziekte en gezondheid, vorm te geven. 

‘ Recht doen aan de individuele 
capaciteiten van patiënten maakt dat ze 
meer autonoom kunnen zijn.’

Kosten van de zorg
De meest besproken trend is dat de kosten van de zorg - 

weliswaar minder dan voorspeld - blijven stijgen. Nederland 

vergrijst, we hebben meer zorg nodig en vragen om betere 

zorg. En omdat die zorg ook nog duurder wordt, zullen, 

volgens het CBS, de kosten van de zorg blijven stijgen. De 

meeste zorgverzekeraars zijn over zo’n twee jaar door hun 

overreserves heen die ze de afgelopen jaren hebben gebruikt 

om de zorgpremie laag te houden. Een lagere premie dan 

de kosten van de zorg rechtvaardigden. Als de overreserve 

verbruikt is dan zal de premie stijgen. Mensen maken zich 

daar zorgen over: is er straks nog betaalbare zorg voor mij? 

Een zorg die we serieus moeten nemen.

De zorg verandert
Talloze ontwikkelingen in de zorg zijn van invloed op de 

eerstelijn. De vergrijzing vraagt om meer chronische en meer 

complexe zorg. Veel ernstige ziektes - zoals kanker - zijn 

ook bij jongere mensen gelukkig langer te verenigen met 

het leven, maar vragen ook meer zorg. Ook overheidsbeleid 

leidt tot een veranderende zorgvraag. Het beleid om ouderen 

langer zelf thuis te laten wonen heeft een enorme impact 

op huisartsen en op de eerstelijn, net als de transitie 

in de GGz, de aanpak van kindermishandeling en het 

bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Hoe beïnvloeden 

deze ontwikkelingen de eerstelijn en de huisartsenzorg? 

De kracht van huisartsen
Patiënten hebben over het algemeen zeer veel vertrouwen 

in de eerstelijnszorgverlener.iv  Ook onafhankelijk imago-

onderzoek in opdracht van de LHV levert hoge rapportcijfers 

op. Patiënten vinden de huisarts betrouwbaar, luisterend, 

toegankelijk en deskundig en waarderen de vernieuwingen 

van de laatste jaren.v 

De tevredenheid bij huisartsen ligt genuanceerder. Aan 

de ene kant klagen zij over de hoge werkdruk en de 

bureaucratie die daarvan deels de oorzaak is. De drukte in 

de huisartsenpraktijk neemt toe door de veranderende vraag 

van patiënten: meer vragen per consult, langere visites, meer 

chronische patiënten, enzovoort. 

Aan de andere kant komen huisartsen, samen met anderen 

in de eerstelijn en ook wel tweedelijn, met een niet aflatende 

stroom initiatieven om tot betere zorg te komen. Soms 

klein, maar vaak ook veelomvattend en getuigend van visie. 
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Natuurlijk is ook dat veel werk, maar het levert energie op om 

je werk zo in te richten dat je makkelijker kunt samenwerken 

en meer kunt betekenen voor je patiënten. Dáár zit de kracht 

van huisartsen. Beleidsmakers en zorgverzekeraars: koester 

de innovatiekracht van de huisarts! Door die initiatieven te 

steunen kan meer recht gedaan worden aan de patiënt, kan 

de zorg betaalbaar blijven en van hoge kwaliteit. Zo zijn er 

al talloze voorbeelden waarbij huisartsen met partners in de 

eerstelijn ouderenbeleid opzetten of, met de hulp van allerlei 

nieuwe medische ontwikkelingen, hebben gezorgd voor een 

betere zorg bij de patiënt thuis. 

‘ Door nieuwe initiatieven te steunen 
kan meer recht gedaan worden aan de 
patiënt, kan de zorg betaalbaar blijven 
en van hoge kwaliteit.’

Stimuleren
Wat is er nodig om huisartsen en de eerstelijn te stimuleren 

initiatieven te nemen en ze vol te houden? Vertrouwen, tijd, 

commitment en samenwerking!

Vertrouwen

Heb vertrouwen in de deskundigheid van de huisarts 

en de eerstelijn. Huisartsen zijn professionals. Bij hen 

past deze heldere definitie van een professional: een 

professional streeft naar excellentie in zijn vak, handelt met 

medemenselijkheid en is altijd bereid verantwoording af te 

leggen. De kwaliteit van de huisartsenzorg is generalistisch, 

persoonsgericht en continu. Het zijn abstracte begrippen, die 

heel tastbaar werden in een recent shot uit het NOS Journaal 

waarin een huisarts ten afscheid het kind dat haar patiëntje 

was een aai over de bol gaf. Zo’n gebaar is niet te meten 

met indicatoren, maar het illustreert het vertrouwen dat de 

huisarts geniet.

Tijd

Geef huisartsen meer tijd per patiënt. Binnen het huidige 

bekostigingssysteem kan dat door de normpraktijk (nu 2.168 

patiënten) te verkleinen. De zorg zal hierdoor goedkoper 

worden. Tegenover de investering die verzekeraars moeten 

doen om de praktijkomzet gelijk te houden bij een kleinere 

hoeveelheid patiënten, staat namelijk een grote winst in 

kwaliteit en doelmatigheid van de patiëntenzorg. Meer 

tijd betekent bijvoorbeeld minder verwijzingen en lab-

onderzoeken: nu is het aanvragen van een lab-onderzoek of 

het doen van een verwijzing een methode om lucht te creëren 

in een overvolle wachtkamer. Meer tijd betekent ook meer 

aandacht voor chronische patiënten en complexe patiënten 

die zich daardoor beter staande kunnen houden. Meer tijd 

betekent ook dat er meer gedaan kan worden in de eerstelijn 

wat nu nog in de tweedelijn gebeurd: oncologische controles, 

dermatologie en oogheelkunde. Laten we daarom werk 

maken van het verkleinen van de huisartsenpraktijk. 

Commitment

Vernieuwende initiatieven, betere werkwijzen, het 

organiseren van de rust vraagt altijd commitment. Van 

huisartsen, van de partners in de eerstelijn, van de gemeente, 

van verzekeraars. De mate waarin alle betrokkenen 

gecommitteerd zijn aan zo’n traject maakt veel uit voor de 

kans van slagen. Soms vraagt dat commitment voor jaren. 

Bij gemeenten helpt het bijvoorbeeld enorm als ambtenaren 

deel uit maken van innovatieprojecten en het zou goed zijn 

als ook zorgverzekeraars zich consequenter aan initiatieven 

committeren. Met een vast aanspreekpunt, waardoor 

zo’n project ook de broodnodige continuïteit krijgt aan de 

verzekeraarskant. 

Samenwerking

Dit alles vraagt een goede ondersteunende structuur 

en samenwerking. Het laatste wat huisartsen willen is 

versnippering in de huisartsenorganisaties. We moeten 

de krachten dus bundelen om een duidelijk geluid in Den 

Haag te laten horen en sterk te staan in het gesprek met 

de zorgverzekeraars. Daar ligt een opdracht voor de LHV 

zelf, voor InEen, voor het NHG en ook voor de VPH en voor 

al diegenen die het actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) 

steunden. Samenwerken is ook belangrijk omwille van de 

inhoud en de kwaliteit van de zorg. Met de gesprekken in het 

kader van HRMO hebben we daarmee een begin gemaakt 

maar het is zeker nog niet af. De besturen van LHV, InEen 

en NHG hebben zich al samen gebogen over de vraag hoe 

die samenwerking te intensiveren, zowel landelijk als op 

plaatselijk en regionaal niveau. 

Tot slot: ik nodig alle betrokkenen bij de huisartsenzorg en de 

eerstelijn uit om dit te gebruiken als een aanzet tot discussie, 

over de prioriteiten voor de huisartsenzorg en de zorg in de 

eerstelijn. Laten we met elkaar het gesprek voeren.   
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Goede samenwerking tussen professionals is een absolute 

voorwaarde voor de kwaliteit van de zorgverlening. Dit 

geldt evenzeer voor een geoliede samenwerking tussen 

de diverse sectoren van zorg en welzijn. Door negatieve 

maatschappelijke ontwikkelingen en verkeerde keuzes 

binnen het zorgstelsel komt de kwaliteit van zorg onder 

druk te staan. 

In de maatschappij en publieke dienstverlening is 

geruime tijd sprake van een sociaaleconomische crisis. 

Een verkrampte en onzekere samenleving, gericht op het 

opsporen en het voorkomen van fouten waarin men elkaar 

de maat neemt en controleert of de ander de regeltjes 

wel volgt. De individualisering in de maatschappij en 

de neiging om problemen op het bord van de ander te 

leggen versterken dit alles. Zo ook de economisering 

van het publieke domein, eigen belang en gewin worden 

dan de belangrijkste drijfveren. Met als resultaat dure 

versnippering van zorg, perverse prikkels en ongewenst 

gedrag van zorgprofessionals, zorginstellingen en 

zorgverzekeraars. Eigen belangen bepalen of en hoe er 

samengewerkt wordt. De patiënt wordt niet meer als 

één geheel gezien, maar als een som van organen met 

ieder een eigen kostprijs. Beleidsmakers, managers en 

professionals in de zorg zijn de afgelopen jaren ook nog 

eens hopeloos verstrikt geraakt in eigen regelgeving en 

managementcultuur. 

Onder een management dat zich laat leiden door rendement 

en efficiency, raken professionals vervreemd van hun 

inhoudelijke werk. De balans lijkt doorgeslagen van geloof 

in mensen en zorg met warmte naar beheer en geloof in 

cijfers. Dit management denken leidt tot steeds meer regels, 

controles en logge structuren en tot minder vertrouwen in 

de zorgprofessional en het publiek domein. Met als gevolg 

een boemerangeffect; het kost de managers en bestuurders 

uit de ‘systeemwereld’ steeds meer moeite om de werkvloer 

te stimuleren. Zorgverleners kunnen hun ambitie en 

gedrevenheid niet meer kwijt in een systeem gekenmerkt 

door wantrouwen en overmatige bureaucratie en controle.

Het roer moet om! 
De zorg- en welzijnssector moet op zoek gaan naar 

een nieuwe werkelijkheid, een herijking van het huidig 

zorgstelsel is dringend noodzakelijk. Door zich te 

heroriënteren op de betekenis en samenhang van zorg 

en welzijn, waarbij de belangen van de zorgvragers 

daadwerkelijk centraal staan en zorg niet een product is 

dat je uit iemand kan wringen. Door afstand te nemen van 

ongewenste ambities en eigen belangen van organisaties of 

een collectief. Door steeds de vraag te stellen of het beleid wel 

daadwerkelijk bijdraagt aan betere uitkomsten op gezondheid 

en welzijn van de patiënt. Door een eind te maken aan onnodig 

dure en niet efficiënte zorg. Door in het zorgstelsel primair uit 

te gaan van vertrouwen in de professional.

Samenwerking:
het roer moet om!
drs. P.H. (Peter) de Groof,
huisarts & initiator Het Roer Moet Om

Peter de Groof
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Voor dit alles is een immense cultuuromslag noodzakelijk 

bij overheid, verzekeraars, zorginstellingen én 

professionals. Een cultuuromslag die vervolgens de 

basis biedt voor productieve samenwerking tussen de 

diverse sectoren in zorg en welzijn. Partijen moeten het 

lef hebben om een nieuwe werkelijkheid te formuleren en 

van daaruit keuzes te maken. Keuzes die gebaseerd zijn 

op een inhoudelijke visie op zorg en welzijn en niet primair 

voortkomen vanuit een economisch model. Ook al zitten 

er aan zorg en welzijn veel economische en juridische 

aspecten, uitgangspunt moet blijven dat zorg geen product 

is en de zorgvrager geen schadepost. 

Voor bestuurders van zorginstellingen, beroepsorganisaties 

en overheid ligt er een grote uitdaging om het roer om te 

gooien. Onder andere door meer ‘out of the box’ te denken 

want oplossingen moeten ook buiten de huidige structuren 

en systemen gezocht worden. 

De actieve inbreng van de professionals in zorg en welzijn 

is hierbij cruciaal. Zij moeten zichzelf oprichten, zodat 

er draagvlak, draagkracht en ook doorzettingsmacht 

ontstaat. Door grenzen te trekken en aan te dringen op een 

drastische cultuurverandering, niet alleen in de eigen sector 

of instelling maar ook binnen de eigen beroepsorganisatie. 

De activistische huisartsen beweging Het Roer Moet Om is 

er het afgelopen jaar in geslaagd om op al deze terreinen 

belangrijke resultaten te boeken. 

De rol en positie van de professional is bij dit alles 

cruciaal. De basis van kwaliteit in zorg en welzijn bestaat 

allereerst uit hun professioneel handelen en effectieve 

samenwerking in het zorgproces waarbij management 

en kwaliteitssystemen zich allereerst ondersteunend 

en faciliterend opstellen. Professionals en management 

kunnen dan samen de integriteit en de waarden van de 

organisatie uitdragen. De principes van de beweging 

Dappere Dokters kunnen als voorbeeld dienen: de 

persoon is belangrijker dan zijn aandoening, kijk als 

professional kritisch naar je eigen functioneren, neem je 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en spreek de ander 

daar ook op aan. Deze collectieve ambitie vormt de basis 

voor een succesvolle samenwerking in zorg en welzijn.   

‘ De basis van kwaliteit in zorg en welzijn 
bestaat allereerst uit professioneel 
handelen door zorgverleners.’
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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/gezondheidszorg

Om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te waarborgen moet

de medische wereld grensverleggend denken en werken. Dat vraagt om visie,

innovatie en ondernemerschap. De Rabobank inspireert u graag. 

Investeren in een vitale samenleving

om te
innoveren. 

Samen
grenzen

verleggen 
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De uitdagingen zijn grosso modo hetzelfde als in Nederland 

- vergrijzing, technologie, dure medicijnen, kosten - 

maar het systeem is anders opgezet. Alle zorg wordt uit 

belastingopbrengsten betaald, de belangrijke onderwerpen 

worden centraal gepland en besloten en vervolgens 

hebben provincies (regio’s) en gemeenten een heel grote 

rol bij de uitvoering van zowel de ziekenhuiszorg als de 

langdurige zorg. Interessant detail is daarbij dat als er over 

de centrale besluitvormers wordt gesproken, het niet gaat 

over het ministerie of over de overheid of de ambtenaren 

maar consequent over ‘the politicians’; waarschijnlijk een 

reflectie van het feit dat veel grote politieke onderwerpen, 

zoals de zorg, in Denemarken continu onderwerp zijn 

van politieke onderhandelingen. Kabinetten hebben in 

Denemarken immers de laatste jaren geen meerderheid in 

het parlement en zijn dus in constante onderhandeling om 

die meerderheid alsnog te halen; ook als het gaat over zorg.

De Denen spraken zelf over hun stelsel als sterk 

gedecentraliseerd, vanwege de rol van provincies en 

gemeenten. Voor ons komt het echter zeer gecentraliseerd 

over vanwege de gebieden waarop in Denemarken 

Dat doen de Denen beter
drs. W.J. (Wouter) Bos, voorzitter raad van bestuur VU Medisch Centrum
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centrale besluitvorming aan de orde is, zeker op die 

gebieden waar we in Nederland volstrekt gefragmenteerde 

decentrale besluitvorming kennen, voortkomend uit het 

marktgevecht tussen verzekeraars en zorgaanbieders. 

Om het iets pijnlijker te maken: in Denemarken blijkt men 

-centraal - tamelijk makkelijk zaken te kunnen regelen die 

in Nederland - decentraal - veel minder goed van de grond 

komen. Denk aan de introductie van een voor alle burgers 

toegankelijk elektronisch patiëntendossier, concentratie van 

hoogcomplexe zorg op minder locaties of inkoop van dure 

medicijnen tegen gunstiger prijzen.

Toch was dat niet wat me het meeste op viel. Nee, de 

discussie waarin de verschillen tussen Denemarken en 

Nederland het meest duidelijk werden, vond plaats tijdens 

een bezoek aan het wetenschappelijk bolwerk Statens 

Serum Institut. Daar kregen we te horen hoe inmiddels tal 

van data van 8 miljoen Denen (de thans levende bevolking 

plus overledenen) voor wetenschappelijk onderzoek 

gekoppeld kunnen worden aan elkaar en aan afgenomen 

bloed en weefsel. De koppeling loopt via het unieke 

burgerservicenummer dat elke Deense burger heeft. De 

data gaan over familiegeschiedenis, ziektegeschiedenis, 

inkomen, opleiding, werk en zo meer.

Verbaasd vroegen wij of burgers toestemming 

moeten geven voor het aan elkaar koppelen van al 

die persoonsgegevens. Nee, dat hoefde niet want 

als onderzoekers konden aantonen dat er een hoger 

maatschappelijk belang mee gemoeid was (‘progress’), 

was het goed. Was het erg als goede onderzoekers uit die 

gegevens toch zouden kunnen afleiden om wie het gaat (en 

goede onderzoekers kunnen dat vaak)? Nee, het grotere 

belang van maatschappelijke vooruitgang was belangrijker. 

Die onderzoekers krijgen dan toch in ieder geval alleen 

maar toegang tot geanonimiseerde data, vroegen we 

enigszins argwanend. Nou nee, die onderzoekers konden 

als ze goede argumenten hadden ook individuele medische 

dossiers in zien, was het antwoord. Maar daar moesten 

mensen dan wel toestemming voor geven toch, probeerden 

we nog één keer. Nee hoor, dat hoefde niet. Alleen bij het 

gebruik van bloed en weefsel mochten mensen het van 

tevoren aangeven als ze wilden dat dit niet gebruikt zou 

worden. Een opt-out waar in totaal slechts 400 Denen 

gebruik van hadden gemaakt…

Diezelfde dag hadden we nog een lezing van een Deense 

activiste die ten strijde trok tegen iedereen die het niet zo 

nauw neemt met onze privacy. Vooral Google en Facebook 

kregen er van langs. Toen wij vroegen of ze eigenlijk 

niet bezorgd was over hoe er met persoonsgegevens in 

medisch wetenschappelijk onderzoek werd omgesprongen, 

reageerde ze verbaasd: “Nee, natuurlijk niet. Wij Denen 

vertrouwen onze regering.”

Het resultaat van de Deense databanken is dat met 

epidemiologisch onderzoek op basis van big data 

spectaculaire resultaten worden geboekt waarbij het 

begrip van de invloed van levensstijl, opleiding, werk, 

familiegeschiedenis, ziektegeschiedenis en medicijngebruik 

op ziekte en gezondheid met sprongen vooruit gaat.

In Nederland komen we niet in de buurt. Voor ons weegt de 

historische last van het misbruik van persoonsregistraties 

in de Tweede Wereldoorlog kennelijk nog altijd zwaarder 

dan het belang van aantoonbare wetenschappelijke 

vooruitgang. Wij rijden zes keer de Alpe d’Huez op, wij 

zwemmen in grachten, wij gooien ijswater over ons heen, 

we laten in november een snor staan; allemaal om maar te 

geven, geven, geven. Maar ons burgerservicenummer geven 

we niet. Terwijl dat echt verschil zou maken.   

23
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Denen accepteren massaal aansluiting op een persoonlijk 

gezondheidsportaal, Sundhed.dk. Slechts een paar honderd 

van de ruim 5 miljoen Denen heeft afgezien van deelname 

aan het persoonlijke gezondheidsportaal. De zeer ruime 

meerderheid van de Denen lijkt het geen enkel probleem 

te vinden dat huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en 

gemeenten inzicht hebben in hun medische data. Zeker, ook 

Denen hebben hun reserves over hoe commerciële partijen 

omgaan met data. Ze hebben echter veel vertrouwen in 

hun overheid en hebben geen probleem met het top down 

karakter van hun gezondheidsportaal, dat al sinds 2002 

beschikbaar is.

Deense patiënten hoeven niet bij elke zorgverlener 

opnieuw hun verhaal te houden want dat verhaal staat 

in hun dossier. Tevens kunnen ze controleren of de 

door zorgverleners ingevoerde data wel kloppen, wat 

de patiëntveiligheid ten goede komt. Denk maar aan 

medicatiegegevens, waar vaak fouten in zitten, onder 

andere doordat ziekenhuizen medicijngegevens niet altijd 

doorgeven aan de apotheek. De Deense overheid heeft 

overigens nog geen goede afspraken met de huisartsen 

kunnen maken over aansluiting op dit systeem zodat inzage 

in het huisartsendossier hiermee nog niet geregeld is. Men 

is hard bezig om dat wel voor elkaar te krijgen. 

We zijn onder de indruk van de bezoekcijfers op Sundhed.

dk. Elke maand meer dan een miljoen unieke bezoekers. 

Zeg maar 25% van de bevolking. Overigens wordt veel 

bezoek gegenereerd vanwege de toegang tot het ‘medisch 

woordenboek’ (een soort Thuisarts.nl) dat opgenomen is in 

dit portaal.  Men kijkt dus niet alleen zozeer massaal naar 

de eigen medische data maar zoekt ook antwoord op niet-

persoonsgebonden vragen over gezondheid en ziekte. 

 

Na het wegstemmen in 2011 van het Elektronisch Patiënten 

Dossier door de Eerste Kamer hebben we in Nederland 

zo’n psychische deuk opgelopen dat het lang duurde 

voordat iemand weer durfde te beginnen over een 

gezondheidsportaal. In Nederland zijn we dat inmiddels 

het Persoonlijk Gezondheidsdossier of PGD gaan noemen. 

Nederlanders zijn geen Denen en is het de vraag of wij 

het op dezelfde manier moeten of kunnen organiseren. 

Zeggenschap van mensen en keuzemogelijkheden zijn een 

Toegang tot medische gegevens voor alle Denen

Persoonlijk Gezondheidsdossier,

dr. R.F. (Rob) Dijkstra, bestuursvoorzitter Nederlands Huisartsen Genootschap
drs. D.A. (Dianda) Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie NPCF

Rob Dijkstra Dianda Veldman
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hoog goed en politieke verkramping uit naam van privacy 

blijft voor de totstandkoming van het PGD een reëel risico.

Hoe dan ook… vijf jaar na die bewuste beslissing van de 

Eerste Kamer is het nu toch zo ver.

Het Innovation for Health congres op 18 februari 2016 

was een perfect podium om aan te kondigen dat er in 

Nederland vanaf nu flink vaart gemaakt gaat worden met 

het Persoonlijk Gezondheidsdossier. Patiëntenfederatie 

NPCF is een van de trekkers van dit plan en kon dan ook 

met gepaste trots vertellen dat er een zorgbrede alliantie is 

gevormd om er voor te zorgen dat in 2020 elke Nederlander 

die dat wil een eigen PGD heeft. Een ambitieus doel. 

Zeker in ons ingewikkelde publiek-private stelsel waar de 

overheid een beduidend andere rol pakt dan de Deense. 

‘Het veld’ zal het moeten realiseren. 

‘ De combinatie van data van patiënten 
en van professionals zal leiden tot 
werkelijk verdiepende diagnoses.’

Een deel van dat veld heeft in de periode 2014/2015 

gelukkig al een houtskoolschets gemaakt van een bij 

ons stelsel passend PGD. Essentie van die schets is dat 

er straks niet één PGD is maar meerdere en dat niet de 

overheid het PGD beheert, maar dat het aan private partijen 

wordt overgelaten om met aantrekkelijke PGD-concepten 

te komen. Die private partijen zullen zich vooral kunnen 

onderscheiden in het patiëntgebonden deel. Waar mensen 

hun eigen gegevens kwijt kunnen, waar hun eigen data 

opgeslagen worden, afkomstig van wearables of gewoon 

een dagboek met post-operatie ervaringen, en waar ze 

allerlei gezondheidsapps bijhouden. Het idee is dat mensen 

een PGD kiezen dat past bij hun situatie. Ze moeten ook in de 

loop van hun leven van PGD-leverancier kunnen switchen. 

Combinatie van die patiëntendata met data van de doktoren 

zal leiden tot werkelijk verdiepende diagnoses.

Wat overal gelijk moet zijn is de toegang tot persoonlijke 

medische data. Dat noemen we het Basis PGD. Het Basis 

PGD is de plek waar gegevens van huisarts, apotheek, 

ziekenhuis, GGZ-psycholoog, tandarts en andere 

zorgverleners voor de patiënt netjes bij elkaar staan. 

Niet in één database, maar toegankelijk gemaakt vanuit 

het dossier van die zorgverleners. En de patiënt bepaalt 

welke zorgverlener wat mag zien van die data. Dat wordt 

vast zoiets als een pagina waar je hokjes aan en uit kunt 

zetten. En waar je dus kunt kiezen of je cardioloog mag zien 

waaraan je behandeld wordt door de GGZ-psycholoog. 

De publieke partijen gaan nu de voorwaarden creëren voor 

het Basis PGD. De hier al genoemde zorgbrede alliantie met 

vrijwel alle koepelorganisaties gaat daar voor zorgen. Dat 

betekent onder andere: standaards voor data-uitwisseling 

bepalen, beveiliging en privacy regelen, draagvlak creëren 

bij zorgverleners (die zullen hun data straks netjes op orde 

moeten hebben) en bij het publiek. En bedenken hoe dit 

allemaal gefinancierd kan worden, oftewel een business 

case opstellen. 

Gelukkig zijn er in ons land al veel partijen aan het 

experimenteren met patiëntendossiers. In de eerstelijn, 

zoals het Patient1 initiatief in Nijkerk, Mijn Gezondheidsnet 

van het huisartsinformatiesysteem Medicom, en in 

ziekenhuizen zoals in het Radboudumc, UMC Utrecht en 

het Erasmus MC. Die ‘koplopers’ gaan natuurlijk actief 

betrokken worden. Want bij dit soort trajecten geldt dat 

‘learning by doing’ vaak het beste werkt. Hun ervaringen en 

wensen kunnen mede richting geven aan de invulling van 

het Nederlandse PGD.

Het Deense gezondheidsportaal was zijn tijd vooruit maar 

is wel enigszins eenzijdig want patiënten kunnen er hun 

eigen data niet kwijt. Dit kan dan weer wel in het Zweedse 

HälsaFörMig wat vooral veel ruimte biedt aan persoonlijke 

gezondheidsdata maar helaas nu nog een uitgebreide 

koppeling met data van de professionals mist. Eén ding is 

in Nederland wel duidelijk geworden: als je wilt dat een 

Persoonlijk Gezondheidsdossier wordt gebruikt moet je het 

gemakkelijk, maar vooral ook aantrekkelijk maken.   
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Patiënten-
perspectief,
er is een wereld
te winnen 

Samenwerking geldt niet alleen voor zorgverleners 

onderling, het gaat ook om de samenwerking tussen patiënt 

en zijn zorgverlener. Dit laatste vereist een heel andere 

benadering van de relatie door zowel de zorgverlener als de 

patiënt. Spiegelbeeldig van wat we gewend zijn.

Interactie patiënt-behandelaar
Er zijn mooie voorbeelden van de manier waarop 

zorgverleners kwaliteit van zorg in de praktijk brengen.

De Deense reumatologie vereniging, Danbio, laat 

zorgverleners hun patiënten voorafgaand aan 

polikliniekbezoek een aantal vragen invullen over de eigen 

situatie. Dat kan thuis, maar ook op de kliniek, via de 

computer met een eenvoudig en toegankelijk programma. 

De eerste vraag luidt: hoe gaat het met u? De patiënt 

kan dan op een rode, oranje of groene knop drukken. 

De antwoorden dienen als gespreksstof bij het consult. 

Het vergt van de reumatoloog echt doorvragen want de 

antwoorden zijn soms niet eenduidig te lezen.

En zo ontstaat er bijna organisch een situatie waarin echt 

het patiëntperspectief aan bod komt. 

Een tweede voorbeeld. In de e-health portal van de Deense 

gezondheidszorg zijn gegevens van patiënten en artsen 

verplicht opgenomen. Daar kwam ik een filmpje tegen 

van een jongeman met diabetes type 2, die via de portal 

ontdekte dat hijzelf de nodige stappen kan zetten om zijn 

situatie te verbeteren, bijvoorbeeld via leefstijlaanpassing. 

Via de portal vindt ook terugkoppeling plaats met zijn 

behandelaar en zelf kan hij bekijken of hij op de goede weg 

is en wat er nog beter kan. Ook hier: een mooie interactie 

tussen patiënt en behandelaar. 

Nog meer zelfredzaamheid
Persoonsgerichte zorg, meer aandacht voor zorg op 

maat, en meer aandacht voor de patiënt als persoon. 

Diabeteszorg is doe-het-zelf zorg. De patiënt brengt slechts 

enkele momenten per jaar door met zijn zorgverlener. 

De resterende uren van de bijna 9.000 uren die er in een 

jaar gaan, moet hij zichzelf redden, 24/7. Het is daarom 

van belang de patiënt zelfredzaam te maken wat eigenlijk 

alleen lukt als de zorgverlening vanuit patiëntenperspectief 

gebeurt. Er is inmiddels al veel assertiviteit bij patiënten 

mr. drs. M.Ch.A. (Margreeth) Smilde,
voorzitter Diabetesvereniging Nederland

Margreeth Smilde
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te bekennen en minder bevoogding door artsen, maar er 

is nog een wereld te winnen. Overigens is niet elke patiënt 

even goed in staat tot zelfredzaamheid.

Hoe kan het beter?
Het echte patiëntenperspectief is het spiegelbeeld van de 

traditionele werkwijze waarbij voor en over de patiënt wordt 

gedacht, in veel gevallen nog steeds zonder de patiënt zelf. 

Hoewel er meer aandacht is voor het centraal stellen van de 

wens van de patiënt en ook betrokkenheid van patiënten 

vaker erkend wordt, is de echte doorbraak er nog niet. Het 

spiegelbeeld vraagt investering van alle participanten in de 

relatie tot elkaar:

Zorgverlener

Patiëntparticipatie vraagt vooral tijd vroeg in het 

behandelingstraject. Omdat iedereen het druk heeft, vergt 

dat focus en prioriteit. De intrinsieke houding moet zijn 

dat de zorgverlener echt wil weten hoe het met de patiënt 

gaat en niet alleen oog heeft voor de bloedwaarden. Het 

is raadzaam de contacten steeds te evalueren tijdens het 

behandelingsproces. Dat houdt zorgverlener en patiënt 

scherp. Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van zorg door de 

zorgverlener. 

De patiënt

Een goede start is om de drie goede vragen van de NPCF 

te stellen: (1) wat zijn mijn mogelijkheden, (2) wat zijn 

de voor- en nadelen van die mogelijkheden en (3) wat 

betekent dit in mijn situatie. Een gedegen voorbereiding 

is handig: welke vragen wil ik niet vergeten te stellen. Het 

kan ook behulpzaam zijn een vertrouwd persoon mee te 

nemen. Vooral als het risico groot is dat de patiënt niet alles 

opneemt van wat er gezegd wordt, bijvoorbeeld bij emoties 

of bij een slechtnieuwsgesprek. 

De zorgorganisatie

In hoeverre geeft de organisatie ruimte aan de zorgverlener 

en patiënt om persoonsgericht te werken? Het kan meer tijd 

kosten en die wordt niet gefinancierd. Hier ligt volgens mij 

een belangrijk obstakel. Veel ziekenhuizen zijn bezig hun 

financiële positie op orde te brengen, passend binnen de 

akkoorden die gesloten zijn. 

In zo’n omgeving kan een patiëntenperspectief niet gedijen. 

Ook de zorgorganisatie zal moeten investeren om de 

samenwerking tussen zorgverlener en patiënt te faciliteren. 

De cliëntenraden die nu in bijna alle ziekenhuizen 

geïnstalleerd zijn, kunnen dit tot speerpunt maken. 

Een ander aandachtspunt voor de organisatie is de 

patiëntinformatie. Deze moet tijdig, compleet en actueel 

zijn. Op momenten van acute zorg kan de patiënt misschien 

(even) niet deelnemen aan het proces van shared decision 

making. Dan bieden kennis en informatie uit het verleden 

een aanknopingspunt. 

Afbakeningen afschaffen
Vanuit het patiëntenperspectief gezien is de 

traditionele rolverdeling tussen eerste-, tweede- en 

derdelijnszorgverlening gedateerd. Daarom zou ik een 

pleidooi willen houden om bestaande afbakeningen af 

te schaffen en opnieuw te definiëren om zo beter aan te 

sluiten bij de wereld van de patiënt. Dat kan alleen als de 

herdefiniëring plaatsvindt vanuit de centrale zorgvraag van 

de patiënt. Het is de vraag of de huidige financiering, de 

gevestigde belangen van alle stakeholders en de omvang 

van dit karwei niet belangrijke obstakels zullen blijken. 

Randvoorwaarden zijn naar mijn mening: de intrinsieke wil 

bij alle spelers om de rolverdeling inderdaad toe te spitsen 

rond de zorgvraag inclusief de financiering. En de politieke 

wil om dit lean and mean te regelen. We kunnen niet de ene 

vorm van bureaucratie inleveren voor een andere, laat staan 

voor meer administratieve rompslomp. 

Hoe gaat het met de patiënt?
Waarom is het belangrijk dat we de omslag maken naar 

patiëntenperspectief en daarmee persoonsgerichte 

zorg? Goede en doelmatige zorg krijgt de patiënt alleen 

als die aansluit bij zijn situatie. Alleen dan is er sprake 

van zinnige en passende zorg. En dat is essentieel voor 

de houdbaarheid van onze gezondheidszorg. Daarom is 

persoonsgerichte zorg een collectief belang.

Patiëntenperspectief kan vanuit veel kanten bekeken 

worden. Zolang iedereen dat vanuit zijn eigen invalshoek 

doet, komt samenwerking tussen de verschillende 

participanten niet goed van de grond. 

Als een zorgverlener als eerste aan de patiënt de vraag 

stelt: “hoe gaat het met u?”, waarom vragen we dan niet bij 

alle discussies, voornemens of besluiten: “hoe gaat het met 

de patiënt als we zus of zo handelen?”   
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Ruim 3 miljoen Nederlanders krijgen te maken met 

depressie. Ruim 2 miljoen mensen kampen met 

een verslaving. Ruim 1 miljoen mensen hebben een 

angststoornis. Nederland heeft 175.000 kinderen en 

jongeren met een psychische aandoening. In 2014 maakten 

ruim 1.800 mensen zelf een einde aan hun leven. 9 van de 

10 mensen met een psychische aandoening zeggen dat ze 

worden gediscrimineerd of gestigmatiseerd. Dat beperkt 

hun in werk, in hun maatschappelijk leven en in hun relaties. 

De gemiddelde levensverwachting van mensen met een 

ernstige psychische stoornis ligt 20 jaar lager dan gemiddeld. 

Meer aandacht voor preventie en tijdige signalering van 

psychische problemen zorgen voor betere kansen op 

herstel en kunnen medische en sociale kosten voorkomen. 

Goede toegankelijke geestelijke gezondheidszorg kan 

de samenleving 30 miljard euro opleveren door minder 

ziekteverzuim, lagere zorgkosten en minder criminaliteit en 

overlast op straat.

Alle aanleiding dus om extra in die geestelijke 

gezondheidszorg te gaan investeren. Maar niet op dezelfde 

manier zoals dat we dat de laatste decennia gedaan 

hebben. De wereld om ons heen verandert snel, heel snel. 

De komst van internet heeft in de afgelopen 20 jaar tot meer 

veranderingen geleid dan in de voorafgaande 80 jaar. Over 

10 jaar zullen er dingen mogelijk zijn die we nu niet voor 

mogelijk houden. We zien een aantal trends. Er ontstaan 

Een inspirerende community 
voor mentale kracht!
J.W.M. (Joep) Verbugt, voorzitter raad van bestuur GGzE

Joep Verbugt
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krachtige collectieven die traditionele bedrijfstakken 

overhoop gooien. Gemak dient de mens en slimme 

technologie kan en moet daar voor zorgen. Klein wordt 

het nieuwe groot. Vakmanschap is goed maar liefdevol-

vakmanschap is mooier. Inspiratie en creativiteit zijn steeds 

meer terug te vinden in het DNA van de samenleving. Net 

zoals het leven op gevoel, het doorbreken van regelzucht en 

het bezig zijn met sport, spel en gezond leven.

De geestelijke gezondheidszorg moet op deze trends 

inhaken. Door ruimte te geven aan talent en creatief 

ondernemerschap. Door nieuwe en ongewone 

samenwerkingen aan te gaan en met lef en passie door de 

grijsheid heen te kijken. Meer denken vanuit het hart en 

met trots uitdragen wat bijzonder is. Door dingen tastbaar, 

zichtbaar en voelbaar te maken. Bij dit alles hoort beleving, 

humor en plezier. 

Meer zelfregie voor de cliënt en minder afhankelijkheid 

van de zorgprofessional is daarbij het adagium. ‘Wij 

weten wat goed voor u is’ is inmiddels echt achterhaald. 

Ontwikkeling van nieuwe zorgarrangementen zullen veel 

meer gezamenlijk met cliënten en zijn naasten ontwikkeld 

moeten worden en in samenhang met andere belangrijke 

stakeholders in de maatschappij. Dit kunnen netwerken in 

de wijk zijn maar ook digitale platforms waar cliënten en 

anderen hun vraag en aanbod kunnen posten.

‘ Het devies is meer zelfregie voor de 
cliënt en minder afhankelijkheid van de 
zorgprofessional. Laat mensen groeien 
vanuit talent en mogelijkheden..’ 

Een psychische stoornis kan ook een kwaliteit zijn. De 

regio Eindhoven was nooit uitgegroeid tot de slimste regio 

van de wereld als daar niet zoveel autisten aan hadden 

bijgedragen! Autisten kunnen zich prima focussen en dat 

is in een technologische omgeving heel erg wenselijk. 

‘Gekke’ mensen zijn vaak ook ‘geniale’ mensen. Als je niet 

een beetje gek bent kun je nooit buitensporige sportieve, 

creatieve of muzikale prestaties leveren. 

Mensen met ernstige psychische klachten verdienen meer 

begrip. Dat is de reden dat we als GGzE een soort EHBO 

cursus Eerste Hulp bij psychische klachten oftewel Mental 

Health First Aid geïntroduceerd hebben. Voor iedere burger 

die geïnteresseerd is maar vooral ook voor al die anderen in 

de samenleving die regelmatig te maken met mensen met 

ernstige psychische klachten. Mental Health First Aid is een 

beproefd concept in o.a. Australië en de VS en de eerste 

cursussen gaan in Nederland na de zomer van start. We 

hebben gekozen voor de slogan: ‘Laat mensen groeien’! 

Het eerste woord heeft daarbij een dubbele betekenis. 

‘Laat’ mensen zoveel mogelijk zelf de regie houden en ‘laat’ 

het ook niet gebeuren dat mensen die de regie niet meer 

aan kunnen, aan hun lot worden overgelaten.

Mensen worden blijer en gelukkiger als zij vanuit mentale 

kracht een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

De rol die daarbij hoort is dat de GGz een inspirerende 

community is, samen met andere stakeholders, die 

mensen laat groeien vanuit talent en mogelijkheden. Dit 

uitgangspunt zorgt voor een aantal mindshifts: we willen 

van een zorgomgeving naar een ontwikkelomgeving gaan, 

en van organisatie (afstand) naar community (dichtbij).

De beweging die we gaan maken gaat van ‘behandelen, 

ziekten en stigma’ naar ‘laten groeien, verbinden en 

kracht’ met het zorgconcept Planetree als mooie basis. 

Planetree is een internationaal zorgconcept dat staat voor 

mensgerichte zorg in een helende omgeving. In 2014 heeft 

GGzE als eerste GGz instelling in Europa het Planetree label 

gehaald. Bij een ‘community’ hoort een andere taal dan bij 

een ‘organisatie’. We willen andere woorden gebruiken die 

passen bij de focus op groei en ontwikkeling: veerkracht 

in plaats van kwetsbaarheid, talentontwikkeling in plaats 

van dagbesteding, welkomstpunt in plaats van receptie, 

ontmoetingsplekken in plaats van vergaderplekken, geen 

wachtkamer meer maar een lounge, geen steunpunt maar 

trefpunt en niet overtuigen maar verleiden.

We hebben ons ten doel gesteld in 2018, als GGzE 100 jaar 

bestaat, een 8 te halen voor cliënttevredenheid en een 8 

voor medewerkertevredenheid. We slaan dus Route 88 

in op weg naar die inspirerende community voor mentale 

kracht. Om dat doel te bereiken hebben we onderweg 

een ontwikkelomgeving met zes groeigebieden gevormd: 

menslievende zorg, fysiek sterk & fit, werken & leren, 

eten & puur genieten, wonen & leven, en ondernemen. 

Daarbij wordt extra ingezet op een mentaliteit van welkom, 

technologie, de fysieke omgeving en communicatie. 
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Elk groeigebied kent een aantal doelen. Bij de ‘mentaliteit 

van welkom’ is het doel dat in 2018 cliënten, medewerkers 

en gasten ons een 9 geven voor dat ‘welkom’. Waarom? 

Omdat we ervan overtuigd zijn dat hospitality, het gevoel 

van zich welkom voelen, serieus genomen worden, voor 

iedereen een onbeschrijflijke toegevoegde waarde heeft, 

een waarde die ook terugkeert als het over herstel en 

empowerment gaat. 

Bij het groeigebied menslievende zorg gaat het om 

excellente zorg waarin ervaringsdeskundigheid een nog 

grotere rol gaat krijgen en meer zelfregie merkbaar is. 

Werken & Leren richt zich op het realiseren van leerlijnen 

waarin cliënten en medewerkers de weg naar opleiding 

en training makkelijk kunnen vinden. Meer bewegen, een 

gezonde leefstijl en een goede conditie staan centraal in 

het groeigebied Fysiek sterk & fit. Op eigen benen kunnen 

staan en het creëren van een optimale woonomgeving is het 

doel voor Wonen & leven. De kwaliteit van goed en lekker 

eten en het genieten van de momenten rondom en tijdens 

maaltijden is kenmerkend voor het groeigebied Eten & 

puur genieten. Het gebruiken van de term ‘voeding’ wordt 

verboden! In het laatste groeigebied Ondernemen gaat het 

vooral om het creëren van betekenisvolle bedrijvigheid die 

gericht is ontwikkeling van cliënten en medewerkers in de 

meest brede zin van het woord. Binnen de groeigebieden gaan 

we op zoek naar nieuwe financieringsbronnen, versterking van 

de rol van familie en naasten en inzet van techniek.

In de afgelopen periode heeft deze visie al geleid tot unieke 

innovaties zoals de High Intensive Care Unit en het E-lab 

maar ook tot ‘ongewone’ samenwerkingsverbanden met PSV, 

TUe, Design Academy en het Parktheater. Daarnaast zijn er 

zorginhoudelijke coöperaties gestart waarin applied games 

zijn ontwikkeld toegespitst op de doelgroepen autisme, 

verslaving en psychotrauma. Landgoed De Grote Beek waar 

een groot deel van de activiteiten van GGzE geconcentreerd 

zijn maakt deel uit van de nog niet zolang geleden opgerichte 

Coöperatie Brainport Park. Grondeigenaren, grondgebruikers 

en dienstverleners bundelen hun krachten om gezamenlijk 

zorg te dragen voor het duurzaam functioneren van 

het gebied. Tegen zo laag mogelijke kosten en, veel 

belangrijker, met een zo hoog mogelijk ecologisch, sociaal, 

maatschappelijk en financieel rendement. 

Het werken aan een community voor mentale kracht werkt 

inspirerend en geeft energie. Dat is nu net wat we nodig 

hebben om die indrukwekkende cijfers over de geestelijke 

ongezondheid met succes omlaag te krijgen. Eindhoven 

heeft een bijzondere geschiedenis. Als er ergens licht in de 

duisternis gemaakt kan worden is het hier wel. Let it GLOW! 
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De medisch specialistische zorg staat in Nederland op hoog 

niveau; dat is niet vanzelf gekomen, en zal ook niet vanzelf 

zo blijven. Wat is er het laatste decennium gebeurd, en waar 

zetten de medisch specialisten, naar ik hoop ondersteunt 

door en samen met alle andere betrokkenen, voor de 

komende jaren op in? 

De afgelegde weg
We zijn gewend om vooruit te kijken: wat staat ons te 

wachten op de route die we volgen; moeten we die route 

wellicht aanpassen? Vaak is het wel zo plezierig om ook 

eens terug te denken aan de mooie dingen die we op de 

weg achter ons al zijn gepasseerd. En dat blijkt heel wat! 

Ontwikkelen indicatoren

Het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten 

bestond eind jaren negentig van de vorige eeuw vooral 

uit het opstellen van richtlijnen en uitvoeren van 

kwaliteitsvisitaties. De millennium wisseling vormde de 

start van een periode waarin het meten en inzichtelijk 

Samen Sterk in Kwaliteitsbeleid 
dr. M.C.G. (Marcel) Daniëls, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten
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maken van de kwaliteit van zorg een steeds prominentere 

plek begon in te nemen in dit kwaliteitsbeleid. Het 

begon met de introductie en geleidelijke acceptatie van 

de Basisset Prestatie-indicatoren Ziekenhuizen van de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Een tweede 

belangrijke stap in het verschaffen van transparantie 

was de ontwikkeling van indicatoren voor keuze en 

inkoop in het kader van de Zorgverzekeringswet. In 2007 

is het samenwerkingsverband Transparantie Medisch 

Specialistische Zorg opgezet, de voorloper van Zichtbare 

Zorg. Allemaal stappen op een weg naar steeds meer meten 

van en verschaffen van inzicht in de kwaliteit van de zorg.

Transparantie & implementatie

Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen betekent 

ook duidelijke normen formuleren en deze vervolgens 

implementeren. De Nederlandse Vereniging voor 

Cardiologie formuleerde als eerste in 2004 volumenormen 

voor het uitvoeren van dotters. Een versnelling ontstond na 

ophef over het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar CZ met 

betrekking tot borstkankerzorg waarna wetenschappelijke 

verenigingen zelf volumenormen gingen formuleren. Het 

besef dat volumenormen niet de enige indicator zijn voor 

kwaliteit werd ondersteund door initiatieven als die van de 

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde die in 2011 begon 

met het openbaar maken en handhaven van haar eigen 

kwaliteitsnormen.

Veiligheid

Na de verschijning van het rapport ‘To Err is Human’ 

uit de Verenigde Staten nam ook de aandacht voor 

patiëntveiligheid onder medisch specialisten toe. Het 

Amerikaanse rapport vormde de aanleiding om ook in 

Nederland te starten met een grootschalig onderzoek 

naar vermijdbare schade aan patiënten in de Nederlandse 

ziekenhuizen. De resultaten van een eerste onderzoek 

op initiatief van de Orde en het CBO werden in 2007 

gepubliceerd. In vervolg bouwden de brancheorganisaties 

het VMS Veiligheidsprogramma met de ambitieuze 

doelstelling om de vermijdbare schade aan patiënten in 

de Nederlandse ziekenhuizen met 50% te reduceren. In 

2013 maakte het NIVEL/EMGOvii bekend dat ruim 5 jaar na 

de start van het VMS Veiligheidsprogramma de potentieel 

vermijdbare sterfte in de Nederlandse ziekenhuizen met 

53% was afgenomen: een geweldige steun in de rug voor 

alle initiatieven.

Functioneren specialist

Vanaf 2008 kwam er meer aandacht voor het functioneren 

en minder optimaal functioneren (of zelfs disfunctioneren) 

van artsen. In april van dat jaar publiceerde de Orde het 

model reglement ‘mogelijk disfunctionerend medisch 

specialist’, kort daarop gevolgd door de invoering van het 

IFMS model (evaluatie voor het ‘individueel functioneren 

medisch specialisten’), en werd door alle wetenschappelijke 

verenigingen met gelden van de Stichting Kwaliteitsgelden 

Medisch Specialisten (SKMS) een slag gemaakt in het 

professionaliseren van kwaliteitsvisitaties, waarbij (in 

2009) werd afgesproken de conclusies van de rapportages 

te delen met de Raad van Bestuur van de betreffende 

instelling. Eind 2013 verscheen het visie document Optimaal 

Functioneren Medisch Specialisten. In dit document gaven 

de Orde en wetenschappelijke verenigingen aan dat 

medisch specialisten door elkaar beter te ondersteunen 

en vaker aan te spreken de kwaliteit en veiligheid van 

de zorg voor patiënten verder kunnen verbeteren. In het 

rapport werd bovendien gepleit voor een aanscherping van 

verschillende afspraken en verbeterinstrumenten, zoals de 

kwaliteitsvisitaties. 

Gepaste zorg

In 2012 werd een campagne gestart voor Verstandig Kiezen 

als ondersteuning van artsen bij hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid voor ‘gepaste zorg’ en het gesprek 

hierover met de patiënt. Een tweede belangrijke pijler in het 

programma Verstandig Kiezen vormde het identificeren van 

wat als minder gepaste zorg zou kunnen worden gezien.

In het SEENEZ project (Stimuleer Effectieve en Elimineer 

Niet Effectieve Zorg) gingen zeven wetenschappelijke 

verenigingen aan de slag met de effectiviteitsvraag. 

Tegelijkertijd ontwikkelden de NPCF en de Federatie 

Medisch Specialisten plannen om het Samen Beslissen te 

bevorderen. Zij maakten zich hard om hun activiteiten te 

verbinden aan de Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda 

als onderdeel van het Medisch Specialistische 

Hoofdlijnenakkoord (met de bedoeling de groei van de 

zorguitgaven te beteugelen). 

De huidige route
Door de inzet van vele enthousiaste mensen, werkzaam 

binnen al even zoveel betrokken organisaties is er dus 

een hoop bereikt. Voor sommigen niet snel genoeg, voor 

anderen te snel, maar veranderingen zijn er geweest 
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waarbij de kwaliteit van de zorg gestaag is verbeterd. Hoe 

nu verder? Vanuit de Federatie van Medisch Specialisten 

kan daartoe een bijdrage worden verwacht op een 

aantal punten. Niet onverwacht zijn dit onderwerpen 

die dokters ‘in het hart’ raken; onderwerpen die aan de 

basis van de medische zorg staan; onderwerpen die ook 

passen bij initiatieven als het ‘Jaar van de Transparantie’; 

onderwerpen die in de spreekkamer zelf gestalte krijgen of 

daar behulpzaam zijn; onderwerpen als ‘modulair systeem 

van richtlijnen’, ‘registraties als benchmark voor verbetering’, 

‘naar optimaal functioneren’ en ‘met de patiënt samen 

beslissen’. Ieder van deze onderwerpen licht ik hieronder toe.

Modulair systeem van richtlijnen

Richtlijnen vormen het ‘kookboek’ voor de arts. Niet omdat 

het geboden recept altijd leidt tot het beste resultaat, maar 

wel om een kapstok te bieden voor hoe het in grote lijnen 

wel, en hoe het meestal niet moet. De verfijning zit hem dan 

natuurlijk in de toevoegingen die de smaak bepalen: de 

wens van de patiënt en de kunde van de arts om dat om te 

zetten in wat het gerecht af maakt. Richtlijnen zijn gestoeld 

op onderzoek, maar ook op ervaring. Richtlijnen geven 

richting, en zelden een kant-en-klare oplossing voor elke 

situatie. Richtlijnen zijn het meest recente hoofdstuk uit het 

leerboek: wat weten we op dit moment van een bepaald 

onderwerp? Richtlijnen reduceren tot een enkel A4’tje helpt 

op punten om te komen tot implementatie van wat ‘echt 

moet’ of helpt bij het doen verdwijnen van wat ‘echt niet 

kan’, maar het doet richtlijnen ook tekort. Voor artsen zijn 

up-to-date richtlijnen onmisbaar, en de medisch specialisten 

zijn daartoe een modulair systeem van richtlijnen aan het 

opzetten in de zogenaamde Richtlijnendatabase

(www.richtlijnendatabase.nl).

Modules die snel aan te passen zijn naar de laatste 

inzichten. Modules ook die over de diverse specialismen 

bruikbaar zijn, waar opmerkingen bij gemaakt kunnen 

worden. Uitbouw en onderhoud van dit systeem vraagt 

veel, zowel in menskracht en in tijd, en dus ook in geld. 

Maar het helpt de zorg in Nederland te voorzien van de 

laatste inzichten. Voeg aan de modules de keuzes toe 

die we in Nederland maken op basis van wat in onze 

situatie haalbaar en betaalbaar is, geef een beknopte 

samenvatting die voor iedereen begrijpelijk is, en er 

ontstaat een geweldig naslagwerk! 

Richtlijnen bevatten nogal eens meerdere oplossingen voor 

een bepaalde situatie. De wetenschappelijke verenigingen 

hebben zichzelf uitgedaagd om scherpere keuzes in die 

oplossingen te maken. Zou de ene oplossing gemiddeld 

gezien toch niet beter zijn dan de andere? In de medische 

wetenschap ontbreken dit soort vergelijkingen nogal 

eens, en middels trajecten van ‘zorgevaluatie’ willen de 

medisch specialisten zoeken naar de beste behandeloptie. 

Vanaf de werkvloer worden de meest voorkomende 

keuzedilemma’s naar een prioritering gebracht voor een 

evaluatie-agenda; gelden zijn bijeengebracht door VWS 

en door de zorgverzekeraars om vervolgens uitvoer aan 

zorgvergelijkingen te geven; uitkomsten zullen vervolgens 

een plaats krijgen in de richtlijnen. Het lijkt logisch te 

veronderstellen dat met het minder uitvoeren van de minder 

goed werkzame oplossing zal leiden tot doelmatigere, 

betere zorg.

Registraties als benchmark voor verbetering

Het vastleggen van wat er in de zorg gedaan wordt en wat 

de uitkomst daarvan is biedt enorm veel kansen om die 

zorg te verbeteren. Een kort cyclische terugkoppeling naar 

artsen over hun handelen, afgezet tegen een benchmark, is 

een motivatie tot reflectie op het eigen presteren. Het biedt 

mogelijkheden om onderdelen in de zorgketen te herkennen 

die beter kunnen. Voor medisch specialisten zijn registraties 

met hun spiegelinformatie dus een ‘verbeterinstrument’. 

Dit kan op gespannen voet staan met het gebruik van 

registraties als ‘verantwoordingsinstrument’. Maar 

er is meer: data helpen ook in onderzoek, om de zorg 

efficiënter te maken, om keuzes te maken. In elk geval zijn 

registraties omgeven met (veel) werk: het registreren zelf, 

het verzamelen, het duiden, uitwerken, terugkoppelen. 

De Federatie Medisch Specialisten ziet een belangrijke 

rol voor medisch specialisten in het definiëren van wat 

zinvolle verbeterinformatie is, die te duiden, en uitkomsten 

te implementeren. Samen met andere betrokkenen moet 

een balans gevonden worden tussen registratielust en 

registratielast, en tussen wat ‘intern’ gebruikt wordt als 

verbeter of onderzoeksinformatie, en wat ‘extern’ als 

verantwoordingsinformatie. 

Naar optimaal functioneren

De gezondheidszorg is gebaat bij zo optimaal mogelijk 

functionerende professionals. De Federatie Medisch 
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Specialisten heeft zich in het document ‘Optimaal 

functioneren van medisch specialisten’ uitgelaten 

over wat er nodig is om specialisten zo goed mogelijk 

te laten functioneren. Hierbij zijn suggesties gedaan 

richting meerdere partijen, de medisch specialisten en 

wetenschappelijke verenigingen voorop. Cultuuraspecten 

worden genoemd, instrumenten om elkaar te stimuleren 

besproken, de verantwoordelijkheid voor het bieden 

van kwaliteit en veiligheid benadrukt, en ook de 

verantwoordelijkheid om het voor Raden van Bestuur 

mogelijk te maken dat zij hún eindverantwoordelijkheid 

kunnen waarmaken. Kwaliteitsvisitaties en IFMS 

methodieken worden belicht en van nieuwe onderdelen 

voorzien. Zo wordt aan de teams die kwaliteitsvisitaties 

verrichten een niet-medisch specialist toegevoegd, en is 

geadviseerd om IFMS een onderdeel van de herregistratie-

eisen te laten zijn (wat inmiddels geïmplementeerd is). 

Medisch specialisten werken nauwelijks meer solistisch; 

vrijwel altijd is er sprake van teamwork, en het optimaal 

functioneren van medisch specialisten is dan ook mede 

afhankelijk van omgevingsfactoren. Samen zorgen voor 

een zo optimaal mogelijke werkomgeving zal professionals 

helpen optimaal te functioneren en daarmee de patiënt 

optimaal te behandelen. 

Met de patiënt beslissen

Als er al ‘recepten’ voor goede zorg bestaan (neergelegd 

in richtlijnen, eventueel in zorgstandaarden), dan nog zal 

het uiteindelijke gerecht pas ‘af’ zijn als de klant heeft 

kunnen mee besluiten over de ingrediënten ervan. Welke 

ingrediënten lust de klant niet, en welke staan hem juist 

aan? Dit is het dagelijkse werk van artsen: sámen met de 

patiënt zoeken naar díe ingrediënten die, gestoeld op de 

grote lijn van richtlijnen, de zorg echt passend maken. 

En soms wordt daarbij helemaal van het oorspronkelijke 

recept, van de richtlijn, afgeweken! Dat vraagt wat van 

artsen, net zo goed als het wat vraagt van patiënten en hun 

naasten. De Federatie Medisch Specialisten voert samen 

met de NPCF de campagne ‘Samen Beslissen’; ziekenhuizen 

sluiten zich hier toenemend bij aan en helpen patiënten 

bijvoorbeeld om ‘drie goede vragen’ te stellen aan de arts. 

De komende route
De route naar de toekomst vraagt meer dan het 

bovengenoemde. Onder invloed van de technologische 

ontwikkelingen zal de zorg snel veranderen en daarmee 

de relatie tussen artsen en patiënten: de zorg van en in de 

spreekkamer zal meer en meer zorg ‘aan huis’ worden. Van 

een systeem van ‘patiënt komt naar dokter’ zal de dokter 

er aan moeten wennen in feite een ‘gast’ te zijn in het leven 

van de patiënt, daartoe uitgenodigd door die patiënt. De 

toenemende multi-morbiditeit met het ouder worden van 

de bevolking en de beperkte middelen die beschikbaar 

zijn voor het bieden van zorg brengt vele discussies en 

dilemma’s met zich mee, en vergt veel inzet van iedereen. 

Dat lost geen enkele partij in zijn eentje op! 

Er is in Nederland veel bereikt op het gebied van 

verbetering van de medisch specialistische zorg. Met 

een toenemende samenwerking tussen alle partijen en 

een toenemend vertrouwen in elkaars kennis en kunde is 

dit met name in de laatste jaren snel gegaan. En wat mij 

betreft gaan we op die ingeslagen weg door: er zijn nog 

vele onderwerpen, en die zullen blijven komen, waar een 

gezamenlijke aanpak vereist is!   

35



SAMENWERKEN

“ Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, 
en ik ken mijn verantwoordelijkheid 
voor de samenleving.”

Deze zin is sinds 2003 een onderdeel van de Nederlandse 

artseneed, maar lijkt de laatste jaren steeds actueler te 

worden. Er wordt aan artsen en ziekenhuizen van alle 

kanten gevraagd om verantwoording af te leggen voor het 

werk dat geleverd wordt. We zijn nog niet van de Zichtbare 

Zorg indicatoren af, of het ‘Jaar van de Transparantie’ wordt 

uitgeroepen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 

brengt de volgende Basisset Kwaliteitsindicatoren voor de 

ziekenhuizen alweer uit. Er wordt veel geschreven over het 

belang van transparantie in de zorg: de patiënt moet kunnen 

kiezen naar welke dokter of welk ziekenhuis hij/zij zal gaan, 

de IGZ moet kunnen meten om het toezicht te kunnen 

houden, en de zorgverzekeraar moet kunnen inkopen en 

sturen op kwaliteit van zorg. Waar echter weinig nadruk op ligt, 

is dat de medisch specialist zich ook op een veilige manier wil 

kunnen ontwikkelen en kunnen leren van het vergelijken van 

zijn/haar eigen handelen met dat van collega’s. 

Wat er gemeten wordt aan de kwaliteit van zorg is steeds 

aan verandering onderhevig. In de beginperiode werd er 

vooral gekeken naar structuur- en procesindicatoren, terwijl 

er nu steeds meer nadruk komt te liggen op informatie 

over de uitkomst van de zorg. Een voorbeeld hiervan op 

mijn eigen vakgebied, de neurologie, zijn de indicatoren 

op het gebied van de beroertezorg: in het begin was het 

voldoende om aan te geven of er een zogenaamde stroke 

unit in het ziekenhuis aanwezig was (structuur), daarna 

werd er gevraagd naar de snelheid waarmee de diagnostiek 

was afgerond bij een patiënt met een TIA, of wat de 

mediane deur-tot-naald-tijd bedroeg als een patiënt voor 

intraveneuze trombolyse in aanmerking kwam (proces). 

De volgende stap is dat gevraagd wordt naar het aantal 

patiënten dat binnen een week na de beroerte is overleden, 

of naar een bepaalde invaliditeitsscore na 3 maanden 

(uitkomst). De uitkomst van deze laatste metingen zijn 

echter sterk afhankelijk van de ernst van de initiële klachten 

van de patiënt, het type bloeding of infarct, de leeftijd 

van de patiënt en de co-morbiditeit. Wil men dus valide 

conclusies kunnen verbinden aan de uitkomst, dan moet 

voor al dit soort factoren per patiënt worden gecorrigeerd 

en zullen al deze factoren dus ook ergens geregistreerd en 

verwerkt moeten worden. En zo zijn de kwaliteitsregistraties 

op patiëntniveau tot leven gekomen. 

Wat werkt niet?
In het merendeel van de gevallen zit nog niet alle informatie 

die nodig is voor de kwaliteitsregistraties in het Elektronisch 

Patiënten Dossier (EPD). Medisch specialisten loggen dus in 

op een aparte website om vragen in te vullen, soms bij elk 

consult van een patiënt. Deze registratielast weegt veelal 

niet op tegen de ervaren ‘opbrengst’ van de registratie.

Als het doel niet duidelijk is voor de medisch specialist, 

en hij/zij het gevoel heeft alleen te registreren om het 

registeren, zal de motivatie om mee te doen snel verdwijnen.
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Vaak worden de registraties van een bepaald ziektebeeld 

ontwikkeld door (sub)specialisten en patiënten samen. 

Deze groep is echter zo geïnteresseerd in het specifieke 

onderwerp en is daardoor zo goed op de hoogte van de 

diverse aspecten ervan, dat het voor hen moeilijk is om zich 

te beperken tot de belangrijkste aspecten, waardoor ze vaak 

tot een hele lange lijst aan relevant geachte indicatoren 

komen. We zullen wat dat betreft de hand in eigen boezem 

moeten steken. Het adagium ‘in de beperking toont zich de 

meester’ gaat hier zeker op. Bij de ontwikkeling van nieuwe 

kwaliteitsregistraties laten we binnen de Nederlandse 

Vereniging voor Neurologie nu ook meer algemeen 

georiënteerde neurologen meedenken die het betreffende 

onderwerp niet als specifiek aandachtsgebied hebben. Zij 

zijn goed in staat de vertaling naar de praktijk van alle dag te 

maken en de consequenties voor de werkvloer te overzien. 

Het doorontwikkelen van een kwaliteitsregistratie vindt 

plaats door het analyseren van de data die geregistreerd 

zijn in een aantal pilot-ziekenhuizen. Hieruit blijkt welke 

ingevoerde onderdelen van de vragenlijsten relevant zijn voor 

de uitkomst en welke eventueel kunnen vervallen. Dit proces 

van ontwikkeling, validatie en aanpassing van registratie tot 

een werkzaam en informatief geheel kost tijd. Vaak is er bij 

medisch specialisten het gevoel dat die tijd hen niet gegund 

wordt. Helaas worden er soms al conclusies getrokken 

op basis van half ingevulde databases en wordt er te snel 

gevraagd om uitkomstindicatoren, ook als deze door de 

medisch specialisten nog niet betrouwbaar worden geacht.

Wat werkt wel?
Medisch specialisten zijn zeker bereid zich in te zetten 

voor een kwaliteitsregistratie als het doel ervan helder is. 

Dat betekent dat de uitkomst van de meting, de indicator, 

zinvol moet zijn, en duidelijke en begrijpelijke informatie 

moet leveren aan de hand waarvan de medisch specialist 

het eigen handelen kan sturen met als doel de kwaliteit 

van de zorg van patiënten steeds verder te verbeteren. 

De genoemde deur-tot-naald-tijd is een goed voorbeeld 

van zo’n zinvolle indicator. Iedereen snapt het idee 

erachter: ‘time is brain’. De indicator is een duidelijk getal 

(in minuten), dat makkelijk is te vergelijken met andere 

ziekenhuizen, en door het zorgpad op de spoedeisende 

hulp en afdeling radiologie nog beter te stroomlijnen kan 

deze tijd verkort worden. Veel lastiger is het sturen op 

de invaliditeitsindicator ‘na-drie-maanden’, eventueel 

gecorrigeerd voor de zorgzwaarte, omdat deze indicator 

veel minder concreet is. Vooral omdat de informatie later 

komt dan het handelen zelf en er zoveel processen bij 

betrokken zijn, is niet meteen duidelijk waar verbetering 

mogelijk is.

‘ Zinvolle indicatoren die duidelijke 
informatie leveren aan de hand waarvan 
de medisch specialist het eigen 
handelen kan sturen met als 
doel verhogen van de kwaliteit.’

Als informatie op patiëntniveau wordt verzameld, kan dat 

ook behulpzaam zijn bij de behandeling van de individuele 

patiënt. Dit geldt vooral voor chronische aandoeningen 

met veel verschillende potentiële medicamenteuze 

behandelingen. Neurologen vragen in de spreekkamer naar 

de frequentie van het voorkomen van epileptische aanvallen 

of migraine en stellen daar de hoeveelheid en dosering van 

de medicatie op af. Als de relatie tussen aanvalsfrequentie 

en medicatie op een overzichtelijke manier op één scherm 

gepresenteerd en visueel gemaakt wordt, kan sneller de 

juiste behandeling worden vastgesteld. In de meeste EPD’s 

ontbreekt deze mogelijkheid van feedback momenteel. En 

als kwaliteitsregistraties dit wel kunnen bieden, geeft dat 

een duidelijke meerwaarde.

Van belang zijn daarbij echter wel de mogelijkheden voor 

registratie aan de bron. Medisch specialisten worden in 

toenemende mate geconfronteerd met administratieve 

handelingen. Dubbele registratie, waarbij er naast het EPD 

sprake is van een aparte kwaliteitsregistratie, moet dan 

ook worden voorkomen. Niet alleen vanuit het oogpunt 

van de registratielast, maar ook om discrepanties en 

fouten te voorkomen. Extra ingewikkeld hierbij is dat er 

verschillende lokale EPD’s zijn, en verschillende platforms 

waar de kwaliteitsregistraties worden ingevoerd. Veel 

informatie wordt opgeslagen in die EPD’s in de vorm van 

patiëntengegevens, zorgactiviteiten, DBC-registraties, 

etc. Door hier optimaal gebruik van te maken en door de 

medewerking van ICT-deskundigen uit de ziekenhuizen, 

kan veel kwaliteitsinformatie achter de schermen worden 

verzameld en kan de registratielast voor de medisch 

specialist zo minimaal mogelijk gemaakt worden.
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Tenslotte; terug naar de artseneed
Uit bovenstaande mag blijken dat medisch specialisten 

positief zijn over het meten van kwaliteit van de door hen 

geleverde zorg, zolang dit proces zorgvuldig gebeurt en 

de uitkomstmaten valide zijn. Dit meten van kwaliteit 

is onderdeel van hun professionaliteit. In de uitgave 

van haar inaugurele rede ‘Professional performance van 

artsen’, beschrijft professor Kiki Lombarts de drie pijlers 

waarop het goed functioneren van artsen gebaseerd zou 

moeten zijn: het streven naar excellentie, het handelen 

uit medemenselijkheid en het afleggen van rekenschap. 

Bij het gebruiken van de term ‘afleggen van rekenschap’ 

lijkt het of de balans weer doorslaat naar de kant van 

de verantwoording, terwijl de kant van de persoonlijke 

vakinhoudelijke ontwikkeling en groei achter blijft. In dit 

spanningsveld pleit Lombarts echter voor transparantie 

en toezicht gebaseerd op vertrouwen in plaats van 

wantrouwen. Artsen hebben namelijk ook iets anders 

beloofd toen de artseneed werd afgelegd: 

“ Ik zal de geneeskundige kennis van 
mijzelf en anderen bevorderen.”   
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Verwijzingen
i     Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

ii  ‘Huisarts & gemeente: samenwerken in de wijk’ is een publicatie van LHV en VNG, 2013

iii SCP, De Sociale Staat van Nederland pagina.177, oktober 2015

iv Nivel, 2013, Klagen in de Eerste Lijn

v Nederlanders Blij met hun Huisarts, artikel in De Dokter, december 2015

vi Ter vergelijking: Thuisarts.nl trekt maandelijks 1,7 miljoen unieke bezoekers.

vii  EMGO Institute for Health and Care Research (EMGO+) is het interfacultaire onderzoekinstituut van VU Medisch Centrum en het AMC 

(Amsterdam Medisch Centrum)
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brengt besluitvormers samen in plaats, tijd en opinie
Coincide wil het innovatieproces van de zorgsector 

faciliteren ten behoeve van een duurzame verbetering 

van de zorg in Nederland. Coincide verbindt managers 

en bestuurders met elkaar om kennisontwikkeling en 

innovatie te stimuleren. Wij organiseren studieprogramma’s 

en ontmoetingen waar besluitvormers actuele kennis, 

ideeën, ervaringen en nieuwe inzichten delen. Informatie 

uitwisselen, discussiëren en leren, stelt bestuurders in 

staat om collectief verantwoordelijkheid te nemen voor de 

kwaliteitsverbetering van de zorg in Nederland en in hun 

eigen organisatie. 

Programma’s worden ontwikkeld op initiatief van Coincide 

zelf of in opdracht van derden. Voor de organisatie van een 

studiereis, congres of netwerkbijeenkomst kunt u contact 

met ons opnemen. Wij hebben een diepgaande kennis van 

zowel de Nederlandse zorgsector als van zorgsystemen en 

ontwikkelingen in andere landen.

dorrit.gruijters@coincide.nl / +31-206 768 217
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