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Hoe om te gaan met de demografische verandering  

dat de bevolking groeit en veroudert?

In GOV magazine nr.2 zijn ondermeer de trends be- 

sproken die van invloed zijn op de beleidsterreinen van 

de overheid. Eén daarvan, de demografische ontwik-

keling dat de bevolking groeit en veroudert en daarmee 

de balans tussen de werkende en de niet-werkende 

populatie verandert, lichten we er dit keer uit. Vijftien 

bestuurders uit de publieke en private zorgketen geven 

hun visie hoe om te gaan met de vergrijzing en de  

stijgende zorgkosten. De interviews schetsen een perspectief dat 

inzet op een vraaggerichte benadering waarbij multidisciplinaire 

wijkteams ervoor moeten zorgen dat zorgconsumenten in hun 

eigen omgeving kunnen blijven wonen en werken. Het nieuwe 

concurreren heet samenwerken, waarbij de care en de cure veel 

meer door elkaar gaan lopen. De rol van ICT als ‘enabler’ wordt 

daarbij expliciet gemaakt door de hernieuwde inzet van het  

Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en eHealth toepassingen die 

erin voorzien dat de zorgconsument beter wordt ‘bediend’ met  

service, snelheid, kwaliteit en persoonlijke aandacht door een ade-

quate informatievoorziening. 

Zorg aanpakken die niet nodig is!

Om de stijgende zorgkosten te kunnen beteugelen, zo blijkt uit de in-

terviews, zijn meerdere maatregelen noodzakelijk. Om de zorgconsu-

ment kostenbewust te maken kan een bijdrage vooraf een oplossing 
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zijn. Daarnaast dient een groot deel van de tweede-

lijns generieke zorg te substitueren naar de eerste- of 

anderhalvelijns zorg en dient ervoor te worden ge-

waakt dat overbehandeling plaats heeft. Een derde 

maatregel is preventie en daarmee inzet op een ge-

zonde leefstijl ofwel: sturen op gezondheid in plaats 

van verrichtingen. Het is een thema dat het Kabinet 

middels het onlangs aangekondigde nationaal Pro-

gramma Preventie expliciet gaat ondersteunen. 

Verder dient de indicatiestelling streng te blijven en 

moet gemeten gaan worden op de klinische resultaten van de door 

de patiënt gerapporteerde ‘outcomes’ en over de tevredenheid van 

patiënten (patient reported experience measures). als randvoor-

waarden gelden dat de solidariteit moet worden gehandhaafd en de 

bureaucratie en de administratieve lasten verder dienen te worden 

aangepakt. Tenslotte gaat de vergrijzing gepaard met vergroening 

en dat levert een geheel andere zorgvraag op termijn op. Doelmatige 

zorg vraagt om een goede, planmatige zorg en dat betekent: plannen 

maken op basis van feitelijke ontwikkelingen, en die gegevens zijn 

voorhanden!

Ik wens u véél leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Willem Beelen
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Op dit moment wordt 20 procent van de rijksuitgaven besteed aan 

de zorg. “als we niet ingrijpen zal dat in 2040 oplopen naar 40 pro-

cent. Die ontwikkeling is zorgelijk”, stelt Leon van Halder, directeur-

generaal curatieve zorg op het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS). 

Een doorsnee gezin betaalt nu al 11.000 euro per jaar aan ziekte- 

kosten en dat groeit door. “Onhoudbaar”, vindt Van Halder. “De 

eerste reden waarom het onhoudbaar is, is dat als je zo doorgaat 

je de vraag krijgt over solidariteit. Blijft gezond betalen voor onge-

zond? Blijven de mensen met een goed inkomen betalen voor de 

mensen met een lager inkomen? En blijft jong betalen voor oud?  

Dat zijn uiteindelijk de solidariteitsvragen. De tweede reden waar-

om dat zorgelijk is, is dat het uiteindelijk leidt tot hogere belastingen 

waardoor in een internationale context onze concurrentiepositie 

verslechtert. De derde reden is dat het toch ergens van betaald  

moet worden. Wat je nu ziet is dat door de stijgende uitgaven in  

de zorg, er bezuinigd moet worden in andere sectoren.”

Meer zorg meer kosten

De groei in de curatieve zorg de afgelopen jaren bedraagt 6 á 7 pro-

cent. “Interessant is dat maar 1,2 procent daarvan wordt veroorzaakt 

door de demografische ontwikkeling, de vergrijzing. Ongeveer 2,8 

procent is toe te schrijven aan loon-, prijsontwikkelingen en inflatie. 

Over de resterende 2,5 procent weten we heel weinig eigenlijk. Wat 

we wel zien is dat innovatie in de medische zorg, zoals technische 

ontwikkelingen en de inzet daarvan, tot extra zorg en daarmee 

kosten leidt. Daarnaast vraagt de burger ook steeds meer zorg, die 

vindt dat hij daar recht op heeft. Je ziet dat bijvoorbeeld terug in 

de geestelijke gezondheidszorg waar ruimer wordt geïndiceerd op 

basis van klachten en stoornissen.”

Tegenover die kosten staan ook baten. “Ik merk in de sector dat je 

heel snel het debat voert over de houdbaarheid en de beheersbaar-

heid in de zorg. Maar tegelijkertijd lopen we internationaal kwali-

tatief zeker in de top mee. Wereldwijd doen we het op patiënten- 

rechten erg goed en ook op de toegankelijkheid van de zorg. Patiënt-

en zijn tevreden over de zorg in nederland. Met die bereikte kwaliteit 

is de gemiddelde levensverwachting ook toegenomen.” 

Ziehier het dilemma: hoe houd je de kwaliteit goed en hoe houd je ’t 

betaalbaar? “In de zorg kun je grofweg op drie manieren maatrege-

len nemen. De eerste variant is: je pakt het basispakket aan. De 

tweede variant is: je organiseert de zorg slimmer en goedkoper, die 

lijn is tijdens rutte I ingezet. En de derde variant: je vraagt aan de 

burger meer premies, meer eigen bijdrage, meer eigen risico.”

Bij die tweede variant ging het erom dat de balans tussen zorgaan-

bieders, zorgverzekeraars en patiënten voor wat betreft de werk-

ing van het uit 2006 daterende stelsel op scherp werd gesteld. De 

gegarandeerde financiering is vervangen door prestatiebekostiging. 

Daarbij is tevens 70 procent van de tarieven vrijgelaten en de risico-

dragendheid voor de verzekeraars vergroot, zodat die geprikkeld 

worden om slim in te kopen.

Afspraken met het veld

“Tegelijkertijd hebben wij een akkoord afgesloten met medisch spe-

cialisten en ziekenhuizen voor de periode 2012-2014 over de vraag 

hoeveel en hoever de medisch specialisten kunnen groeien, waarbij 

we ook hebben afgesproken dat ze gaan investeren in patiëntvei-

ligheid in de ziekenhuizen en dat ze gaan investeren in kwaliteit en 

transparantie van wat ze doen.”

Tevens zijn afspraken gemaakt over de concentratie van complexe 

zorg en over de reorganisatie van de acute zorg. Minister Schippers 

zet er verder op in om de zorg zoveel mogelijk in de buurt van de 

burger te brengen. Daartoe is een akkoord gesloten met de huis-

artsen. “De huisarts heeft een rol als poortwachter in de keten. Die 

gaat steeds meer verbinding aan met andere partijen. De huisarts 

verleent 90 procent van alle zorg, tegen 5 procent van de kosten. 

Dus dat is substantieel. Hier zie je een mooie verbinding tussen de 

Zorgverzekeringswet, waar die huisartsen onder vallen, de WMO 

waar de gemeenten leidend in zijn, en elementen van bijvoorbeeld 

kwetsbare ouderen in een wijk. Die cirkel wordt in zijn verbinding 

wel steeds complexer, maar is absoluut noodzakelijk om de zorg in 

de buurt zo goed mogelijk georganiseerd te krijgen.” 

Tenslotte  moet ook de groei in de geestelijke gezondheidszorg be-

teugeld. “We zijn om de tafel gegaan met de GGZ-instellingen, met de 

psychiaters, met de verzekeraars en met de patiëntenorganisaties. In 

de tweede lijn GGZ zitten ongeveer 900duizend patiënten, waarvan 

we hebben vastgesteld dat er 300duizend met generalistische ba-

siszorg af kunnen, dus veel meer naar de ‘goedkopere’ zorg. Die moet 

daarvoor wel beter geëquipeerd worden. Ook dat hebben we met 

elkaar afgesproken en vastgelegd in een akkoord.”

Zorgpartijen denken mee

Van Halder stelt tevreden vast dat het gevoel van de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de zorg en voor de houdbaarheid van 

de zorg aan het toenemen is. “Ik denk dat met die akkoorden die 

we gesloten hebben en die gezamenlijke aanpak, er steeds meer 

gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat om de zorg kwalitatief 

hoogwaardig en financieel beheersbaar te houden.”

Met betrekking tot het basispakket zegt Van Halder dat ingrepen 

daarop een stevige opgave zijn. De oproep van minister Schippers  

in tv-programma Buitenhof dat partijen in de zorg zelf met voorstel- 

len kunnen komen voor maatregelen op het basispakket, vindt 

VWS leon Van halder

Van Halder een prima initiatief tot meer gezamenlijke verant-

woordelijkheid en een goede basis voor afspraken hieromtrent. 

Kabinet-rutte II heeft aangekondigd dat de groei moet worden 

bijgesteld naar 2 procent. Van Halder geeft tevens aan dat meer 

eHealth toepassingen nodig zijn om het zelfmanagement en het 

zelfbewustzijn van de burger te vergroten. Ook het kostenbewust-

zijn van de burger moet groter worden. Zorgaanbieders moeten 

nog transparanter gaan werken. “Die moeten kunnen aantonen 

hoe vaak ze operaties doen, wat de kwaliteit is, wat de kosten zijn. 

Zorgverzekeraars gaan veel meer eisen stellen, die gaan niet zomaar 

overal alles meer inkopen, en ook de patiënt wil gewoon zien of hij 

voor een bepaalde aandoening beter terecht kan bij ziekenhuis a of 

bij ziekenhuis B. Die transparantie is essentieel.”  Voor wat betreft dit 

laatste biedt het EPD een uitkomst voor de patiënt die wil zien wat 

die kosten zijn en waar de beste zorg zit. 

 verantwoordelijkheid“internationaal lopen we kwalitatief 
in de top mee” 

Zou je als kerndepartement die burger, die patiënt, die zorgconsument, 

meer kunnen informeren over hoe die zijn zoekproces zou moeten 

volgen?

“Interessante vraag. Wij hebben dat de afgelopen jaren geprobeerd 

door het programma ‘Zichtbare Zorg’. Waarin we met alle sectoren 

afspraken hebben gemaakt over transparantie van relevante indi-

catoren. De website KiesBeter.nl biedt voorlichting en adviezen met 

betrekking tot de zorg en maakt vergelijken tussen zorgverleners 

mogelijk. Kortom, er zijn belangrijke stappen gezet maar we zijn er 

nog niet. In de spreekkamer moet het gesprek plaatsvinden tussen 

de dokter en de patiënt en vervolgens moet de patiënt zelf kunnen 

zien waar hij de beste zorg kan halen. Dat kan via de verzekeraar, 

maar dat moet ook via de aanbieder kunnen. De laatste stap is 

het nieuwe Kwaliteitsinstituut dat gaat voorzien in professionele 

standaarden.”

Gezamenlijke 

aanpak
gezamenlijke 
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Er zijn veel patiënten die te maken hebben 

met meerdere zorgverleners tegelijkertijd. 

Dat zijn bijvoorbeeld de eigen huisarts, de 

apotheek in de buurt en het ziekenhuis 

waar ooit een behandeling is ondergaan. 

Veel van deze zorginstellingen zijn druk 

bezig hun eigen dossiervoering te verbe-

teren. In meerdere regio’s bestaat al een 

vorm van regionaal uitwisselen van patiënt-

engegevens. Maar dit gebeurt nog met te 

weinig efficiency en met te weinig oog voor 

het landelijke aspect.

Gebaat bij ketenaanpak

Ook hebben de regionale systemen een 

aantal nadelen. Zo maken ze vaak gebruik 

van verschillende standaarden en tech-

nieken, zodat het lastiger is om er centrale 

en eenduidige richtlijnen voor op te stellen. 

Bovendien worden, naast elektronische 

uitwisseling, nog veel relatief onveilige 

methoden voor uitwisseling toegepast, 

zoals het meegeven van gegevens aan de 

patiënt, het versturen per post, het tele-

fonisch doorgeven of het overbrengen via 

– meestal onbeveiligde – e-mail of USB-stick. 

Ten slotte is gebleken dat patiënten nu vaak 

geen weet hebben van het vastleggen en 

uitwisselen van hun medische gegevens, 

laat staan dat zij daarvoor toestemming 

hebben gegeven. 

Daar komt bij dat patiënten in toenemende 

mate behoefte hebben om hun eigen dos-

sier bij een zorgverlener in te zien. Steeds 

meer ziekenhuizen starten daarom initia-

tieven met patiëntenportals waarin een deel 

van de gegevens zichtbaar is en waarlangs 

communicatie, bijvoorbeeld in de vorm van 

chats, met het ziekenhuis kan plaatsheb-

ben. In de regio Utrecht is bijvoorbeeld het 

PaZIO-initiatief, een ‘gezondheidsportaal’, 

van start gegaan, dat patiënten en verschil-

lende zorgaanbieders met elkaar in verbin-

ding brengt. 

De huidige zorgverlening is daarom gebaat 

bij een alomvattende ketenaanpak. De 

patiëntengegevens bevinden zich namelijk, 

anders dan nog altijd vaak gedacht wordt, 

niet in één grote centrale database, maar 

gewoon in de lokale informatiesystemen 

van de verschillende zorgaanbieders. 

Dat is altijd al het ontwerp van het EPD ge-

weest, ook bij de vroegere, door de Senaat 

afgewezen, versie van het EPD.    

EPD/LSP
 definitief uit as herrezen?!

Het EPD leeft. nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) op 5 april 2011 unaniem had 

verworpen, hebben zorgpartijen het initiatief gestart om het EPD een private doorstart te laten maken. Daarmee loopt nederland ook weer 

in de pas met internationale ontwikkelingen, getuige het feit dat het ontsluiten van patiëntengegevens over de grenzen van de lidstaten heen 

deel uitmaakt van de digitale agenda van Eurocommissaris neelie Kroes.
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De zorgsector staat voor een  
dubbele uitdaging: verbetering  
van de kwaliteit van de zorg en  
gelijktijdig verlaging van de kosten.  
Innovatieve ICT kan een enabler zijn  
om beide – op het oog tegenstrijdige 
– doelstellingen toch verzoenen.

HP heeft een doordachte visie  hoe ICT kan bijdragen 
aan betere en kostenefficiëntere zorg. Op basis hiervan 
helpt HP zorginstellingen met concrete oplossingen om 
een patiënt-georiënteerd, resultaatgericht en integraal 
zorgmodel te ontwikkelen, waaronder een real time 
informatie-omgeving en verbeterde communicatie tussen 
zorgprofessionals onderling en met patienten/clienten.  
Dit model brengt de zorg niet alleen binnen de vier muren 
van een ziekenhuis op een hoger plan (‘HP Digital  
Hospital’), maar  integreert bovendien de zorgprocessen 
buiten het ziekenhuis in de zorgketen met het externe,  
bij de patiënt betrokken ecosysteem van diensten,  
instellingen en organisaties (‘Virtual Health’).  

Dit leidt aantoonbaar tot een grotere operationele  
doelmatigheid en verbetering van de kwaliteit en  
de resultaten van de zorg. 

 
HP hanteert hierbij een procesbenadering waarin het complete 
proces van de patiënt - van klacht tot genezing of (langdurige) 
nazorg – door de zorgketen met alle ondersteunende diagnos-
tische, administratieve en financiële processen digitaal wordt 
ondersteund. Veilig, compleet en effectief.

Als grootste ICT dienstverlener bieden wij de gezondheidszorg 
uiteraard ook oplossingen om het beheer en de kosten van ICT 
onder controle te houden. Voorbeelden hiervan zijn de Medical 
Converged Infrastructure, het afnemen van ICT als een dienst en 
betalen naar gebruik. Ook nieuwe concepten als Clouddiensten  
en Big Data maken onderdeel uit van ons portfolio.

HP heeft haar visie op Zorg en Welzijn vastgelegd in de white-
paper ‘Visie op het Digitale Ziekenhuis – de toekomst van de 
gezondheidszorg’. Stuur een mail naar reageernaar@hp.com  
ovv ‘Visie op het Digitale Ziekenhuis’ om de whitepaper op  
te vragen. 

Kijk ook op hp.com/go/healthcare.

Make it matter

Betere en goedkopere zorg: het kan!

Taking Care with IT 

Met een doordachte visie kan ICT bijdragen aan een betere en kostenefficiëntere zorg

Dit artikel is geschreven door rob van der Staaij 
(rob.vanderstaaij@atos.net), adviseur informatie-
beveiliging bij atos Consulting en Wilco Bothof 
(wilco.bothof@atos.net), executive partner Health-
care bij atos Consulting

LSP: landelijk schakelpunt

Omdat de nadruk nu meer op de uitwisse-

ling van gegevens ligt in plaats  van op het 

presenteren ervan, ligt het ook voor de hand 

om de term LSP (landelijk schakelpunt) te 

gebruiken.

Verder is het altijd al zo geweest dat alleen 

zorgaanbieders, met wie de patiënt een 

behandelrelatie heeft, inzage in zijn of haar 

gegevens mogen hebben. Dat zijn bijvoor-

beeld de al eerder genoemde huisarts, de 

specialist en de apotheek. andere partijen, 

zoals zorgverzekeraars, werkgevers en 

buitenlandse mogendheden (Patriot-wet 

of geen Patriot-wet) hebben absoluut geen 

toegang tot de gegevens, wat sommige on-

heilsprofeten ons ook willen doen geloven. 

Daarmee raken we een zere plek, want de 

angst voor het in verkeerde handen vallen 

van patiëntengegevens kan gerust het be-

langrijkste zorgpunt bij het LSP genoemd 

worden dat bij tal van mensen leeft.

VZVZ initiatief

Een aantal zorgaanbieders heeft onlangs 

het initiatief genomen het LSP nieuw leven 

in te blazen. Hiertoe is de Vereniging van 

Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 

(VZVZ) opgericht. Het initiatief kent twee 

typen ‘klanten’: patiënten die vrijwillig wil-

len meedoen en zorgaanbieders die zich 

expliciet moeten aanmelden. Dit private 

initiatief, dat wordt gesteund door partijen 

als de zorgverzekeraars, lijkt de juiste weg 

om de kwaliteit van de zorg in nederland te 

verbeteren.

In veel andere landen is de invoering van 

een LSP nagenoeg geruisloos verlopen en 

vaak zelfs enthousiast ontvangen. In Schot-

land bijvoorbeeld is het vergelijkbare ‘Scot-

tish Emergency Care record’ al sinds 2006 

in gebruik. Burgers geven bij hun huisarts 

aan of hun gegevens opgevraagd mogen 

worden. Er zijn maar heel weinig Schotten 

(enkele tienden van procenten) die zich niet 

hebben opgegeven. 

Ook in Tsjechië ontwikkelt het landelijk 

systeem voor patiëntengegevens zich 

razendsnel. Eén op de vijf Tsjechen gebruikt 

het al, wat inhoudt dat er twee miljoen 

mensen zijn geregistreerd. Meer dan een 

derde van de zorgprofessionals hebben zich 

aangesloten. 

In Zwitserland ten slotte is recent gestart 

met de invoering van een vergelijkbaar 

systeem, Vivates. De Zwitserse overheid en 

de kantons hebben een 'eHealth Strategy 

Switzerland' opgesteld, waarbij alle inwo-

ners in 2015 toegang zullen hebben tot hun 

persoonlijke patiëntengegevens. Dit initia-

tief past in het EU-project ‘European Patients 

Smart Open Services’. 

Liever elektronisch

Het elektronisch opslaan en uitwisselen 

van patiëntengegevens is volgens ons een 

goede ontwikkeling. Digitalisering draagt nu 

eenmaal bij aan meer effectiviteit (minder 

fouten), meer efficiency (minder kosten) en 

biedt daarmee een doelmatiger wijze van  

zorgverlening.

Met het LSP worden de huidige tekort-

komingen verbeterd. Het voorziet in een 

veilige, want versleutelde, opslag en uitwis-

seling van patiëntengegevens; er is sprake 

van een gedegen toegangsmechanisme 

waarbij alleen bevoegde personen de 

gegevens mogen inzien, bovendien eerst 

nadat zij zich met een toegangspas hebben 

geïdentificeerd; het is goedgekeurd door het 

College Bescherming Persoonsgegevens én 

patiënten moeten hun toestemming voor 

registratie geven.

Vervolg EPD/LSP definitief uit as herrezen?!  

mailto:rob.vanderstaaij@atos.net
mailto:wilco.bothof@atos.net
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De nederlandse Zorgautoriteit (nZa) dankt 

haar bestaan aan de invoering van de hui-

dige Zorgverzekeringswet in januari 2006.

De nZa is toezichthouder op zorgaanbieders 

en zorgverzekeraars, maar geldt ook  als 

marktmeester in de zorg. “als ik het heel kort 

samenvat is onze belangrijkste opdracht: 

hoe zorgen we ervoor dat het systeem zo-

danig werkt dat jij en ik als burger de meeste 

waar voor onze zorgeuro krijgen?”, aldus 

Theo Langejan, voorzitter van de raad  

van Bestuur.

“als ik kijk naar de Zorgverzekeringswet, 

dan staan we op dit moment op een kruis-

punt, in die zin dat de rol die we in 2006 aan 

de verzekeraar hebben toegekend nu ook 

indringend door die verzekeraar wordt op-

gepakt. Dat is voor veel mensen in de wereld 

van de zorgaanbieders wel een verrassing, 

dat verzekeraars vragen gaan stellen.  

nza theo langejan

Marktmeester

“Hoe krijgen we de meeste waar voor onze zorgeuro?”

Vragen over de kosten van een behande- 

ling, maar ook over de kwaliteit. Maar dat 

is belangrijk omdat jij en ik als individuele 

patiënt op het moment dat er iets aan de 

hand is, ook kunnen beschikken over infor-

matie die helpt om een keuze te maken.”

“Het idee bestaat dat je vanuit Den Haag van 

alles kunt regelen. Dat is ook logisch, want 

als je in de politiek zit, is dat je instrument. 

Maar het zou zoveel beter zijn als er in de 

sector zelf voldoende mechanismen zijn 

om dat uit zichzelf naar boven te brengen. 

Daar zien wij een rol voor onszelf en met 

name een rol voor de zorgverzekeraar, want 

die is de enige in het stelsel die over ontzet-

tend veel data beschikt. De verzekeraar 

heeft ten eerste veel verzekerden, maar kan 

ook - omdat al die verzekerden naar ver-

schillende aanbieders gaan - die aanbieders 

onderling vergelijken; niet alleen op kosten 

maar ook op inhoud en kwaliteit, zelfs op 

het niveau van individuele specialisten. Dat 

is een automatische kracht in het systeem 

die steeds verder zal gaan.” 

Twee kanten aan toezicht

De verzekeraar is in principe een bondge-

noot van de patiënt, vindt Langejan. “De 

patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat 

de verzekeraar op basis van zijn expertise 

en van zijn data keuzes maakt in de contrac-

tering en een goed advies kan geven waar 

naartoe te gaan. Dat is een manier van 

kijken naar de verzekeraar die nog niet veel 

mensen hebben. Maar dat is eigenlijk wel 

de achtergrond van het stelsel zoals het 

bedoeld is.”  

“Er zitten twee kanten aan het toezicht op 

verzekeraars. De meest basale vraag is: 

voeren ze de wet uit? Is het zo dat ze daad-

werkelijk een basisverzekering aanbieden 

die voldoet aan de eisen van de Zorgverze-

keringswet? Is het zo dat ze zich houden aan 

de acceptatieplicht, een heel belangrijk on-

derdeel van het systeem? De belangrijkste 

garantie is dat verzekeraars een zorgplicht 

hebben. al zouden ze in theorie niemand 

contracteren, dan moeten ze jou als verze-

kerde nog steeds de zorg leveren waar je 

recht op hebt.”

“Maar omgekeerd is het natuurlijk ook zo 

dat we verzekeraars in staat moeten stellen 

om die rol te spelen. Er bestaan verschillen-

de soorten polissen, natura en restitutie, dus 

het heeft ook iets te maken met de keuze die 

jij zelf maakt. Het is nog niet altijd duidelijk 

voor mensen, dat ze iets te kiezen hebben. 

Verzekeraars moeten transparant zijn en 

- meer dan vroeger - duidelijk maken wat 

dan die verschillen zijn tussen die polissen. 

En als je daar niet blij mee bent, dan kun je 

een andere polis kopen. Dat hebben we ook 

georganiseerd door een acceptatieplicht in 

het systeem op te nemen. Dus je kunt altijd 

overstappen. Maar jij en ik als individuele 

consument moeten ons ook meer bewust 

worden dat de keuzes die wij zelf maken, 

ook consequenties hebben. Mensen moeten 

zich realiseren dat ze naar meer elementen 

moeten kijken dan alleen naar de prijs.”

Ruimte krijgen

De verzekeraar moet ook de ruimte krijgen 

om te contracteren. “De belangrijkste stap 

die we daarin hebben gezet, is dat in het 

domein van de ziekenhuiszorg er voor het 

overgrote deel van de verrichtingen nu vrije 

prijzen zijn. Een volgende stap is in 2015 de 

invoering van integrale tarieven. nu staat de 

vergoeding voor de medisch specialist los 

van de vergoeding voor het ziekenhuis. In 

de contractering is dat raar, want als verze-

keraar wil je natuurlijk gewoon één contract 

met één aanbieder. Met ingang van 2015 

komen de aparte honorarium tarieven voor 

medisch specialisten te vervallen en komt 

er één tarief voor elke zorgprestatie.” 

Langejan vindt dat de verzekeraar zijn rol 

verder moet oppakken en vooral door moet 

gaan op de ingeslagen weg. De winst is dat 

door het inkoopbeleid de premie lager 

wordt voor de patiënt. De polis is namelijk 

ook een instrument om de schadelast te 

beheersen; een verzekeraar kan niet meer 

uitgeven dan hij ontvangt via premies en de 

bijdrage vanuit het zorgverzekeringsfonds 

en stuurt daarvoor op prijs en volume van 

de zorg die hij inkoopt. “We zijn met een in-

haalslag bezig en het stelsel begint nu te 

werken, hoe meer verzekeraars selectiever 

worden, hoe meer beweging”. 

Nieuw type bestuurder

De tijden zijn veranderd, ook voor zieken-

huisbestuurders, stelt Langejan. “Het is niet 

verwonderlijk dat ziekenhuisbesturen die 

komen uit een tijd van functionele budget-

tering, alles weten van functionele budget-

tering en daarop sturen. Maar de wereld is 

nu wel anders en er ligt een opdracht waar-

bij instellingsbesturen echt goed moeten na-

denken over waar hun organisatie zich op 

wil profileren. Waar zijn we goed in en waar 

zijn we niet goed in? Wat weten we eigenlijk 

van onze eigen zorg- en dienstverlening? 

Hoe houden wij zelf de kwaliteit in de hand, 

hoe kunnen we dat meten? Hoe kunnen we 

daarmee de verzekeraar overtuigen in zijn 

nieuwe rol van inkoper van de zorg? Dat zal 

in een aantal gevallen ook tot een nieuw 

type bestuurder leiden.”

Het zal ook wel moeten, vindt Langejan, 

“want er is straks geen geldstroom in de 

zorg die niet via de zorgverzekeraar loopt. 

En als jij als ziekenhuisbestuur een nieuw-

bouwplan hebt, is denk ik de eerste vraag 

die de bank stelt: ‘Wat vindt de verzekeraar 

daarvan?’ Want dat is toch diegene die 

geacht wordt de komende jaren de omzet 

te betalen.  De eisen die worden gesteld 

aan bestuurders zijn heel anders dan in het 

verleden. niet alleen vanwege wat er nu al 

gebeurt met de contractering, maar vooral 

de interne organisatie en de verantwoorde-

lijkheid daarvoor. Wie binnen de organisatie 

wát krijgt, is de verantwoordelijkheid van de 

raad van Bestuur en die kan daarin 

differentiëren en sturen.” 

in de zorg
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poortwachtersfunctie? Welke processen liggen daaraan ten grond-

slag? Volgens het regeerakkoord worden taken als extramurale 

verpleging overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De zorgver-

zekeraars zullen dan ook iets aan claimbeoordelingen gaan doen. 

Om te kijken, en dat zeg ik maar bewust even in verzekeringsterm-

en, wat de zorgverzekerde kan krijgen aan zorg. Een ander groot 

deel van ons werk gaat naar de gemeenten toe. Die zullen met een 

beperkt budget heel goed moeten kijken hoe de zorg eerlijk wordt 

verdeeld over de mensen die zorg nodig hebben. Dat vraagt een 

andere indicatiestelling dan dat wij nu doen. niet vanuit ‘Wat zijn de 

beperkingen en welk recht mensen hebben’ maar veel meer vanuit 

‘Wat zijn de mogelijkheden en hoe moet ik mensen compenseren 

zodat ze kunnen functioneren?’. Het is een switch in denken, maar 

het aardige is dat onze mensen die switch in denken al eerder heb-

ben gemaakt.”

CIz daan hoefSmIt

Databestand is goud

Over toetsing gesproken: het CIZ is beheerder van een snel groeiend 

databestand met gegevens over de zorgsector in het algemeen en 

de aWBZ-indicatiestelling in het bijzonder. Deze gegevens zijn voor 

veel partijen van belang, bijvoorbeeld voor budgetbewaking en de 

ontwikkeling van nieuw beleid, geeft Hoefsmit aan. “Die databank 

is eigenlijk ons goud. Een historische set aan gegevens van wat 

mensen door de jaren heen aan zorg krijgen. Op basis daarvan doen 

we nader onderzoek en verstrekken we beleidsinformatie aan de 

staatssecretaris. Maar we kunnen ook de gemeenten vertellen hoe-

veel mensen dezelfde specifieke zorgvraag hebben en welk zorg nu 

geleverd wordt. We hebben recent de tweede editie van onze rap-

portage ‘Wie is de cliënt?’ aan gemeenten en andere belanghebbend-

en gestuurd om hen te ondersteunen bij de komende veranderingen 

rondom de huidige aWBZ en de groeiende vraag om informatie 

waarmee vooral de gemeenten te maken krijgen.”

Daar zullen ze vast blij mee zijn. Er komt veel op hen af maar de  

inhoudelijke kennis is niet overal paraat…

“Ja, op veel plekken wel maar niet overal. Ik zit nu even in een kristal-

len bol te kijken, maar aannemende dat de brief van de staatssec-

retaris overeenkomt met het regeerakkoord dan moeten wij ons 

als CIZ voorbereiden op een uitgeklede aWBZ. Wat wordt dan die 

Het Kabinet heeft besloten om de aanspraak op extramurale zorg – 

zoals persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en kortdurend 

verblijf – uit de algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (aWBZ) 

vanaf 2015 over te hevelen naar gemeenten en zorgverzekeraars. 

Voor deze taken gaan ook de aWBZ-gelden over naar deze partijen. 

Dat besluit zal invloed hebben op de huidige werkzaamheden van 

het CIZ (Centrum indicatiestelling Zorg), erkent bestuursvoorzitter 

Daan Hoefsmit.

“Wij zijn nu de poortwachters van de langdurige zorg. In die zin, dat 

wij indiceren en bepalen wat voor een recht iemand heeft op zorg. 

Het kabinetsbesluit is ingegeven door het idee dat overheveling, 

deels naar de gemeenten en deels naar de zorgverzekeraars, tot een 

efficiëntere en effectievere zorg kan leiden. De gemeenten krijgen 

heel wat voor hun kiezen, niet alleen in bezuiniging maar ook in 

werk. Wij weten uit eigen ervaring hoeveel werk het is omdat wij het 

nu uitvoeren”, aldus Hoefsmit.

‘De cliënt centraal’ is het vertrekpunt bij de uitvoering van onze taak, 

anders gezegd: het CIZ stelt zijn dienstverlening volledig af op de 

zorgvragende  burger die aanspraak wil maken op de aWBZ.

Miljoen indicaties

Indicatiestelling behoort tot de kernactiviteiten van het CIZ. Op dit 

moment zitten 820duizend mensen in de aWBZ. Het CIZ behandelt 

ongeveer een miljoen aanvragen per jaar. Daarvan wordt zo’n tien 

tot twaalf procent afgewezen. Het percentage mensen dat beroep en 

bezwaar aantekent is minder dan ééntiende procent. “De afgelopen 

jaren hebben wij gewerkt aan slimmer indiceren. Het beoordelen 

van het recht op aWBZ-zorg met minder papier, vereenvoudigde 

procedures, slimme IT-toepassingen en een actieve rol van de 

zorgaanbieders gecombineerd met relatiebeheer en toetsing, heeft 

in samenspel met de hoge professionaliteit van indicatiestellers de 

afgelopen jaren geleid tot korte doorlooptijden.” Ter illustratie: de 

wettelijke termijn voor indicatiestelling bedraagt zes weken, het CIZ 

slaagt erin om ruim 80 procent binnen twee weken te verwerken 

en bijna 50 procent zelfs binnen twee dagen. Dat wordt gedaan met 

de helft minder medewerkers dan in 2005. Ook zijn de kosten sterk 

gedaald: van 165 naar 111 euro per indicatiebesluit.

Een andere kernactiviteit, in het kader van de handhaving, is de 

rol van toezichthouder op de zorgaanbieders.  “Het adagium van 

bouwen aan vertrouwen is bewaarheid geworden, maar ook het 

‘high trust high penalty’-beleid van de vorige staatssecretaris heeft 

effect gesorteerd. Er is veel gemandateerd naar de zorgaanbieders. 

Wel hebben ze ons gevraagd – in een pilot voor indicatiestelling voor 

mensen ouder dan 80 jaar - om begeleidend te monitoren, vanuit 

hun wens om zelf hun deskundigheid te bepalen. Uit de monitor 

blijkt dat ze het hartstikke goed  hebben gedaan. Voor ons is het 

mooi dat wij een toetsingsinstrument hebben ontwikkeld dat dit 

aantoont.”

“de gemeenten krijgen met de AWbz  
heel wat voor hun kiezen”

In een eerste reactie op de brief van staatssecretaris 

Van rijn d.d. 25 april 2013 over de hervorming van 

de langdurige ondersteuning en zorg, meldt het CIZ: 

“Veel van onze mensen, die meestal ook zelf uit de 

zorg afkomstig zijn, hechten vanuit hun visie aan een 

meer persoonlijk contact. In de notitie over de her-

vorming van de langdurige ondersteuning en zorg, 

lijkt de zin: ‘Er komt meer persoonlijk contact tussen 

indicatiesteller en cliënt’, tegemoet te komen aan deze 

wens. De consequenties van de brief en de notitie zijn 

bij ons echter in onderzoek. In samenspraak met het 

ministerie van VWS, onze opdrachtgever, proberen we 

op korte termijn helderheid te krijgen over de daad-

werkelijk beoogde effecten voor de indicatiestelling. 

Uiteraard kan ook het debat in de Kamer nog leiden tot 

aanpassingen. Ondertussen spelen we in op de behoef-

te van gemeenten en zorgverzekeraars om de kennis, 

expertise en data warm over te dragen. Dit gebeurt o.a. 

in de vorm van cliëntportretten en rapportage tot op 

wijkniveau van burgers met een indicatiebesluit voor 

aWBZ-zorg. Ook bestaat er bij gemeenten al belangstel-

ling om in de vorm van pilots samen met onze mensen 

ervaring op te doen bij het beoordelen van zorg- 

vragen.”

in denken
Switch

Drijfveer is de burger

Het CIZ kan gemeenten ondersteunen bij het hele transitieproces, 

maar ook daarna met de databank vol informatie en de intrinsieke 

kennis. Het CIZ kan ook de zorgverzekeraars ondersteunen, bijvoor-

beeld bij claimbeoordelingen. Maar veel meer laat de kristallen bol 

niet zien, erkent Hoefsmit. ”Waar komt die knip tussen verpleging 

aan de ene kant van de verzekeraars en persoonlijke verzorging 

aan de andere kant van de WMO? Zodat de cliënt niet twee verschil-

lende mensen aan z’n bed krijgt voor eigenlijk in elkaars verlengde 

liggende werkzaamheden? Onze drijfveer is die burger, die mag niet 

tussen wal en schip vallen als de transitie plaatsvindt. We hebben 

het hier wel over kwetsbare burgers. Ik bedoel als mijn hulp een 

dag niet komt, of een week niet, dan is dat nog te overzien. Maar als 

de wijkverpleegkundige niet aan je bed komt, dan heb je wel een 

probleem.”

Zoals alle belanghebbenden hoopt ook het CIZ snel op duidelijkheid. 

“als je denkt aan 1 januari 2015… dat is snel, dat is morgen. Drie keer 

ademen en je bent er. Ik denk ook dat we met partijen naar iets van 

een informatiehuishouding organisatie moeten. Je hebt een schat 

aan informatie als je databanken zonder strijd der instituten, om 

het zomaar te zeggen, aan elkaar koppelt. Dat je weet wat voor zorg 

er achter huisnummer 52 in een bepaalde straat plaatsvindt. aan 

aWBZ, maar ook aan WMO en Jeugdzorg, wellicht moet je ook Werk 

en Inkomen eraan koppelen. Dan krijg je als gemeenten ook echt 

een integraal beeld.”
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Connected government:  vergeet business as usual 

Overheden overal ter wereld ervaren de last van een hoge werkloosheid, afnemende belastingopbrengsten en hoge 
begrotingstekorten. Deze omstandigheden dwingen overheden op alle niveaus om opnieuw te beoordelen hoe technologie 
kan worden gebruikt om de proces- en infrastructuurkosten te verlagen, efficiënter te werken, en de burger beter van dienst 
te zijn. Een complicerende factor hierbij is dat diezelfde economische omstandigheden ervoor hebben gezorgd dat de vraag 
naar diensten is toegenomen, met name de vraag naar regelingen zoals bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening en 
bijzondere bijstand. 

Niet alleen de vraag naar dergelijke diensten is toegenomen, maar ook de eisen die de burger stelt aan het niveau van de 
dienstverlening. Commerciële bedrijven zoals Google en Amazon brengen voor consumenten de wereld binnen handbereik, 
en hetzelfde wordt van de overheid verwacht. Dit verwachtingspatroon heeft er mede voor gezorgd dat bepaalde instellingen 
zich nu begeven op het terrein van sociale media. Sociale netwerken worden bijvoorbeeld gebruikt om in contact te blijven 
met probleemjongeren. 

Overheden begrijpen dat ze de ‘digitale dialoog’ met de burger moeten aangaan en proberen dan ook al minstens tien jaar 
om meer overheidsdiensten online aan te bieden, soms met opvallend succes. Dit fenomeen wordt ook wel de ‘digitale 
overheid’ genoemd. Maar zoals uit een recent onderzoek van IDC Government Insights blijkt, “heeft de digitale overheid grote 
stappen gezet op het gebied van informatievoorziening, maar is op het meest cruciale onderdeel niet het gewenste resultaat 
geboekt: informatie benutten om de dienstverlening aan de burger te verbeteren.” 

Overheidsfunctionarissen hebben te maken met een ongelukkig samenvallende fiscale en operationele realiteit. Business 
as usual werkt niet meer. De nieuwe slogan voor overheidsinstellingen, die er zelfs onder de beste omstandigheden naar 
streven alle risico’s uit te sluiten, luidt pragmatische transformatie. Bij een pragmatische transformatie ligt de nadruk 
op het realiseren van rendement door middel van het digitaliseren van informatie en het combineren, stroomlijnen en 
automatiseren van activiteiten. 

De connected government-strategie van EMC komt tegemoet aan de doelstellingen van een pragmatische transformatie en 
brengt internettechnologiemodellen zoals gedeelde diensten en ‘private cloud computing’ binnen financieel handbereik.  
Met het connected government-model van EMC kan de manier waarop de overheid werkt, drastisch worden veranderd. 

24x7 CONNECTED GOVERNEMENT

Met de oplossingen van EMC kunt u content digitaliseren, activiteiten stroomlijnen, beveiligen en automatiseren,  
en de dienstverlening aan de burger verbeteren. Tegelijkertijd bespaart u tijd en kosten, en beperkt u de risico’s.

Voor meer informatie over 24x7 Connected Government : netherlands.emc.com/connected-government

NaaR EEN bETERE DiENsTVERlENiNG
MET CONNECTED GOVERNMENT 

advertentie

EEN OP RENDEMENT GERiCHTE bENaDERiNG VaN TRaNsFORMaTiE

Samenwerking  
en eHealth 
beslissend 

voor toekomst 
gezondheidszorg

In het huidige politieke klimaat is de 

grootste gemene deler in de zorg de sterke 

nadruk op kostenbeheersing en de beoor-

deling op kwaliteit. Zorginstellingen die 

geen kwaliteit leveren, hebben in 2020 geen 

bestaansrecht. Daarnaast is eHealth in de 

geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een be-

langrijk antwoord op de groeiende behoefte 

aan kostenbesparing. 

atos Consulting heeft in gesprek met 70 

bestuurders in de zorgsector de belangrijk-

ste toekomstbeelden voor 2020 geschetst. 

aan de hand van early warning indicatoren 

trekken we conclusies over de belangrijkste 

trends en ontwikkelingen in de zorgmarkt.

Wat opvalt is dat de zorg die zich meer op 

‘cure’ richt, zich steeds meer ontwikkelt 

richting het scenario bi-polarisatie. Hierbij 

laat de patiënt zich leiden en is sprake van 

een grote marktgerichtheid van zorgaan-

bieders en zorgverzekeraars. Wanneer 

uitsluitend gecontracteerde zorg wordt 

vergoed laten patiënten zich in toenemende 

mate adviseren door zorgverzekeraars en 

de overheid. 

Deze laatste trekt de regie steeds meer naar 

zich toe en stimuleert specialisatie van zie-

kenhuizen en transparantie van kwaliteit. 

als gevolg hiervan wordt voorzien dat 

alleen ziekenhuizen die kunnen aantonen 

specifieke specialistische zorg van hoge 

kwaliteit te kunnen leveren, deze zorg 

mogen aanbieden. De nadruk op kwaliteit 

zorgt ervoor dat zorg van hoge kwaliteit in 

de toekomst steeds meer een ‘commodity’ 

wordt. 

Richten op kerncompetenties

Zorginstellingen zullen zich moeten onder-

scheiden op een efficiënte bedrijfsvoering 

waarbij zij zich richten op hun kerncompe-

tenties. Er zullen zich steeds meer strategi-

sche allianties tussen verschillende typen 

zorg en zorginstellingen vormen om het 

hele spectrum van zorg te kunnen blijven 

aanbieden. Zonder samenwerking is het 

in de toekomst niet meer mogelijk om een 

hoge kwaliteit van ‘alle’ zorg en tegelijkertijd 

efficiëntie en kosteneffectiviteit te bereiken. 

De GGZ-sector beweegt zich in de richting 

van het scenario ‘geleide economie’: de 

overheid probeert haar financiën op orde 

te krijgen en GGZ-instellingen brengen een 

focus aan in hun zorgaanbod en kwaliteit. 

In feite zorgt dit scenario voor een gunstig 

klimaat voor eHealth ontwikkeling waarin 

GGZ-instellingen beter kunnen innoveren 

om de kosten per cliënt en behandeling fors 

te beperken. Dit met behoud van kwaliteit 

en effectiviteit. 

Daarnaast wordt de vergelijkbaarheid van 

zorgkwaliteit en effectiviteit in de sector 

steeds belangrijker. Dit betekent dat van 

zorgaanbieders wordt verlangd om te 

investeren in zorg die waar mogelijk wordt 

ondersteund door technologie: zorg op 

afstand, eHealth en domotica. Gezien de 

investeringen die hiermee gemoeid zijn, is 

samenwerking op het gebied van eHealth 

noodzaak. Daar waar eerder werd gedacht 

dat eHealth voor versterkte concurrentie 

zou zorgen, moet nu worden gestreefd naar 

het optimaal gebruik maken van elkaars 

kennis en ervaringen. niet zozeer door te 

fuseren, maar juist door te partneren per 

stoornis/zorgprogramma, per specialisme of 

technologie. 

Omslag in denken

Kwaliteit en efficiëntie zijn de kernwoorden 

van de gezondheidszorg in de nabije toe-

komst. Samenwerking en eHealth bieden 

zorginstellingen mogelijkheden om deze 

toekomst te verwezenlijken. Dit vraagt ech-

ter wel een omslag in denken en handelen 

die de zorg op korte termijn moet maken wil 

zij goed voorbereid zijn op de toekomst van 

2020. 

Voor meer informatie over de toekomst-

beelden in 2020, zie 

www.scenario-planning.nl

Dit artikel is geschreven door Annemien Pullen 
en Sebastiaan ten Hove, beiden senior business  
consultant Healthcare en werkzaam voor Atos  
Consulting.

http://www.scenario-planning.nl
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Niet gefragmenteerd naar gemeenten

rivierduinen staat voor de opgave de kost-

en voor 2015 met tien procent te reduceren; 

een bezuiniging van vijftien miljoen euro 

en dit betekent o.a. 200 fte minder arbeids-

plaatsen. “Dat is fors”, zucht Ten Kroode. En 

het is nog niet alles, want bij de overheveling 

van aWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten 

in 2015 voorziet zij dat er opnieuw inge-

krompen moet worden. “Voor alle vormen 

van geneeskunde geldt dat vroegtijdige 

signalering en interventie de beste garantie 

bieden op functioneel herstel. nog beter is 

het om effectief de risico’s op te sporen en 

weg te nemen. Juist in de adolescentiefase 

kun je resultaten boeken bij mensen die 

Met 40.000 patiënten, een kleine 3.000 

medewerkers en 198 miljoen jaaromzet 

behoort GGZ rivierduinen tot de grotere 

geestelijke gezondheidszorginstellingen in 

ons land. rivierduinen staat voor een forse 

krimpopgave, maar Marjolein ten Kroode, 

voorzitter van de raad van Bestuur, waakt 

voor de botte bijl. “als we onze maatschap-

pelijke meerwaarde bekijken dan is het 

toch echt in de specialistische hoek. 

Specialistische psychiatrische zorg is geen 

basiszorg, is geen jeugdzorg, is niet iets voor 

een maatschappelijk werker, een bureau 

jeugdzorg of een huisarts.” 

“De geestelijke gezondheidszorg is buiten 

haar oevers getreden en het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

en ook het College voor Zorgverzekeringen 

(CVZ) is gevraagd om dit te beteugelen. 

Maar ik vind het aan de GGZ zelf om ons 

maatschappelijk ondernemerschap in 

te vullen en met concrete oplossingen te 

komen. rivierduinen heeft tegen de zorg-

verzekeraars gezegd dat we gaan krimpen 

en dat er een transformatiebudget nodig is 

om die periode te overbruggen. En zeker, we 

gáán krimpen en wij willen graag dat jullie 

ons ondersteunen en met andere zorgver-

leners - en straks ook met gemeenten - een 

kader neerzetten voor de contracten die ons 

helpen dat te doen met behoud van goede 

zorg voor onze cliënten.”

Waarbij ze aantekent, dat daar waar voor 

fysieke klachten wel een eenduidige 

diagnose is te stellen, dat lastig is in de psy-

chiatrie. “Een jongere van zestien jaar die 

somber is of juist heel hyper, is daar sprake 

van puberaal probleemgedrag of aDHD of 

is hij manisch depressief? In de loop van de 

tijd wordt pas helder welke diagnose gesteld 

kan worden. Een DBC1 in het ziekenhuis is 

heel wat anders dan een DBC in de psychi-

atrie.”

“We willen ook niet dat er onnodig wacht-

lijsten komen of dat wij mensen tussen wal 

en schip moeten laten vallen; die gaan thuis 

zitten, maatschappelijk voor overlast zorgen 

óf in ziekenhuizen shoppen. Dat wensen we 

onze cliënten niet toe.” 

ggz rIVIerduInen marjoleIn ten kroode

Keuze maken tussen kwetsbaar zijn voor de ontwikkeling van 

een psychische stoornis. Daarom, als ik één 

oproep mag doen: laat de groep van 16 tot 

23-jarigen, de adolescenten, in de GGZ-

verzekerde (specialistische) zorg blijven. 

Juist in de fase van adolescentie ontwik-

kelen zich ernstige psychiatrische stoornis-

sen als anorexia, bipolaire stoornissen of 

schizofrenie. Bij te veel psychoses kunnen 

de hersenen niet meer herstellen en ligt een 

psychiatrische carrière in het verschiet. Tot 

mijn verbazing staat in het laatste regeerak-

koord vermeld: transitie van 0 tot 18 jaar. als 

je die strakke leeftijdsgrens in de transitie 

van jeugdzorg naar de gemeenten zo strak 

hanteert en niet naar de ziektebeelden kijkt, 

is de narigheid niet te overzien. Dan krijgen 

we die straks in de volwassenenzorg pas te 

zien en dan is behandeling veel lastiger. Dus 

dat kan echt niet gefragmenteerd worden 

overgedragen naar gemeenten.”

Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt 

rivierduinen geestelijke gezondheidszorg 

aan de inwoners van het noorden en mid-

den van Zuid-Holland. De gefragmenteerde 

wereld van geestelijke gezondheidszorg met 

rIaGG’s voor de ambulante zorg en psychia-

trische ziekenhuizen voor de klinische zorg 

is inmiddels geïntegreerd. “Dat is voortge-

komen vanuit het besef dat dit voor de cliënt 

niet goed was. Die houdt zich niet aan het 

vakje van een specialisme. Onze cliënten 

hebben vaak meerdere aandoeningen, 

comorbiditeit heet dat. Om een cliënt echt 

goed te kunnen behandelen heb je een 

multidisciplinair team nodig dat empatisch 

en toegankelijk is. In zo’n team zitten ook 

ervaringsdeskundigen; mensen die zelf 

hersteld zijn van een psychiatrische ziekte 

en met hun inzet en motivatie onze cliënten 

een veilig gevoel geven. Dat perspectief van 

herstel is belangrijk voor een cliënt.”

“De GGZ is in het verleden buiten haar 

oevers getreden. De latente behoefte aan 

psychiatrie is nog steeds veel groter dan 

het aanbod dat wij leveren. De psychiatrie 

heeft geen keuzes gemaakt tussen meer 

complexe vraagstukken – de specialistische 

psychiatrische zorg die bij ons hoort – en 

meer generalistische zorg die eigenlijk bij de 

huisarts of anderhalvelijnszorg hoort. Dus 

nu is het aan ons als bestuurders om de GGZ 

opnieuw in die bedding te krijgen waar zij 

echt voor is en waar de maatschappij voor 

wil betalen. Wat niet onze core business is 

moeten we afstoten. Dat is in essentie de 

filosofie van rivierduinen.”

In eigen omgeving blijven

rivierduinen richt zich op vijf zorgfuncties: 

acute psychiatrische hulpverlening, diag-

nose & advies, poliklinische behandeling, 

wijkgerichte zorg (volgens de FaCT metho-

diek: functie assertive community treat-

ment) en herstelgerichte voorzieningen 

(langdurige zorg). “acute hulpverlening, 

spoedeisende zorg, is een belangrijke maat-

schappelijke rol, een soort brandweerfunc-

tie bij acute crisis. Behalve op behandeling 

zullen we ons ook meer richten op diagnos-

tiek ten behoeve van de eerstelijnszorg, bij-

voorbeeld de huisarts of jeugdzorg. We stel-

len dan de diagnose maar de behandeling is 

niet meer per definitie bij onze organisatie. 

Ook een voorbeeld van het terugdringen 

van de GGZ in haar bedding.”

ambulante zorg is georganiseerd in (multi-

disciplinaire) wijkteams, “die ervoor zorgen 

dat een cliënt in z’n eigen omgeving kan 

blijven wonen en werken – en studeren, 

Leiden is een studentenstad. Het wijkteam 

heeft elke ochtend overleg: welke cliënten 

hebben wij in onze case-load en hoe gaat 

het met hen? Medicatie, contact met de 

sociale dienst en/of studiebegeleider? Wie 

gaat wanneer bij ze langs? Het wijkteam 

onderhoudt dagelijks contact zodat iemand 

uiteindelijk weer opveert en in z’n normale 

structuren kan komen zodat hulp niet meer 

nodig is. Schizofrenie of bipolaire stoornis-

sen zijn ziektes die in de adolescentie 

ontstaan, een relatief hoge populatie hier. 

In samenwerking met universiteit, school 

of werkgever zorgen we dat iemand die een 

psychose doormaakt snel behandeld wordt 

zodat de kans op herhaling minder wordt. 

Dat kan als je daar heel erg nauwgezet in 

organiseert. Daar wordt rivierduinen steeds 

beter in, overleg met huisartsen, wijkagent-

en, sociale dienst, sociaal werkers, student-

en, decanen. Daar hoort ook een interne 

organisatie bij die lean is ingericht.” 

eHealth moet vraaggericht zijn

“We hebben al minder bedden en wat we 

nog hebben zijn we nog aan het reduceren. 

Minder bedden wil ook zeggen dat we min-

der aanbodgericht werken. nederland 

heeft altijd een vrij geïnstitutionaliseerde 

psychiatrie gehad. We willen nu juist naar 

de wijken toe – ons maatschappelijk gezien 

vanuit de cliëntbehoefte bereikbaar organi-

seren – en daarnaast, waar mogelijk eHealth 

toepassingen inzetten. eHealth maakt het 

mogelijk om laagdrempelig, efficient en ge-

bruiksvriendelijk te behandelen.”

Ten Kroode vertelt over de websites 

Proud2Beme.nl en nietgek.nl die zich 

richten op respectievelijk jongeren met eet-

stoornissen en psychische vragen. “Die zijn 

toegesneden op de vraag van de doelgroep. 

eHealth moet ook vraaggericht zijn, anders 

gaat het niet werken. Dat is een klassieke 

automatiseringsfout die in andere sectoren 

ook al is begaan.  Ik ben er voorstander van 

dat wij in onze zorgprogramma’s alle moge-

lijke behandelvormen evidence based met 

elkaar in lijn houden.”

“Onze maatschappelijke meerwaarde zit in de 
specialistische hoek”

complexe en
generieke zorg

¹DBC: diagnosebehandelingcombinatie is het tota- 
le traject van de diagnose die de zorgverlener stelt 
tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit 
volgt
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brengen, dat een patiënt zelf kan beoordelen waar hij naartoe wil en 

wat hij er voor over heeft, dan wordt het een klant-leverancierrelatie. 

En dan kan de cliënt of patiënt of burger zelf bepalen hoever hij wil 

gaan met z’n zorg. Los van de solidariteitsvraag die je natuurlijk  

altijd hebt.”

Wandelende tijdbommen

In de twee huisartspraktijken in de gemeente Hardinxveld-Giessen-

dam werden 50plussers uitgenodigd die op dat moment niet in 

behandeling waren bij de huisarts. “De opkomst was gigantisch: 75 

procent van de doelgroep. En daarvan bleek 30 procent een groot 

risico te lopen, waarbij sommigen zelfs wandelende tijdbommen. 

Dat experiment is inmiddels vrijwel onveranderd overgenomen 

door de Landelijke Huisartsen Vereniging als een soort preventie-

consult. Daaruit blijkt dat je met behulp van goede praktijkonder-

steuning van de huisarts en een goede doorverwijzing naar diëtist, 

bewegingsdeskundige, cardioloog of internist heel veel ellende kunt 

voorkomen.” 

Is een effect van preventiemaatregelen dat zorgkosten naar  

beneden gaan?

“Ja, daarin geloof ik heilig. Waar het om gaat, is de waarde creatie. 

Die term wordt veel misbruikt op dit moment, maar wat ik denk dat 

belangrijk is: de kwaliteit van leven. Dus wat mensen nog beoorde-

len als een goede kwaliteit van leven. Dat kan voor de een 60 jaar 

zijn en voor een ander 80, daar kan heel veel medische zorg bij 

horen of niet, afhankelijk van wat mensen willen. Ik denk dat door 

die preventie en het stimuleren om gezond te leven de kwaliteit van 

leven met vele jaren omhoog gaat. Dat blijkt ook uit de statistieken: 

beter geschoolden en beter gesitueerden kennen aanzienlijk meer 

kwaliteitsjaren dan mensen die laag zijn opgeleid en in achterstands-

wijken wonen.”

Steeds meer professionals geloven in de preventie-aanpak, stelt De 

Kort. “Specialisten oudergeneeskunde bijna zonder uitzondering en 

de medisch specialisten in het ziekenhuis ook in toenemende mate. 

Paramedici zijn er al jarenlang van overtuigd. Maar het probleem 

is dat de honorering er niet op is ingericht. nog steeds worden wij 

betaald voor verrichtingen. Dat kan anders, denk aan populatiebe-

kostiging: een vergoeding per hoofd van de bevolking om mensen 

gezond te houden.”

nals. Overigens, er staan veel goede dingen in het regeerakkoord, 

maar wat ik heel erg zou ontraden is om de opsplitsing te maken van 

de aWBZ. We hebben nu al heel veel last van het verschil tussen de 

aBWZ en de Zorgverzekeringwet; de een probeert van alles bij de 

ander over de muur te gooien. We zijn blij als de intensieve thuiszorg 

straks in de Zorgverzekeringwet komt. Maar dat die intramurale zorg 

nog ergens bij een landelijke weet-ik-veel-wat moet terechtkomen, 

is volgens mij vragen om moeilijkheden. Dat alle ondersteunende 

zorg bij gemeenten terechtkomt, is denk ik goed uitvoerbaar mits de 

gemeenten voldoende toegerust worden om deze taak – ook weer! – 

efficiënt uit te voeren.”

Geholpen met een coach

Onderzoek op een viertal scholen in Gorinchem wees uit dat 28 pro-

cent van de kinderen veel te dik was. “In overleg met de GGD hebben 

we besloten er samen iets aan te doen. We hebben heel veel kinde-

ren en soms ook hun families door hulpverleners laten screenen 

om te kijken of ze wel gezond zijn of wellicht een somatische ziekte 

hebben. Daarna hebben we ze ook geholpen met een coach; we heb-

ben ze geleerd over voeding, over bewegen, over trainen, over pa-

tronen en gewoontes, over alles. Dat is het voordeel van een keten-

organisatie, dat je heel veel van die activiteiten in je keten hebt.”

De Kort vertelt over een ander project bij twee huisartsenpraktijken 

in Hardinxveld-Giessendam. “Wij noemen het ‘Vitale Vaten’ maar je 

zou ‘t ook het ‘Metabool Syndroom’ kunnen noemen. Ouderdoms-

kwalen hebben vaak te maken met dichtslibbende vaten, je spijs-

verteringsmechanisme werkt trager, iemand wordt zwaarder. Ook 

bestaat er meer kans op suiker, allerlei risico’s met betrekking tot 

hart- en vaatziekten en een hersenbloeding. Het zijn allemaal zaken 

die zich geleidelijk aan voordoen. Eigenlijk een soort sluipmoorde-

naars. Er is een heel simpele methode om te meten of mensen risico 

lopen. Die methode is ontwikkeld in de Verenigde Staten en wordt 

gehanteerd door sommige verzekeraars. Die vormen een combi-

natie met zorgaanbieders, de Health Maintenance Organizations. 

Verzekeraar en aanbieder hebben een gemeenschappelijk belang 

bij het gezond houden van mensen, anders moeten ze betalen. 

Ze meten buikomvang, bloeddruk, cholesterol, nemen een bloed-

monster op suiker en stellen de vraag: rookt u? Een heel simpel 

preventie-instrument op vijf zaken. Scoor je drie van de vijf onder de 

normwaarde, dan ben je een risicopatiënt en vindt er een gesprek 

met je plaats om te kijken of je er iets aan wilt doen. Dat moeten 

mensen namelijk zelf weten, eigen wil is belangrijk.”

“Ik denk dat het HMO-model een betere financiering van de ge-

zondheidszorg zou opleveren dan het huidige systeem. alles dat 

helpt om van die vergoeding per verrichting af te komen is goed. 

Populatiebekostiging is ook een optie. Het probleem bij de huidige 

bekostiging is dat prijs en kwaliteit zijn losgekoppeld van elkaar.  

als je gezond bent, wil je de goedkoopste polis hebben en op het 

moment dat je iets gaat mankeren, wil je de duurste behandeling en 

de beste dekking. Dat zijn verschillende perspectieven en dat is puur 

omdat prijs en kwaliteit niet aan elkaar zijn gekoppeld. Daar zit de 

verzekeraar tussen. Op het moment dat je dat dichter bij elkaar kunt 

rIVaS pIeter de kort

Gemiddeld 
twaalf 
procent 

“We zouden veel meer op effectiviteit 
moeten sturen dan op doelmatigheid”

¹ Grofweg het gebied tussen Gorinchem, Dordrecht, Houten en Leerdam met 
in totaal 24 gemeenten

Kunnen we niet beter proberen te voorkomen dat mensen ziek 

worden? Kunnen mensen die nu in ziekenhuizen worden behan-

deld misschien ook thuis verblijven met zo lang mogelijke zorg? Het 

zijn dit soort vragen die eind vorige eeuw rivas Zorggroep hebben 

doen besluiten een beweging te maken naar preventie- en gezond-

heidsprogramma’s. “Het leuke ervan is, dat het niet is bedacht door 

bestuurders maar door professionals”, glimlacht directievoorzitter 

Pieter de Kort. De zorg naar voren halen in de keten, is het credo van 

De Kort. Preventie speelt daarbij een belangrijke rol. “De professio-

nals hebben gezegd: we zouden veel meer op effectiviteit moeten 

sturen dan op doelmatigheid. En dat is wat we nu in toenemende 

mate terugzien in allerlei landelijke ontwikkelingen.”

De Gezonde regio¹ is een samenwerkingsverband tussen rivas, 

gemeenten (GGD Zuid-Holland Zuid), patiëntenorganisatie Zorg-

belang Zuid-Holland, GGZ instelling Yulius, huisartsen en zorgver-

zekeraar VGZ. “Wij werken samen aan programma’s die erop gericht 

zijn mensen gezond te houden. Het adagium daarbij is dat mensen 

in deze regio gemiddeld twaalf procent gezonder zijn dan in de rest 

van nederland. We hebben het niet gemeten, maar we weten wel 

wat de goede richting is: preventie of beter gezegd ‘het promoten van 

gezondheid’. Het is een soort belofte aan de bevolking. Dit initiatief 

heeft op een aantal plaatsen in het land navolging gekregen. Ook in 

het regeerakkoord wordt meer aandacht gevraagd voor preventie, 

voor zorg dichtbij, voor samenhang en ketenzorg; dat zijn bijna  

allemaal termen uit onze beleidsnota.”

“Het bevestigt dat we op de goede weg zijn door te investeren in 

preventie, goede voeding en bewegen. Die samenhang blijven we 

stimuleren, alsook de samenwerking in de regio met alle professio-

gezonder
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Financiële crisis en toch investeren in vernieuwbouw en patiënten-

zorg? Het HagaZiekenhuis moderniseert, zoekt de samenwerking en 

kiest voor zorgzaamheid. “De crisis en de nieuwe financieringsregels 

hebben eigenlijk goed uitgewerkt”, geeft bestuursvoorzitter Chiel 

Huffmeijer aan. “Banken eisten een business case en wij hebben de 

toekomstige zorgvraag en onze speerpunten goed in kaart gebracht. 

Onze ambitie is dat we met 30 procent minder capaciteit 20 procent 

groeien in patiëntenaantallen. Onze plannen zijn gebaseerd op drie 

pijlers: flexibiliteit, maximale inzet van ICT en een nieuwe manier 

van werken.”

20

rondom het HagaZiekenhuis aan de Leyweg in Den Haag wordt 

druk gewerkt aan de nieuwbouw. Hard nodig, want er was in 

veertig jaar bijna niets veranderd. Een andere grote ontwikkeling 

is de bestuurlijke fusie met de reinier de Graaf Groep, begin 2013 

goedgekeurd door de nederlandse Mededingingsautoriteit (nMa). 

Het HagaZiekenhuis zelf is in 2004 ontstaan uit een fusie tussen 

Ziekenhuis Leyenburg, het rode Kruis Ziekenhuis en het Juliana 

Kinderziekenhuis.

“We zijn zes jaar geleden gestart met de plannen voor vernieuw-

bouw”, vertelt Huffmeijer. “allesbehalve een rustige periode, want 

in 2008 kwam er een grote systeemverandering op vergoedingen 

van nieuwbouw. Het College Bouw Zorginstellingen verdween en de 

spelregels voor de financiering moesten worden aangepast naar de 

strenge eisen van de banken. Daar kwam ook nog eens de financiële 

crisis bovenop. Geen goede tijd voor financiering, maar ik kan stellen 

dat wij er juist veel baat bij hebben gehad. We hebben tien keer alles 

moeten omdraaien en we hebben diverse scenario’s uitgewerkt. 

De druk op de financiering heeft ons getriggerd en we zijn met een 

goede business case naar de banken gestapt.” 

haga ChIel huffmeIjer

“Flexibiliteit, iCt en een nieuwe  
manier van werken” 

¹ Planetree richt zich vooral op de menselijke kant van de zorg, zoals een vrien-
delijke bejegening, veel service en keuzevrijheid. Daarnaast maakt planetree 
zich sterk voor een prettige en zorgzame (healing) omgeving.

Positionering en speerpunten

In de voorbereidingsfase van zes jaar is uitvoerig stilgestaan bij het 

positioneringsvraagstuk. Huffmeijer: “Waar willen we staan? Waar 

zijn we goed in? Hoe ziet de zorgvraag de komende jaren eruit? 

Wat zijn de demografische ontwikkelingen in de regio? We hebben 

ingezet om op één locatie de acute en de complexe zorg te centrali-

seren: wij plegen daartoe ingrijpende vernieuwbouw van onze 

locatie op de Leyweg. Op de locatie van het voormalige rode Kruis 

Ziekenhuis aan de Sportlaan gaan we de electieve zorg aanbieden; 

daar verdwijnt dus de spoedeisende zorg.” 

Om tot een goede profilering te komen, is er uitgebreid overleg 

geweest met vakgroepen, maar ook met verzekeraars, patiënten en 

andere ziekenhuizen. “Om tot onze speerpunten in zorg en onder-

zoek te komen, waren er eisen: er moesten meerdere disciplines bij 

betrokken zijn, we moesten specialistische kennis in huis hebben, 

er moest voldoende volume zijn en tenslotte koesteren we ook een 

wetenschappelijke ambitie. En ook een opleidingsambitie; we zijn 

immers ook een opleidingsziekenhuis.”

Uiteindelijk heeft het HagaZiekenhuis voor drie speerpunten ge-

kozen: hart- en vaatcentrum, Moeder Kind Centrum en oncologie 

(met name hematologie en longen).

Het grootschalige bouwproject is onderverdeeld in drie tranches. 

In 2010 is begonnen met de eerste tranche. De verpleegafdelingen 

worden volledig vernieuwd evenals specifieke afdelingen, waar-

onder de Spoedeisende Hulp met een geïntegreerde huisartsenpost, 

het Hartcentrum en radiologie. Elke drie, vier maanden worden er 

nieuwe afdelingen opgeleverd, eind 2014 zal dit naar verwachting 

klaar zijn.

Met minder 
capaciteit
meer 
patiënten

De tweede tranche is in maart 2013 gestart en zal begin 2015 gereed 

zijn: op de Leyweg zijn dan de acute en complexe zorg gehuisvest,  

inclusief onder meer een nieuw Juliana Kinderziekenhuis (meer 

dan 50.000 kinderen per jaar), acute en complexe zorg en een Hot 

Floor met twaalf OK’s. De derde tranche wordt in 2014 definitief 

bepaald. Het gaat daarbij om een electief centrum aan de Sportlaan 

met onder meer orthopedie, plastische chirurgie en andere plan-

matig zorg, eventueel in alliantie met de reinier de Graaf Groep. 

Drie pijlers

De ambitie van het HagaZiekenhuis is met 30 procent minder 

capaciteit in zowel bedden als vierkante meters, 20 procent meer 

patiënten te bedienen. Het business plan is gebaseerd op drie pijlers: 

flexibiliteit, ICT en een nieuwe manier van werken. “We gaan uit van 

optimale flexibiliteit in de nieuwbouw, waarbij we bijvoorbeeld  

kantoorfuncties snel kunnen transformeren naar zorg en omge-

keerd. We willen met ons gebouw flexibel kunnen inspelen op toe-

komstige veranderingen in de zorgvraag.”

Tweede pijler is een maximaal gebruik van ICT ter ondersteuning 

van alle processen. “Hierbij passen ook eHealth-toepassingen: zowel 

thuis als in het ziekenhuis. De patiënt kan zelf veel meer regelen en 

kiezen. Het ziekenhuis heeft hiertoe een compleet vernieuwde ICT 

infrastructuur aangelegd.”

“Derde pijler en minstens zo belangrijk is het nieuwe Werken. We 

kiezen voor flexibele werkruimtes en werkplekken voor dokters en 

kantoorpersoneel. Daarnaast gaan we ICT slim inzetten met flexi-

bele inlogfaciliteiten en ‘computer on wheels’ op de verpleegafde-

lingen, waarbij de patiënt samen met de dokter kan meekijken in 

zijn dossier. Momenteel trainen we ons personeel al in het nieuwe 

Werken.”

In de nieuwbouw zijn de oude zespersoonskamers zo goed als ver-

dwenen: 75 procent bestaat uit modern ingerichte eenpersoons-

kamers met eigen sanitair. Er is veel aandacht besteed aan de in-

richting en de sfeer. “Dit is veel patiëntgerichter. Bovendien spelen 

we in op de toenemende infectieproblematiek. We kunnen snel en 

gemakkelijk de desbetreffende kamer isoleren, zonder complete 

afdelingen te hoeven sluiten. We hebben ook goed geluisterd naar 

de wensen van onze patiënten: ouderen met neurologische aan-

doeningen en orthopedische problematiek willen liever in de nabij-

heid van anderen zijn: daar hebben we meerpersoonskamers voor. 

Daar komt bij dat we de revalidatie ook met de groep kunnen doen.” 

Spoedplein

aan de voorkant kiest HagaZiekenhuis ook voor een andere bena-

dering via het Spoedplein. Het Spoedplein bestaat uit een afdeling 

Spoedeisende Hulp (SEH), een HuisartsenPost (HaP) en een 7x24 

Spoedapotheek. Daarnaast heeft het Spoedplein -als enige in Den 

Haag- de acute Opname en Diagnostiek afdeling (aODa) voor korte 

opnames van maximaal 48 uur. “We kunnen via het Spoedplein veel 

mensen afvangen, waaronder de zelfverwijzers van de SEH; dat is 

veel efficiënter. We komen tot snellere diagnostiek en behandeling 

en verminderen met de aODa de bedcapaciteitsdruk op zowel 

de SEH als de verpleegafdelingen.” Ter illustratie: met in 2002 nog 

een gemiddelde verpleegduur van 10 dagen per patiënt, is met de 

nieuwbouw dat teruggebracht naar 4.5 dag. "We doen het beste om 

doelmatig te kunnen werken en zetten daarbij zwaar in op keten-

zorg. Zo brengen we de nazorg, via de huisarts en middels samen-

werkingsverbanden met de transmurale zorg, extern onder.”

De demografische ontwikkelingen in Den Haag en omstreken laten 

zowel een vergrijzing als een vergroening zien. “Traditioneel heb-

ben we altijd al een grote groep ouderen gehad. Den Haag verjongt 

ook door de werknemers van bedrijven en departementen die 

hier komen wonen. Die jongere groep bereiken we met eHealth-

toepassingen. Daarnaast gaan we in het kader van de vergrijzing een 

ouderencentrum inrichten in de nieuwbouw. Hier komen meerper-

soonskamers die toegerust zijn voor mensen die meerdere stoornis-

sen of aandoeningen hebben. Zij krijgen flexibele ondersteuning 

van onder meer een internist, diëtist, psycholoog, ergotherapeut 

enzovoorts. Het is ook de afdeling waar we volgens de principes van 

planetree¹ werken. We hebben planetree al ingezet bij oncologie, met 

veel groenvoorzieningen, prettige verblijfsruimten voor familie en 

bovenal uitzicht over Den Haag en de zee.”
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In de periode die moest worden overbrugd tussen het definitief 

falende hart en het donorhart – bridge to transplantation -werd een 

kunsthart of steunhart geplaatst; in vaktermen: een LVaD³, eigenlijk 

gewoon een pompje. Wat gebeurt er nu? Door de vergrijzing stellen 

in toenemende mate oudere mensen, al dan niet vanuit hun huis-

arts of vanuit een persoonlijke overtuiging, dat leeftijd geen enkele 

rol spelen mag spelen bij het op de lijst komen van transplantaties. 

Waarbij ze aangeven: als ik niet in aanmerking kom voor een trans-

plantatie, dan wil ik wel zo’n pomp in combinatie met destination 

therapy. We plaatsen nu circa 40 van die pompen per jaar, á raison 

van 150duizend euro, en als we daar niet landelijk een maatschap-

pelijke discussie over voeren, een ethische discussie over voeren en 

waarschijnlijk ook een morele discussie over voeren, dan ga je in  

no time van 40 naar 400 inplantaten per jaar.”

Kimpen geeft een derde voorbeeld: “Ik ben kinderarts, toen ik nog 

werd opgeleid werd het merendeel van de kinderen met een aange-

boren hartafwijking geopereerd als ze 5-10 kg wogen, anders waren 

ze te klein. Veel patiënten haalden deze kritische grens niet. nu 

kunnen we pasgeborenen opereren die 1.500 gram wegen, dat zijn 

piepkleine hartjes die worden hersteld. Maar dit zou ertoe kunnen 

leiden dat ze op termijn ziektes krijgen die vroeger niet bestonden, 

bijvoorbeeld heel bijzondere hartritmestoornissen waar nog geen 

therapie voor is.”

Meer kwaliteit gevraagd

Tenslotte staat Kimpen stil bij de vergrijzing van de zorgmede-

werker. “We staan voor enorme bezuinigingen, we praten voorlopig 

over tien procent en misschien zelfs nog meer in de toekomst. De 

efficiency moet omhoog, er wordt veel meer kwaliteit gevraagd van 

oudere werknemers die vervolgens ook nog langer moeten werken. 

Dat we transparant moeten zijn over onze kwaliteit, dat we open 

moeten zijn over onze honorering, dat vind ik allemaal prima, maar 

dat op basis van een paar incidenten gezegd wordt dat we de zorg 

niet goed doen, dat is sterk demotiverend want 99,9 procent van 

de zorg is gewoon hartstikke goed. Er zijn misstanden, ja, maar er 

werken een half miljoen mensen in de zorg. Dat er discussie is over 

een neuroloog in Twente en nog eentje in Breda wil niet zeggen dat 

alle neurologen onbetrouwbaar zijn.”

De nieuwe werkelijkheid van de gezondheidszorg

Zover is het nog niet, moet Kimpen erkennen. “Maar ik denk dat hier 

sprake is van schermutselingen op weg naar de nieuwe werkelijk-

heid van de gezondheidszorg. Ik ben  hoopvol, men weet ‘t en we 

komen nu in de fase van erkennen. Wanneer je het land opnieuw 

zou indelen, zou je geen acht UMC’s meer neerzetten denk ik. Er is 

geen enkele reden om er nu een aantal weg te strepen, maar het 

enige alternatief is om ze kleiner te maken; kleiner in de zin van 

minder focusgebieden. We kunnen niet op acht locaties dezelfde 

investeringen blijven doen. De middelen worden minder, de UMC’s 

worden disproportioneel getroffen door de bezuinigingen. Dus we 

maken het met de collega-bestuurders nu expliciet: keuzes op focus-

gebieden en ook nee-keuzes: dat kunnen we niet meer doen. Er zijn 

ook gewoon te weinig echt goede kinderoncologen om acht centra 

te bemannen. Er zijn in de volle breedte ook te weinig psychiaters 

om het volledige pallet van de psychiatrie in acht centra in te vullen. 

Er zijn te weinig longartsen om dat te doen en te weinig cardiologen.”

“Wij gaan hier in Utrecht echt geen hoogleraren Parkinson of MS be-

noemen, maar we gaan wel vijf hoogleraren benoemen op beroertes 

en twee op aLS. Dat is focus en dat gaat de toekomst worden.”

Gevraagd naar de gevolgen van de vergrijzing voor de zorg, schetst 

Kimpen een drietal ontwikkelingen. Hij ziet allereerst – binnen 

de curatieve zorg - een toename van ziektes die er vroeger niet 

waren en een toename van ziektes die al wel bestonden maar nu 

vaker voorkomen omdat mensen ouder worden. “Met name voor 

dat laatste is de oncologie een uitstekend voorbeeld. Je gaat niet 

alleen meer nieuwe patiënten met kanker krijgen, maar er zijn 

ook meer patiënten die een kankerbehandeling hebben gehad en 

overleefd doordat de diagnostiek en de behandeling beter is, maar  

vervolgens weer nieuwe ziektes krijgen waar we ons op moeten 

(in)richten. Dat geldt niet alleen voor ons als ziekenhuis, dat geldt 

voor zorgverzekeraars en iedereen. Je kunt niet ontkomen aan het 

feit dat er een aantal ziektes zijn die niet controleerbaar zijn, en ook 

behandelkeuzes die je niet kunt maken. De toename van het aantal 

kankergevallen in nederland en de behandeling en de lange termijn 

effecten en de innovatieve vormen van therapie die we hebben, die 

gaan geld en middelen kosten en zullen in toenemende mate een 

groter percentage van dat budget opsouperen zonder dat je daarvan 

kunt zeggen: dat is onnodige zorg of dat is eigen-risicozorg zorg of dat 

moet niet in het publieke pakket.” 

Maatschappelijke en morele discussie

“Dat is één voorbeeld. Een tweede voorbeeld: wij zijn één van de 

drie centra in nederland die harttransplantaties doen en één van 

de twee centra die kunstharten plaatsen en dat brengt een heel 

bijzondere dynamiek met zich mee. Vroeger kwamen op basis van 

leeftijd als ‘exclusie’ criterium vooral jonge mensen en mensen van 

middelbare leeftijd in aanmerking voor een harttransplantatie. 

Daar was altijd een overbruggingsperiode mee gemoeid vanwege 

het specifieke systeem in nederland en relatief weinig donoren. 

Eén van die speerpunten is het hersencentrum. Daarbij richt 

het UMC Utrecht zich voor de neurologie voornamelijk op aLS¹, 

beroertes en epilepsie “Dat is ons ding”, zegt Kimpen. “Wij zijn 

bereid en deskundig om in onze neurologische kliniek een 

patiënt met een onbegrepen ziektebeeld te diagnosticeren. Maar 

als dat MS² blijkt te zijn, dan verwijzen wij die patiënt naar het 

VU Medisch Centrum in amsterdam want daar zit het beste 

witte-stofziektecentrum van nederland. Parkinson idem dito, 

dan verwijzen wij door naar UMC St. radboud nijmegen, want 

dat is hét  Parkinsoncentrum in nederland. Maar een aLS-patiënt 

of een ingewikkelde beroerte, dat is onze expertise. Ik zou heel 

erg graag voor de patiënt zien dat dit ook wordt erkend en dat 

dus ook zo expliciet naar het UMC wordt doorverwezen door 

anderen.”

“de UMC’s in dit land worden  
disproportioneel  

getroffen door de bezuinigingen”

¹ ALS = Amyotrofe laterale sclerose, een neurologische ziekte waarbij de  
motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische 
cortex van de hersenen afsterven
² MS = Multiple sclerose, een aandoening van het centraal zenuwstelsel
³ LVAD = Left Ventricular Assist Device

en vakerdoorverwijzen

Strategische 
speerpunten 

“De tijd dat wij als ziekenhuizen allemaal alles konden behap-

pen, die tijd is voorbij. Dat is heel erg 1980”, stelt Jan Kimpen, 

bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht. Dat UMC heeft om die 

reden een strategische keuze gemaakt voor specialisatie. “De 

basiszorg moet goed zijn, we willen een goede second opinion 

functie hebben voor de regio, spoedeisende hulp uiteraard, en 

daarboven hebben we zes speerpunten. Binnen die speerpunten 

gaan wij ons toeleggen op een beperkt aantal ziektebeelden. 

Waar we ons niet op toeleggen gaan we bewust verwijzen naar 

andere centra; waarmee we ook expliciet toegeven dat zij daarin 

beter c.q. minstens zo goed als wij zijn.”
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handelingen. Zijn het knippen van amandelen en het plaatsen van 

oorbuisjes of een stent bij stabiele angina pectoris zinvolle interven-

ties? De wetenschap zet hier grote vraagtekens bij. niet de verricht-

ingen zouden centraal moeten staan, maar de vraag: is dit voor mijn 

patiënt zinnige zorg? We moeten de zorg aanpakken die niet nodig is, 

niet de zorg die nodig is. Dan houden we de premies ook betaalbaar.”

als Moerkamp de kostenstijgingen verder analyseert, is praktijkvari-

atie ook een oorzaak: de verschillen in behandeling tussen artsen, 

ziekenhuizen en regio’s bij dezelfde aandoeningen die niet ver-

klaard kunnen worden door verschillen in de patiëntenpopulatie. 

Moerkamp: “De regio waar iemand woont, bepaalt inderdaad in 

hoge mate welke zorg hij krijgt. Galblaas, spataderen, heup, hernia:  

of je wel of geen operatie krijgt, verschilt regionaal. Binnen het 

Kwaliteitsinstituut gaan we de landelijke praktijkvariatie goed in 

kaart brengen en analyseren. Wat mij betreft weer een stap naar  

zinnige en zuinige zorg.”

Zinvolle behandelingen en kwaliteit van leven?

Moerkamp pleit voor een open discussie over zinvolle behandeling-

en, ook in de ‘end-of-life’ zorg, zoals terminale kanker. “Wat moet je 

allemaal nog doen? Wat mag dat allemaal kosten? En vooral, met 

welke kwaliteit van leven? Moeten sommige behandelingen niet 

achterwege blijven om die kwaliteit van leven nog te handhaven? 

Het is bewezen dat frêle, oudere mensen die dus ook mentaal en 

fysiek zwak zijn, een operatie, bijvoorbeeld een heupoperatie, 

vaak niet te boven komen en binnen een jaar overlijden. En hoe zit 

het met hartoperaties met een jaar hersteltijd voor iemand in een 

verpleeghuis? Is een operatie dan zinvol? nogmaals, dat heeft niets 

met leeftijd te maken, maar met de lichamelijke en mentale conditie 

van de oudere patiënt. We zouden meer moeten doen aan shared 

decision making: open overleg tussen patiënt, familie en artsen. Een 

patiënt is er juist mee geholpen dat hij een formele mening van een 

arts krijgt en de juiste informatie aan hem wordt verschaft met daar-

bij de kwaliteit van leven als uitgangspunt”.

Relatie arts en patiënt

Structurele veranderingen in de gezondheidszorg zijn volgens 

Moerkamp alleen te bereiken door aan te sluiten op wat er in de 

spreekkamer gebeurt: het overleg tussen de arts en de patiënt. 

“De grote generieke veranderingen, zoals marktwerking, DBC en 

DOT2, verschuivingen in het basispakket, daar gaat het niet om", 

stelt Moerkamp. "De relatie tussen arts en patiënt is cruciaal. In die 

interactie moet kwaliteit centraal staan. Daarbij is de arts natuurlijk 

autonoom in zijn beslissing: wij kunnen niet op de stoel van de 

professional gaan zitten. Essentieel is dat we een gerechtvaardigd 

Het CVZ is enerzijds belast met de uitvoering van regelingen in het 

kader van de Zorgverzekeringswet en de algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten en anderzijds de advisering over de inhoud van de 

wettelijk verzekerde zorg in het basispakket. “We krijgen er twee 

belangrijke taken bij”, vertelt Moerkamp. “De eerste is het stimuleren 

van continue verbetering van de kwaliteit van de zorg. In mijn ogen 

essentieel om tot zinnige en zuinige zorg te komen. Dit brengen we 

onder in het Kwaliteitsinstituut. Iedereen moet toegang krijgen tot 

begrijpelijke informatie over de kwaliteit van geleverde zorg en 

inzicht in de kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten.”

Tweede nieuwe taak is innovatie van zorgberoepen en opleidingen. 

Moerkamp: “nu al zijn we bezig met de zorgvraag van 2030. Welke 

beroepen en competenties hebben we dan nodig? Dit tegen het licht 

van een toenemende zorgvraag en een krimpende arbeidsmarkt.”

Stijgende zorgkosten

De zorgkosten stijgen nog steeds jaarlijks met vier tot vijf procent. 

“Dat komt niet alleen door de vergrijzing”, nuanceert Moerkamp. 

“De vergrijzing is verantwoordelijk voor één procent. Het grootste 

deel wordt veroorzaakt door het beschikbaar komen van nieuwe be-

handelmethoden en een groter gebruik van zorg door alle leeftijds-

groepen. Er is dus meer aanbod, dat bovendien intensiever wordt 

gebruikt. Daarnaast is het goed om kritisch te kijken naar nieuwe 

behandelmethoden. Is het effectief? En hoe kan het dat medisch-

technologische innovaties in de zorg bijna altijd tot kostenverhoging 

leiden, terwijl in andere sectoren innovaties juist kostenverlagingen 

opleveren? natuurlijk mooi om met robotchirurgie te werken, maar 

wat is de winst in tijd, geld en resultaat? Wordt de ligduur korter? 

Heeft de patiënt minder bijwerkingen en complicaties? Ik denk dat 

we veel meer moeten innoveren op basis van business cases.”

“De volumecomponent van het aantal verrichtingen stijgt zoals 

gezegd. Dit komt ook omdat we een systeem hebben gecreëerd, 

waarbij we belonen op verrichtingen en ja, dan krijg je ook meer 

verrichtingen. Dit terwijl niet alle zorg zinnig is. De financiële prikkels 

in het systeem hebben geleid tot een overdaad aan onnodige be-

CVz – zorgInStItuut nederland arnold moerkamp

“essentieel is dat we vanuit het publiek belang een gerechtvaardigd 
vertrouwen in de relatie tussen arts en patiënt moeten kunnen hebben”

¹ Weesmedicijnen: dit betreft medicijnen voor de behandeling van een 
zeldzame ziekte
² DOT: DBC’s Op weg naar Transparantie is het traject om te komen tot een ver-
beterd declaratiesysteem voor ziekenhuizen

vertrouwen in die relatie tussen arts en patiënt moeten kunnen heb-

ben. Ofwel daar moet transparantie komen, transparantie over de 

klinische resultaten, over door de patiënt gerapporteerde outcomes 

(PrOMS), over de tevredenheid van patiënten (patient reported 

experience measures, PrEMS). Goede richtlijnen en de compliance 

daarvan zijn van groot belang.  Daarbij moet vooral worden gekeken 

naar welke interventie bij welke indicatie wordt ingezet om gepast 

gebruik van zorg te bevorderen. nu is dat het domein van het pak-

ketbeheer, de publieke weg dus. Liever zien we dat via de richtlijnen, 

de toepassing daarvan en de transparantie daarover gebeuren. De 

weg van de zelfregulering dus. Ik denk overigens dat de omslag naar 

uitkomsten van zorg zal leiden tot een andere manier van bekostigen. 

DOT’s verdwijnen op termijn en zorgverzekeraars zullen niet meer 

op verrichtingen, maar op kwaliteit en uitkomsten inkopen.” 

Versobering basispakket, dure weesmedicijnen¹, bezuinigingen 

op psychische zorg. Geen dag zonder discussie over de zorg. Het 

College voor Zorgverzekeringen (CVZ) - medio 2013 Zorginstituut 

nederland geheten - ziet toe op kwaliteit, toegankelijkheid en betaal-

baarheid van de zorg. Voorzitter van de raad van Bestuur arnold 

Moerkamp propageert transparante en meetbare kwaliteit in de 

één-op-één relatie tussen arts en patiënt: “Daar in de spreekkamer 

moet de arts in samenspraak met de patiënt kiezen voor zinnige 

en zuinige zorg, niet meer en niet minder dan nodig. We moeten 

kwaliteit centraal stellen in plaats van kwantiteit, overbodige zorg 

schrappen en onnodige praktijkvariatie tegengaan.”

Zinnige
en zuinige zorg

ICT kan volgens Moerkamp een enorme bijdrage aan de kwaliteits-

verbetering leveren. “Begin 2013 bezocht ik het Washington DC 

Veterans affairs Medical Center. Cardioloog ross Fletcher heeft 

daar een EPD ontwikkeld waar de patiënt ook inzage heeft in de 

resultaten van de artsen. artsen worden onderling vergeleken, ook 

door het ziekenhuis. Het ziekenhuis voert gesprekken met de artsen 

die slecht presteren of bijvoorbeeld vaak onnodige onderzoeken 

aanvragen. Een prachtig voorbeeld over hoe een EPD kan bijdragen 

aan kwaliteit.”

Moerkamp ziet sowieso veel heil in EPD-initiatieven van ziekenhui-

zen en clusters van academische of samenwerkende topklinische 

opleidingsziekenhuizen: “Van bovenaf opleggen werkte niet en ik 

merk dat ziekenhuizen elkaar opzoeken en goede systemen ontwik-

kelen. Daar is ontzettend veel kwaliteitswinst te behalen.”
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‘upgraden’. “als je jong en gezond bent heb je 

keuze in de kwaliteit van leven, dat behoort 

er ook te zijn als je ouder wordt”.

Over veranderingen gesproken: “De aWBZ 

is enorm aanbodgericht. Ons idee is als je 

mensen meer zeggenschap wilt geven, meer 

verantwoordelijkheid wilt geven, meer 

eigen regie wilt geven, dan moet je mensen 

daartoe ook in staat stellen. Dan zou het 

heel goed zijn als mensen een budget krij-

gen op basis van een indicatie. Dat zal best 

een strenge indicatie zijn, want de bomen 

groeien niet meer tot in de hemel; sterker 

nog: die groeien helemaal niet meer, dus 

mensen moeten daarin ook keuzes maken. 

niet alles kan. Ik vind dat je ook van mensen 

mag vragen om daaraan zelf een bijdrage te 

leveren. Dat debat komt op gang, maar het 

is heel belangrijk dat mensen zelf kunnen 

zeggen: als dit mijn middelen zijn, waaraan 

ga ik het dan uitgeven? Wat kan ik ervoor 

kopen? nu heeft iedereen recht op een 

scootmobiel. als je je echt niet zonder kunt 

Het gesprek op gang brengen

Wind geeft aan dat de financiële prikkel de 

strategische doelstelling van het systeem 

niet ondersteunt. “De strategische doelstel-

ling is: goede zorg verlenen met ingrepen die 

mensen helpen. Dan moeten de prikkels in 

het systeem dat gedrag ook ondersteunen 

en vrij breed wordt geconstateerd dat dit 

niet zo is.”

“Een ander punt betreft de praktijkvariatie. 

De ene huisarts schrijft veel meer medicijn-

en voor dan de andere, het ene ziekenhuis 

verricht veel meer ingrepen dan de andere 

– in een vergelijkbare casemix. Je kunt niet 

direct een waardeoordeel geven, maar je 

moet wel het gesprek op gang brengen. Zo 

help je ook een bewustzijns- en verander-

ingsproces op gang, en dat is belangrijk. We 

zijn nu bezig om die praktijkvariatie in kaart 

te brengen en een zorgatlas te maken, dan 

kunnen de mensen dat zelf zien.” 

Verder moeten zorgverzekeraars niet inko-

pen wat ziekenhuizen kwijt willen en dient 

complexe zorg geconcentreerd te worden. 

Concentratie van zorg, van bepaalde opera-

tieve ingrepen of handelingen waarvan is 

aangetoond dat concentratie samengaat 

met een hogere kwaliteit, is in het belang 

van de patiënt volgens Wind. Ook is zij van 

mening dat je de basiszorg moet kunnen 

“We hebben in 2006 een enorme stelsel-

wijziging gehad. Er kan nog heel veel beter 

in de zorg en er kan nog heel veel bespaard 

worden en dat kan zelfs de kwaliteit ten 

goede komen. natuurlijk lopen de emoties 

wel eens hoog op, maar ja, iedereen heeft er-

mee te maken. als je op een verjaardag bent 

en je laat het woord ‘zorg’ vallen dan heb je 

meteen de aandacht van iedereen.” 

Wilna Wind is sinds eind 2010 directeur van 

de nederlandse Patiënten Consumenten 

Federatie (nPCF). Ze voelt zich thuis in de 

sector, “want het is een sector waarin veel 

constructief overleg plaatsvindt. Denk 

aan de convenanten die de minister heeft 

gesloten met de ziekenhuizen, met de 

huisartsen. Maar de kosten van de zorg zijn 

absoluut een punt van aandacht, ik zou 

zeggen: een zorgpunt. als je kijkt naar wat 

er voor geld wordt uitgegeven in de zorg 

waarvan op z’n minst onduidelijk is wat het 

bijdraagt aan de kwaliteit van leven, dat is 

iets waarvan ik wel schrik. Ons belang is: 

hebben de patiënten daar wat aan? Van een 

aantal uitgaven durf ik keihard te zeggen: 

daar hebben mensen niks aan en dus vind 

ik het zonde van het geld.” 

Zoals?

“als je kijkt wat wij als reacties krijgen van 

mensen bij een meldactie over verspilling, 

dan heb je een hoop ‘klein bier’ maar ook 

substantiële zaken: grote voorraden die 

bij mensen worden aangeleverd terwijl ze 

deze maar kort kunnen gebruiken; dubbele 

diagnoses; nog een foto maken terwijl er 

net foto’s zijn gemaakt. Maar ook als je met 

dokters praat en je vraagt of een bepaalde 

behandeling helpt, dan hoor ik steeds vaker: 

‘We weten het niet, of we weten dat ’t niet 

helpt’ en toch worden dat soort behande-

lingen wel gedaan.”

Hoe komt dat?

“Door het systeem natuurlijk. Het heeft alles 

te maken met het feit dat artsen worden 

betaald voor verrichtingen en niet voor 

goede zorg. Een behandeling is in veel 

gevallen niet iets zaligmakend, het wil niet 

zeggen dat je weer fief en pijnloos door het 

leven gaat daarna. Die eerlijke voorlichting 

aan mensen, de voor- en nadelen van een 

behandeling schetsen, dat is ongelooflijk 

belangrijk. En als je wilt dat dokters daar 

tijd in stoppen, dan moet je ze daarvoor wel 

betalen natuurlijk. nu krijgen ze betaald 

voor verrichtingen, dus ja, een kind snapt 

dat je dan meer verrichtingen krijgt dan 

gesprekken. Daar knapt de zorg niet van op.”

Het systeem is verziekt?

“Zoals een oud-minister tegen mij zei: er is 

geen rekening mee gehouden dat dokters 

zorg zouden verrichten die niet echt nodig 

is. Geld is een sterk sturingsmechanisme. 

Een betere prikkel zou zijn om te sturen op 

kwaliteit, op uitkomsten en daarbij speelt 

eerlijke voorlichting dus een belangrijke rol, 

zeker bij kwetsbare, vaak oudere patiënten. 

Mijn generatie zegt: eerst ging het erom om 

zo oud mogelijk te worden en nu gaat het 

erom om zo goed mogelijk oud te worden.  

Ik denk dat de kwaliteit van leven het uit-

gangspunt moet zijn en de vraag moet zijn: 

wat voegt een behandeling daaraan toe? 

Een nieuwe heup als je dement bent voegt 

niets toe.”

npCf WIlna WInd

Mensen
bewegen, dan moet je dat misschien als een 

verzekerd recht houden voor mensen met 

een zware handicap. Maar ‘iedereen’ recht 

op een scootmobiel betekent ook:  ‘iedereen’ 

betalen, voor heel veel scootmobiel… Is dat 

nou effectief? Die discussie over de rollator 

heeft gênant lang geduurd. Ik denk: natuur-

lijk koop je later je eigen rollator.”

Ruimte voor verbetering

Wind maakt zich zorgen over de overheve-

ling van aWBZ taken naar de gemeenten in 

2015. “Dichtbij mensen is prima, maar dan 

moet je het ook wel kunnen organiseren 

en er de middelen en kennis voor hebben. 

Soms kun je bij processen zeggen: we gaan 

gewoon aan de gang en onderweg stellen 

we bij. Dat is vaak een prima manier want 

als je wacht totdat alles is dichtgeregeld, 

gebeurt er nooit wat. Maar met kwetsbare, 

oude mensen vind ik dat een risico dat je 

eigenlijk niet mag nemen…”

De nPCF heeft samen met een aantal 

partijen in de zorg, waaronder actiz (de 

organisatie van zorgondernemers) een 

‘eigen regieplan’ gemaakt waarbij wordt 

uitgegaan van persoonsvolgend budget en 

persoonsgebonden budget. “De strekking 

is: laat het geld langs de mensen lopen, ga 

weg met die aanbodsturing, maak er vraag-

sturing van. Het is geen luchtfietserijplan, 

ook de zorgaanbieders zeggen: zoals we 

het nu doen is het niet houdbaar. De aWBZ 

staat onder druk, er is absoluut ruimte voor 

verbetering, maar dan moet het wel op de 

goede manier en daar zitten nu bij ons wel 

heel grote zorgen.”

meer eigen regie geven

“Van een aantal uitgaven 
durf ik te zeggen:  

daar hebben mensen  
niks aan” 
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De Vries refereert aan een recent tv-programma over ‘Blauwe zones’, 

plaatsen in de wereld waar mensen langer leven dan ergens anders 

op aarde. “Ze leven niet alleen langer, maar leven ook gezond, 

zonder medicijnen of invaliditeit.” Hij spreekt over sociaaleconomi-

sche gezondheidsverschillen: “Mensen met een lagere sociaaleco- 

nomische status leven gemiddeld zeventien jaar langer in ongezond-

heid en gaan gemiddeld zeven jaar eerder dood dan mensen met 

een hogere sociaaleconomische status.” 

“Wat interessant is: mensen die altijd vitaal en gezond zijn geweest 

en vitaal en gezond oud zijn, die hebben ook geen lang ziekte- en 

sterfbed. Mensen die altijd ongezond hebben geleefd, hebben jaren-

lang hoge zorgkosten.” 

Dertig procent van alle kankers hebben een relatie met tabak. 

Tabaksgebruik is nummer één veroorzaker van ziektes; 25 procent 

van de nederlanders rookt nog steeds en een kwart daarvan over-

lijdt voor het 65e levensjaar aan de gevolgen van tabak. “Wat zal er 

gebeuren als er in de supermarkt een blikje doperwten in het schap 

staat waarvan je weet: als je dit eet gaat 25 procent van de mensen 

die het eten voor hun 65e dood? Ik denk dat de Voedsel- en Waren-

autoriteit dat blikje onmiddellijk uit het schap haalt! Maar nu gaat 

het niet om een blikje doperwten maar om een pakje sigaretten… 

Ik heb contact met Pauline Dekker en Wanda de Kanter, longartsen 

in het rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Zij zien jaar in jaar uit 

mensen met longkanker en COPD³ in hun spreekkamer. Die zijn met 

een kruistocht bezig om niet aan de achterkant bezig te gaan maar 

aan de voorkant te beginnen en te voorkomen dat mensen gaan 

roken.”

We horen de tabakslobby al pruttelen… betutteling…

“als je kijkt naar maatregelen op het gebied van de verkeersveilig-

heid: bromfietshelmen en veiligheidsgordels, dat vinden we heel 

normaal. Terwijl als het over meeroken gaat, dan is het wel betut-

teling? Tien jaar geleden hadden we 1.700 verkeersdoden per jaar, 

nu 600. Dat komt o.a. door het aanleggen van rotondes. Dat is een 

collectieve maatregel, die geldt voor iedereen. Je hebt geen keus. 

Maar binnen een paar jaar zie je effect. Stel, we zitten aan een 

rivier met daarin drenkelingen. Wat je doet, is die mensen helpen. 

Maar je moet je ook afvragen: waardoor zijn ze in het water terecht 

gekomen? als ze van de brug afvallen moet je daar maatregelen 

nemen. Wij zijn van het repareren van de brug, de zorg is bezig met 

de drenkeling.”

“als we praten over preventie, praten we ook over gedragsverande-

ring. Dat is het moeilijkste dat er is. roken is verslavend, je kunt er 

dus het beste niet aan beginnen. De maatschappij is er niet op inge-

richt om gezonde mensen gezond te houden, pas op het moment 

dat  je ziek bent krijg je alles vergoed. We worden gefinancierd door 

ziekte, niet door gezondheid. In China is dat andersom. Wij werken 

er hard aan om die paradigma shift van ziek naar gezond te maken.”

De gezondheidszorg moet radicaal andere keuzes maken, vindt  

Laurent de Vries, directeur GGD nederland. Eén voorbeeld: “Bèta-

blokkers voor het verlagen van je bloeddruk worden als preventie 

gezien voor een hartaanval. Maar de vraag moet zijn: waarom heb 

je een hoge bloeddruk? Het voorkomen daarvan betekent gezond 

leven en dan hoef je die medicijnen niet te geven. Het denken is 

echter: het is een preventief medicijn.” 

Preventie is de core business van de GGD’en. “We zijn in de negen-

tiende eeuw ontstaan vóór de aanleg van riolering en waterleiding. 

De GGD is altijd actief geweest met zaken die een bedreiging vormen 

voor de volksgezondheid, zoals vervuild drinkwater, maar in sec-

toren die buiten de zorg vallen.” 

De kwaliteit van de kinderopvang, de steunpunten voor huiselijk 

geweld, de winterregeling voor dak- en thuislozen, het ligt alle-

maal op het bordje van de GGD. “Wij zijn vooral van de universele 

en selectieve preventie. Universele preventie is de maatschappij 

dusdanig inrichten dat mensen minder ziek worden. Wij investeren 

in gezondheid. Dan praat je over wet- en regelgeving, over wonen en 

de gevaren van asbest en fijnstof, over het stellen van leeftijdsgren-

zen voor alcoholgebruik, over het verbieden van roken in openbare 

ruimtes. nu zijn we bijvoorbeeld heel druk met resistente antibiotica 

en dus met de intensieve veeteelt. In het kader van obesitas voeren 

we gesprekken met de voedingsindustrie.”

Michael Bloomberg, burgemeester van New York, wil halve-literbekers 

fris verbieden… 

“Professor Katan¹ heeft vorig jaar in een groot wetenschappelijk 

onderzoek aangetoond dat frisdrank dikker maakt. Wij voeren 

gesprekken met fabrikanten om ze te wijzen op de gezondheids-

gevolgen door overmatig gebruik. Ze voelen zich aangesproken in 

het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar 

hebben wel een eigen filosofie en die is dat de consument een vrije 

keuze heeft. Ik probeer ook hun taal te spreken: uit marketingoog-

punt is het handig om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, beter 

dan dat er straks wet- en regelgeving aan te pas komt. Dus, fabrikant, 

denk maar mee.”

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

De Vries verwijst naar professor Mackenbach² die stelt dat collec-

tieve maatregelen op populatieniveau het meeste effect sorteren. 

“Mackenbach heeft wetenschappelijk aangetoond dat 50 procent 

van alle kwalen en ziektes vermijdbaar is. Dat heeft te maken met 

leefstijl en omgeving.”

Preventie

ggd nederland   laurent de VrIeS

“de gezondheidszorg moet radicaal 
andere keuzes maken”

¹ Prof. Dr. Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer aan de VU Amsterdam
² Prof. Dr. Johan Mackenbach, hoogleraar en afdelingshoofd van de 
afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC
³ COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, is een chronisch 
obstructieve longziekte

Hoeveel gehoor vindt u voor die paradigma shift?

“Steeds meer. In het regeerakkoord van Kabinet-rutte II staat dat 

er een convenant moet komen rond preventie met de zorgverzeke-

raars. We zijn druk bezig met staatssecretaris Van rijn om invulling 

te geven aan een nationaal preventieprogramma. Mensen worden 

wakker, de gezondheidsfondsen – waaronder KWF Kankerbestrij-

ding – gaan voor preventie, de zorgverzekeraars worden steeds 

actiever. Wij lobbyen voor populatiebekostiging. (Hierbij is de 

bekostiging gericht op een bepaalde populatie, waarbij het totale 

zorgaanbod inclusief preventie en nazorg in samenhang wordt 

aangeboden en bekostigd – red.). In Finland werkt dat heel goed. 

In het regeerakkoord staat dat er een experiment komt voor de 

eerstelijns populatiebekostiging. Ik heb economische geschiedenis 

gestudeerd en ik weet: geld is toch het leidende principe.”

Strakke lijnen verdwijnen

De Vries voorziet dat de strakke lijnen tussen zorg, welzijn en hulp-

verlening verdwijnen. “Dat zijn nu verschillende werelden met 

verschillende financieringsstromen. De sector zal creativiteit en 

inventiviteit moeten tonen en dat is zij vanouds niet gewend. Een 

organisatie van professionals betekent niet automatisch een profes-

sionele organisatie. Instellingen die hun creativiteit aanwenden om 

tot nieuwe producten en arrangementen te komen zullen over-

leven. We weten dat we in 2025 in de gezondheidszorg 450 duizend 

mensen tekort komen. als je kijkt naar de kosten: in 2030 praten  

we over 40 procent van het Bruto nationaal Product dat opgaat  

aan zorg als we op de huidige voet doorgaan. Dat gaat dus niet  

meer. Zorg, welzijn en hulpverlening moeten op een andere manier  

georganiseerd worden. Voor die uitdaging staan we. En dat zal niet 

door Den Haag worden voorgeschreven met blauwdrukken, dat  

zal gewoon in de samenleving ontstaan.” 

als core business
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matie extra krijgt van een huisarts waarmee 

hij lage rugklachten beter kan behandelen, 

zodat iemand geen herniaoperatie nodig 

heeft, dan moet die informatie worden ver-

strekt. als apothekers kunnen helpen met 

doelmatiger medicijngebruik en een betere 

therapietrouw dan moeten we ze daarvoor 

inzetten.”

"Het nieuwe concurreren heet samen-

werken, waarbij ik voorzie dat de care en 

de cure veel meer door elkaar gaan lopen. 

Een patiënt ziet het onderscheid trouwens 

helemaal niet en menige zorgverlener ook 

niet, maar door de verschillen in financier-

ing bestaat het onderscheid als papieren 

werkelijkheid. Obstakels die samenwerk-

ing in de weg staan moeten we wegnemen. 

neem bijvoorbeeld de nMa; de wet op de 

mededinging hebben wij, zolang die in de 

zorg van toepassing is, uiteraard te respect-

eren, maar die houdt nu wel wenselijke 

samenwerkingsverbanden in de zorg tegen. 

Ook de administratieve lasten en bureau-

cratie dragen bij aan ondoelmatige inzet van 

mensen en middelen. Heb er vertrouwen 

in dat de zorgaanbieders professionals zijn 

en dat de burger er echt niet op uit is het 

maximale uit zijn zorgverzekering te halen. 

Een patiënt slikt geen medicijnen voor z’n lol 

en hij gaat ook niet uit tijdverdrijf onder de 

scan. artsen sparen overigens ook geen plas-

wekkers, dus waarom al die controlerende 

en toezichthoudende instanties en paperas-

sen in stand houden?” 

Van Eijck kijkt bedachtzaam: “Het is zonder 

meer mogelijk in ons zeer ontwikkelde land 

om de zorg op een zeldzaam hoog niveau 

te houden en tegelijkertijd de kosten te be-

teugelen. Dan is wel een paradigma shift bij 

de beleidsmakers nodig: niet de financiering 

dient centraal te staan, maar de werkelijke 

ontwikkeling in de zorgvraag, het organi-

seren van het best bijpassende zorgaanbod, 

wat dat gaat kosten en dan pas: wie wat gaat 

betalen. Draai het proces om!” 

van meer medewerkers, doktersassistenten 

en specifieke praktijkondersteuners, binnen 

het huisartsenteam.”

Ondoelmatigheid voorkomen

“Het zorgcirkelmodel laat zien wat er op ons 

afkomt in nederland en dat je ondoelmatig-

heid kunt voorkomen door goede, plan-

bare zorg. Gewoon gebaseerd op feitelijke 

ontwikkelingen, niet op hemelbestormende 

vergezichten. Binnen VELO willen we het 

domein-denken doorbreken en kijken hoe 

we de zorg voor de patiënt beter op elkaar 

kunnen afstemmen. als een wijkverpleeg-

kundige beter de diagnostiek kan delen met 

de patiënt, dan is dat goed. Want dan hoeft 

die diabeet of COPD-patiënt namelijk niet 

op zijn 75e in de kou op de tram een half 

uur te wachten in de spreekkamer van de 

huisarts. Die wijkverpleegkundige komt 

daar wellicht iedere week drie keer. als een 

fysiotherapeut bijvoorbeeld bepaalde infor-

lhV SteVen Van eIjCk

“We zijn toe aan een 
paradigma shift in de zorg; 

draai het proces om!”

“Vrijwel elke zorgdiscussie start bij het einde: de financiering. De 

SEr, de minister, de agenda van de zorg, de Tweede Kamer, ge-

meentes, Planbureaus, telkens start men met het uitgangspunt dat 

de collectieve uitgaven aan de gezondheidszorg niet meer mogen 

zijn dan x-procent van het Bruto Binnenlands Product, of dat daarop 

y-procent moet worden bezuinigd”, stelt Steven van Eijck. “We 

zeggen allemaal dat we de patiënt centraal moeten zetten, maar 

doen dat vervolgens niet. We praten liever over uitgavenbeheersing, 

koopkrachtplaatjes en verzekeringspremies. Draai het proces om 

door de uitdagingen in de zorg echt te benaderen vanuit de vraag 

van de patiënt en niet vanuit het beschikbare budget. Het resultaat is 

een kwalitatief betere zorg en een efficiënte manier om (waarschijn-

lijk meer) te bezuinigen op ondoelmatige zorg.”

“Bovendien kijken overheden doorgaans op een behoorlijk verko-

kerde wijze naar aspecten van de patiënt vanuit een specifiek 

perspectief. Voor iedere aandoening, levenssituatie, inkomensposi-

tie, werksfeer een eigen hulpverlener. Daardoor is soms tegelijk een 

bataljon aan zorgverleners aan de slag, gefinancierd vanuit tal van 

aparte potjes, met elk hun eigen verantwoordingsplicht en admini-

stratieve lasten. De bureaucratie getuigt bijna van een georgani-

seerd wantrouwen in de burger en de professional in plaats van 

vertrouwen”, stelt Van Eijck. “De huisarts is gewend integrale zorg te 

bieden rekening houdend met de context van de patiënt. niet alleen 

medisch-inhoudelijk, maar ook anderszins. Hij of zij bekommert 

zich ook daadwerkelijk om die patiënt in die context, 24 uur per dag. 

Het zou goed zijn eens wat vaker door de bril van de huisarts de 

uitdagingen in de zorg tegemoet te treden. Dan kom je tot werkende 

oplossingen.” 

Steven van Eijck (gepromoveerd econoom) is behalve bestuurs-

voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) ook 

voorzitter van de Verenigde Eerstelijns Organisaties (VELO). als je 

ondoelmatigheid wilt voorkomen, moet je je op de feiten baseren 

en in dit kader heeft Van Eijck binnen de LHV een zorgcirkelmodel 

ontwikkeld. “Want”, beargumenteert hij, “als je die vraag van de zorg 

in beeld wil brengen, dan moet je dat buitengewoon specifiek doen, 

te beginnen met het indelen van patiënten in leeftijdscohorten. 

Want elke leeftijdscohort – 0 tot 1 jaar, 1 tot 4, 4 tot 12 enzovoorts 

-correspondeert met een bepaalde vraag naar hulp en zorg. Dit zijn 

logische cohorten omdat de omgeving van de mens gedurende die 

levensloop verandert en dus ook de vraag op een andere manier 

moet worden beantwoord. Het gaat om de inzet van de juiste zorg-

verlener op het goede moment en de beste wijze, kortom: zorg op 

maat.”

Domein-overstijgend denken

Van Eijck pleit voor domein-overstijgend denken: “We kunnen ons 

de luxe van het domein-denken helemaal niet veroorloven. We 

hebben elkaar heel hard nodig om in de komende tijd alleen al de 

stijgende zorgvraag van ouderen met chronische aandoeningen te 

tackelen. Dan doe je er verstandig aan om de samenwerking op te 

zoeken. In VELO zijn alle acht grote organisaties verenigd die met 

elkaar eerstelijnszorg leveren. Wij trachten samen de beste ‘zorg in 

de buurt’ zo efficiënt en kostendoelmatig mogelijk te helpen organi-

seren.”

Uitgangspunt van het zorgcirkelmodel is het tot in detail, zelfs regio-

naal (het kan tot op wijkniveau) in beeld brengen van de ontwikke-

ling van de zorgvraag van populaties in de komende vijftien jaar. Van 

Eijck toont actuele cijfers en prognoses. De huisartsen hebben anno 

2010 ruim 95 miljoen contacten en die stijgen in 2025 naar bijna 110 

miljoen. alle eerstelijns zorgaanbieders hebben met elkaar 261 mil-

joen contacten in 2010 en dat zullen er 372 miljoen zijn in 2025. Het 

aantal contacten in de leeftijdsgroepen 64-75 jaar en 75plus nemen 

toe, de zorgcontacten tussen 0 en 64 jaar dalen in elk leeftijdscohort. 

Het soort contacten zal wijzigen. Per leeftijdsgroep is precies in beeld 

gebracht om wat voor soort ziekten en aandoeningen het gaat en 

wat voor zorgaanbod daartegenover dient te staan.

“Het interessante is dat je zo in staat bent te bepalen hoeveel en 

wat voor soort zorgprofessionals in de toekomst moeten worden 

opgeleid en waar ze aan de slag kunnen. Je kan ook in beeld brengen 

dat door de demografische ontwikkeling we niet mogen uitgaan van 

eenzelfde inzet voor ouderen van mantelzorgers, want dat zijn de 

patiënten van de toekomst. We kunnen zelfs de effecten van beleids-

maatregelen op de toekomstige ontwikkeling van de zorgvraag en 

de met het zorgaanbod samenhangende zorgkosten, doorrekenen. 

Denk aan investeringen in zelfmanagement, langer thuis wonen van 

patiënten, substitutie van zorg van de tweede- naar de eerste lijn, de 

inzet van de wijkverpleegkundige, taakdifferentiatie, spreiding en 

concentratie van ziekenhuisfuncties of aanpassingen in het basis-

pakket. Voor huisartsen zal dit bijvoorbeeld leiden tot intensievere 

contacten met de patiënt en dus ook minder patiënten per huisarts. 

Voor de huisartsenvoorziening resulteert het mogelijk in de inzet 

De patiënt
écht centraal?!
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Dertig jaar geleden werd al gesproken van de ‘nadagen’ 

van de verzorgingstaat, inmiddels lijken we aangeland  

in de eerste dagen na de verzorgingsstaat. Wie het  

Regeerakkoord van het Kabinet-Rutte II leest, weet dat  

het definitief gedaan is met de gemoedsrust van de ver- 

zorgingsstaat. 

Het pensioen komt later en zal behoorlijk lager zijn, wie 

werkloos wordt komt al snel in de bijstand, studenten 

moeten het geld voor de studie gaan lenen en als er zorg 

nodig is, zal daar steeds meer zelf voor gezorgd moeten 

worden. Niet alle plannen zullen het nu al halen, maar over 

een paar jaar zal wat nu nog onwaarschijnlijk lijkt toch 

werkelijkheid zijn geworden. 

Het kan ook haast niet anders. Nederland wordt niet rijker 

en de gemiddelde Nederlander moet het met minder geld 

doen, terwijl vooral zijn vaste lasten zo toenemen dat hij 

de tering nauwelijks naar de nering kan zetten. Het Bruto 

Binnenlands Product daalt dit jaar met zeker 1%, de  

inflatie benadert de 3% en de bevolking groeit nog met 

0,5%. Sinds het begin van de crisis in 2008 is er nauwe-

lijks meer economische groei geweest en ook voor de 

volgende jaren wordt die niet verwacht. 

De recessie heeft nu ook de gewone Nederlander bereikt. 

Dat betekent ook  dat hij gemiddeld minder belasting gaat 

afdragen en tegelijk meer een beroep zal willen doen op de 

steun van de staat. Dat wordt moeilijk, want de Rijksover- 

heid komt op een budget van 250 miljard euro al bijna  

25 miljard tekort. De rekening van de gezondheidszorg zal 

dit jaar de 80 miljard te boven gaan en voor de sociale  

zekerheid zal 70 miljard, alleen al 30 miljard voor de AOW, 

nodig zijn. Daar komt voor onderwijs nog eens 30 miljard 

bij. Ook als het lukt om de posten voor onderwijs en 

sociale zekerheid de komende jaren niet of nauwelijks te 

laten groeien, zullen de kosten van de gezondheidszorg 

toch met 4 tot 5% per jaar blijven stijgen. 

De economische groei blijft ver achter bij de groei van 

de sociale behoeften. Daar zijn veel redenen voor, maar 

een van de belangrijkste is toch wel de vergrijzing van 

de bevolking en de verlenging van de levensverwachting. 

Dat is niet hetzelfde. De vergrijzing is een gevolg van het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de zeer 

grote babyboomgeneratie. Nederland was binnen de  

Europese Unie lang een van de jongste landen, maar door 

door Paul Schnabel

Paul Schnabel is 

socioloog en was in 

de periode juli 1998 – 
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Cultureel Planbureau 

in Den Haag. 

Na de verzorgingsstaat

De stijgende zorgkosten nopen de overheid tot het 

nemen van  maatregelen. Dat trekt een  wissel op de 

administratieve systemen van zorgverzekeraars. 

IT-oplossingen die wendbaar kunnen meebewegen met 

deze ontwikkelingen kunnen dan indirect bijdragen aan 

het betaalbaar houden van de zorgpremies.  

Zorgverzekeraars schieten op 
          bewegende doelen
Marco Koel, Directeur Product Strategie, Oracle Health Insurance

Uitdagingen 
Verandering is de enige zekerheid in de wet- en 
regelgeving voor de zorgsector. Neem de ontwikkelingen 
rond de AWBZ, SEPA, DOT, BRP en het incassoprotocol 
wanbetalers. Ook de landelijke (integratie)standaarden 
van Vecozo en Vektis stellen steeds nieuwe eisen aan 
de administratieve IT-systemen. Daarnaast worden 
zorgverzekeraars mogelijk geconfronteerd met verdere 
mutaties in het basispakket, meer eigen betalingen door 
verzekerden, en het inzetten van  aanvullende particuliere 
verzekeringen voor zorgkosten. Verder moeten 
verzekeraars actief deelnemen aan het preventiebeleid. 
Bij dat alles is digitalisering het adagium. Denk aan 
de inzet van social media en self-service portals voor 
verzekerden of de opkomst van online declareren.

Oplossingen 
Als verzekeraars met traditionele IT-systemen een 
administratieve aanpassing willen doorvoeren, moeten ze 
vaak terug naar de broncode. Dat is tijdrovend, kostbaar 
en tegenwoordig onnodig. Moderne IT-oplossingen 
maken het namelijk mogelijk om veranderingen door 
te voeren zónder systeemaanpassingen. Flexibiliteit 
en configureerbaarheid van business rules stelt 
zorgverzekeraars tevens in staat optimaal straight-through 
processing toe te passen. Declaraties, machtigingen 
en polissen worden hierbij volledig geautomatiseerd 
verwerkt. Interventie door medewerkers is alleen nog 
nodig voor de controle op onderkende risicosituaties. 
Zorgverzekeraars met hoge eisen op het gebied van 
performance, beschikbaarheid en schaalbaarheid kunnen 
verder kiezen voor een engineered system. In zo’n 
systeem zijn hardware, software en opslag geïntegreerd 
tot één functiespecifieke oplossing.

Oracle en Atos hebben zich bewezen op dit vlak met de 
primaire proces applicaties van Oracle Health Insurance 
en hardware als de Oracle Exadata Database Machine. 
Met deze oplossingen werkt IT niet beperkend maar 
doelzoekend en dat is belangrijk in deze turbulente tijden.

Meer informatie: www.oracle.com/insurance

de babyboomers stijgt het aandeel 65-plussers van 16% 

nu tot 20% in 2020 en zelfs 25% in 2040. 

De levensverwachting neemt door betere opleiding, betere 

leefstijl en betere gezondheidszorg ook toe. Iedere drie 

jaar komt er een jaar bij, of anders gezegd, we krijgen 

er elke week een weekend bij. Dat is meer dan de beste 

prognoses uit het verleden konden laten zien. Meer 

mensen die oud en heel oud worden, betekent meer pen-

sioenuitkeringen en ook meer zorg. Iedereen denkt dan 

aan de kosten van medische behandeling in ziekenhuizen, 

maar bij ouderen gaat het daarnaast toch vooral om de 

snel stijgende kosten van verzorging en verpleging. 

Gezondheidszorg is steeds meer ouderenzorg aan het 

worden. Dat dwingt het Kabinet, de politiek en de samen-

leving om na te denken over de wijze waarop al in de 

nabije toekomst de zorg nog gegeven en ook betaald kan 

worden. Wonen in een verzorgings-of verpleeghuis zal 

straks zeker ten laste van de bewoner zelf komen. Thuis-

zorg en zeker tehuiszorg zal op een steeds later moment in 

de zorgcarrière geboden worden. Wie eerder, meer, andere 

of betere zorg wil, zal daar meer zelf voor moeten betalen 

of een sterker beroep moeten doen op familie, vrienden of 

buren. De solidariteit zal meer een persoonlijke en minder 

uitsluitend een fiscale solidariteit worden. Voor iedereen 

hetzelfde en van dezelfde kwaliteit op kosten van de ge-

meenschap als geheel zal overal minder worden. In de  

ouderenzorg en in de kinderopvang, in de pensioenrege-

lingen en in de sociale zekerheid. De staat zal daar voor 

zorgen, maar we zullen het geen verzorgingsstaat meer 

noemen.
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publiek naar privaat. Mensen duidelijk maken dat er een eigen ver-

antwoordelijkheid is. Dus bijvoorbeeld het vergroten van het eigen 

risico of meer eigen betalingen doen. Mensen beginnen te snappen 

dat de overheid niet meer alles kan betalen.”

De derde oplossingsrichting is – in de woorden van Meijerink – die 

van de ‘baanbrekende vernieuwing’: “Innovatie die wezenlijk ef-

fectiviteitwinst oplevert. Bijvoorbeeld als we geneesmiddelen tegen 

dementie ontdekken, dat heeft een enorme gezondheidswinst, of 

dat we nieuwe behandelmethoden ontwikkelen waardoor bijvoor-

beeld mensen met kanker weer eerder functioneren. Baanbrekende 

vernieuwing, in medische zin maar ook in de zin van behandeling 

en verzorging, en de manier waarop mensen zich door de zorg 

bewegen. Waarom dit nog slecht lukt, heeft te maken met de wijze 

van bekostiging. Het DBC-systeem is niet de toekomst. We hebben 

geleidelijk gezien dat dit precies de andere kant op werkt, omdat het 

een premie geeft op verrichtingen en niet een premie op resultaat. 

anderhalf jaar geleden hebben wij gepleit voor sturen op gezond-

heid. Dat beschouw ik als een van de belangrijkste rapporten in mijn 

periode hier als raadsvoorzitter. Vernieuwing wordt tegengewerkt 

door het huidige systeem. als je verrichtingen bekostigt, krijg je 

(oude) verrichtingen. Dat hoef ik niet verder toe te lichten.”

De wijze van bekostiging houdt ook innovatieve ontwikkelingen als 

eHealth tegen, stelt Meijerink. Hij is commissievoorzitter bij ZonMw, 

dat in opdracht van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 

de nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

(nWO) gezondheidsonderzoek financiert en kennisontwikkeling 

stimuleert. Meijerink cum suis houden zich o.a. bezig met de vraag 

waarom eHealth zo moeizaam wordt geïmplementeerd. “Het be- 

langrijkste probleem is niet dat we het niet ontdekken, ontwikkelen, 

uitvinden, maar dat we het niet gebruiken. Dat zit hem voor een 

deel in die bekostiging. Ik ken verhalen van mensen die nieuwe 

eHealth toepassingen tevergeefs aanbieden, ‘want het zit niet in de 

vergoeding’. Maar dat is niet het enige. Onderschat vooral ook niet 

de weerstand bij de mensen op de werkvloer. Het is een behoorlijke 

verandering van hun werk om te communiceren via een beeld-

scherm, dat vinden overigens sommige patiënten ook. Het vraagt lef 

van de bestuurders. De instellingen die voorop lopen worden over 

het algemeen bestuurd door mensen die risico’s durven nemen. 

Maar risico’s nemen in de zorg, heeft ook kwalijke kanten. Dus het 

is helemaal geen makkelijk traject. Maar je hebt wel lef nodig, want 

anders red je ‘t niet. Zeker niet bij de huidige bekostiging.”

Gouden kansen

De vierde oplossingsrichting is preventie. “als je door 

middel van preventie in staat zou zijn om mensen ge-

zonder te maken, dan neemt de zorgvraag af. Het is een 

voor de hand liggende gedachte, en iedereen die zich erin 

verdiept, ziet dat hier gouden kansen liggen.” 

"Ik haal graag het voorbeeld uit Utrecht aan. In Overvecht 

is een wijkaanpak ‘Overvecht gezond’ die als kenmerk 

heeft dat iedereen met iedereen samenwerkt, alle huis-

artsen en zorgverleners, maar ook welzijn, de gemeente 

en de zorgverzekeraar, in dit geval achmea. Ze hebben er 

bewegingsprogramma’s, voedselprogramma’s, alles. Dat 

loopt al jaren, dus daarom is het ook interessant om daar 

naar te kijken, want daardoor zie je ook wat het op lange 

termijn oplevert. Het is een groot succes: minder dikke 

kinderen, meer gelukkige ouderen en lagere zorgkosten. 

Zo ongeveer de enige wijk in nederland waar de zorg-

kosten gedaald zijn in plaats van gestegen.”

Meijerink nuanceert de vier genoemde oplossingsrich-

tingen: “natuurlijk gaat het om een mix, dat begrijpt ieder-

een. Waar wij voor pleiten is om de laatste twee meer 

kansen te geven, dat heeft te maken met wederkerigheid.” 

Tenslotte pleit Meijerink voor ‘goed patiëntschap’ . Hij 

noemt als voorbeeld stoppen met roken. “roken is de 

belangrijkste veroorzaker van gezondheidsklachten. De 

politiek zou moeten inzien dat een anti-rook programma 

heel erg goed is voor de korte termijn van de terugloop 

van de zorguitgaven. Maar men denkt omdat niet-rokers 

langer leven, dat op lange termijn de kosten stijgen. Dat is 

niet zo 1-2-3 uit te rekenen, maar ik vind het beschamend 

dat er zo wordt gedacht, want daar gaat het immers  

niet om. Het gaat om geluk en gezondheidswinst.”

Meijerink vindt dat ‘lifestyle’ in de spreekkamer 

meer aan de orde moet komen. “De vrijblijvend-

heid moet eraf. natuurlijk kun je mensen niet  

verplichten tot van alles en nog wat, maar er  

zou veel meer gedaan moeten worden aan het  

overtuigen van mensen en ze bij de les houden.  

Ik vind dat in de contacten tussen behandelaars en 

patiënten over dit soort dingen moet worden gesproken.” 

‘Mensen die gezond leven zouden premiekorting moeten krijgen’, 

meldden diverse media onlangs uit naam van de raad voor de 

Volksgezondheid & Zorg (rVZ). Het is één van de negen aanbeve-

lingen die de rVZ doet in haar recente advies aan de staatssecretaris 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De titel van dat advies luidt: 

‘Het belang van wederkerigheid … solidariteit gaat niet vanzelf’. 

“Het is een voorgestelde maatregel vanuit een visie en die visie 

heet: wederkerigheid”, licht voorzitter rien Meijerink toe. “als je de 

solidariteit – die immers de basis is van ons stelsel – overeind wilt 

houden, dan moet je veel meer dan nu op wederkerigheid mikken. 

Dat geldt voor patiënten, dat geldt voor aanbieders, dat geldt voor 

behandelaars en voor zorgverzekeraars, en dat geldt voor de over-

heid.”

“Ons advies gaat over een onderwerp waarover wij ons al jaren zor-

gen maken: is solidariteit houdbaar, bij zulke stijgende uitgaven aan 

zorg en met zulke stijgende premielasten? In recente enquêtes geeft 

meer dan 50 procent van de mensen aan dat er heel zorgvuldig met 

hun premiegeld moet worden omgegaan en dat ze eigenlijk ook niet 

langer willen betalen voor mensen die er een potje van maken. als 

dat echt doorzet, dan is dat het einde van het stelsel natuurlijk. Ons 

stelsel is gebaseerd op de bereidheid van mensen die geld hebben 

om te betalen voor mensen die het niet hebben. Mensen die gezond 

zijn betalen voor mensen die ziek zijn. En mensen die jong zijn 

betalen voor mensen die oud zijn.” Hij vertelt over een jongeman die 

op z’n eerste loonstrook wees: ‘Wat is dat bedrag?’. Toen hem werd 

uitgelegd dat dit zijn bijdrage aan de aWBZ is, was zijn reactie: ‘Dus 

dat betaal ik nu voor mensen in de ouderenzorg en gehandicapten-

zorg. Maar krijg ik dat later ook als ik daar aan toe kom?’.  

Meijerink: “Dat illustreert het hele probleem van de solidariteit. En 

dat moet gewoon onder de aandacht worden gebracht. Dat punt van 

twijfel over de houdbaarheid van solidariteit en dus het antwoord 

van wederkerigheid, is een centraal thema in onze advisering.”

Vier oplossingsrichtingen

Er zijn in totaal vier oplossingsrichtingen om de stijgende zorg- 

uitgaven te beteugelen. De eerste is efficiency waarop volgens  

Meijerink vorige kabinetten stelselmatig hebben ingezet en waarin 

nog steeds slagen zijn te maken. “Daar win je de oorlog niet mee,  

dat is wel duidelijk, maar je moet er wel flink mee doorgaan.” 

“De tweede, en daar zit het huidige Kabinet op, is dat je schuift van 

rVz rIen meIjerInk

Het belang van “Vernieuwing wordt tegengehouden  
door het huidige systeem” wederkerigheid
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¹ Het rapport ‘Kiezen en delen’ van de Commissie 
Keuzen in de Zorg (ook wel bekend als ‘Commissie 
Dunning’), onder voorzitterschap van cardioloog 
Arend Jan Dunning, over de herstructurering van 
het Nederlandse zorgstelsel (1991)

problemen, want mensen zien geen ver-

band tussen de zorg die ze krijgen en de  

kosten daarvan. Het is absurd dat je naar 

een specialist gaat met een klein ingreepje 

en niet ziet wat het kost. De aWBZ is ex-

treem kostbaar geworden, inmiddels zo’n 

25 miljard. Daar betaalt de nederlander  

zich blauw aan en dat weet-ie niet eens want  

dat zit in de eerste schijf van de belasting.  

Ik vind het ongelofelijk dat mensen in  

nederland durven te beweren dat wij niet 
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met elkaar solidair zijn in de gezondheids-

zorg. Want als je ziet hoeveel Jan Modaal 

aan premie betaalt, meer dan 6000 euro per 

jaar, is dat toch een maximale solidariteit!” 

In het rapport van de commissie Dunning¹, 

waarvan Dupuis deel uit maakte in 1990-

1991, zijn de grenzen van solidariteit gefor-

muleerd in de zin van doelmatigheid en 

betaalbaarheid. “Maar tevens dat het lot van 

een patiënt ook lot is en niet alleen maar 

daad. Hoe komt iemand in de problemen? 

Mag dat ook alsjeblieft een rol spelen? Gaat 

solidariteit zo ver dat wat iemand zichzelf 

aandoet en slecht uitpakt voor zijn gezond-

heid, dat er dan alsnog een beroep op onze 

solidariteit mag worden gedaan? Dat zijn 

lastige vragen.”

Mensen die gezond leven zouden premie-

korting moeten krijgen, is een recente aan-

beveling van de Raad voor de Volksgezond-

heid & Zorg…

“Ik vind de bewijslast heel lastig; is iemand 

wel of niet roker? En ik vind ook dat je de 

dokter niet in de positie van rechter moet 

brengen. Maar ik los het anders op en dat 

is door de eigen betalingen, zoals in België 

waar je aan het begin van het zorgtraject 

zelf betaalt en later geld terug krijgt. Je moet 

dan wellicht een uitzondering maken voor 

heel behoeftige en arme groepen. Maar 

in principe zorgkosten zelf voorschieten 

en later gerestitueerd krijgen, ik zou graag 

willen dat we daar eens experimenten mee 

zouden doen.”

“als iemand veel rookt en een longemfy-

seem krijgt, zal die echt veel meer naar de 

dokter gaan dan iemand die geen longem-

fyseem heeft. als hij dat dus voor een deel 

zelf betaalt is dat niet bedoeld om hem te 

straffen, maar dan is het wel duidelijk dat 

zijn gedrag kosten voor hemzelf oplevert. 

Maar er speelt nog een andere vraag: van 

wie is nou eigenlijk het geld dat wij met z’n 

allen aan premies betalen? Dat geld is van 

de burgers. Het is geen overheidsgeld, dat 

wordt te weinig benadrukt. Heel veel politici 

maken daar een fout in. Het zijn collectieve 

middelen. Ze zijn van je buurman. Dat besef 

moet ook eens bijgebracht worden. als jij 

heel veel geld spendeert aan gezondheids-

zorg, dan is het wel geld van je buren.”

eerSte kamer heleen dupuIS

Creatief

“Voorlopig vind ik de zorg over de komen-

de veroudering op zijn minst wat voorbarig 

en wellicht ook overdreven”, glimlacht 

Heleen Dupuis. “De generatie die nu oud 

wordt – mijn generatie, ik ben van ’45 – is 

goed gevoed geweest, is groot geworden in 

een steeds welvarender Nederland. Goede 

voeding is een belangrijke determinant van 

gezondheid en preventie is na de Tweede 

Wereldoorlog via vaccinatieprogramma’s  

goed van de grond gekomen. Bovenal 

weten we steeds meer over de relatie tus-

sen gedrag en ouderdomsziekten.” 

Heleen Dupuis, dochter van een rotterdam-

se huisarts, verwierf landelijke bekendheid 

als hoogleraar medische ethiek. Dupuis 

maakt deel uit van de VVD-fractie in de 

Eerste Kamer en is daarnaast o.a. voorzitter 

van de Vereniging Gehandicaptenzorg 

nederland.  

“Wij leven in een land waar zorg vooral in 

natura wordt geleverd. Dat is vragen om 

Houd de huisarts in ere

Er zijn allerlei modellen die uitdrukking 

geven aan het feit dat onze gezondheid 

het resultaat is van een heleboel factoren, 

stelt Dupuis. “Levensstijl is empirisch vast-

gesteld.  Epidemiologen schatten dat de 

bijdrage van de gezondheidszorg aan ons 

welzijn en langer leven in de orde ligt van 

vijftien procent. Dan zitten we toch niet 

in een dramatische situatie. En ik wil erbij 

aantekenen dat de huisartsenzorg in neder-

land misschien wel de beste is ter wereld. Ik 

ken ook heel veel huisartsen, heb heel veel 

nascholing gegeven aan huisartsen toen ik 

nog fulltime hoogleraar was. En mijn indruk 

is eigenlijk dat daar altijd de meeste gezond-

heidsproblemen worden opgelost voor een 

“Van wie is nou het geld dat we met z’n allen aan  
premies betalen?”

lage prijs, met weinig iatrogene schade. Dus 

houd de huisarts in ere, zou ik tegen alle 

kabinetten willen zeggen. Ik ben echt voor 

heel erg sterke eerstelijnszorg waarin de 

huisarts een zeer krachtige positie heeft.”

Dupuis is voorstander van meer preventie 

om de zorgkosten te beteugelen en ze wil 

dat de indicatiestelling voor de grotere 

ingrepen streng blijft: “Doen we niet teveel? 

Het kan ook zijn dat we te weinig doen, dat is 

ook niet goed. Maar teveel doen is haast nog 

erger.” Ook pleit ze voor innovatie: “In de on-

cologie zie je al dat er heel veel laparoscopi-

sche operaties plaats kunnen vinden. Ik heb 

het zelf ook een keer meegemaakt, ik zat 36 

uur na de operatie alweer onkruid te trek-

ken in de tuin. Dat is echt een onwaarschijn-

lijk verschil met een klassieke operatie. Ook 

dat heb ik meegemaakt, nou: je bent weken 

van de leg! Daar is ook een enorme winst te 

boeken, in ligdagen in het ziekenhuis.”

Thuis blijven

Heleen Dupuis verloor haar (tweede) echt-

genoot, professor Pieter Schmidt, aan de 

gevolgen van dementie. “Wat je hoopt is 

zo gezond mogelijk oud worden en dan zo 

opeens op de plaats dood neervallen… Dat is 

zijn!

wat je wil. Dat lukt niet, maar je ziet toch wel 

steeds meer dat mensen van 90 onbekom-

merd alleen wonen en thuis blijven. Ik zie 

dat aantal alleen maar toenemen en denk 

dus ook niet dat we aan verpleeghuizen 

een tekort gaan krijgen. Mijn generatie is 

nog niet aan bod, want de meeste dementie 

komt toch pas bij 80-85 jaar. Maar ik moet 

nog zien dat die verpleeghuizen voller 

worden. Ik geloof het eerlijk gezegd niet. De 

generatie die nu oud aan het worden is, is 

zoveel meer luxe en comfort gewend. Ik kon 

het ook niet aanzien dat mijn echtgenoot in 

een verpleeghuis zat, komend vanuit ons 

riante huis met grote tuin, heerlijk rustig, 

waar hij lekker zijn eigen leven kon leiden. 

En toen kwam hij ineens in een groep van 

30 terecht. Onaanvaardbaar, voor hem, voor 

mij. Dat zal ook voor mijn leeftijdscohort 

onaanvaardbaar zijn, dus dat moeten we 

anders oplossen.”

Ze pleit voor meer creativiteit waar het 

gaat om verpleeghuiszorg thuis. “Met een 

stevige ondersteuning vanuit een instelling, 

kunnen mensen veel langer thuis zijn. Er 

zijn veel experimenten waaruit dat blijkt 

te kunnen. Er zijn mensen die de nacht 

niet goed doorkomen, nou laat die dan ‘s 

nachts in die instelling slapen. Er zijn ook 

mensen die overdag heel onrustig zijn maar 

‘s nachts weer heel rustig. Ik heb het zelf 

meegemaakt, mijn man was heel onrustig ’s 

nachts, dat was niet te doen. Maar dat hoeft 

geen indicatie te zijn om iemand helemaal 

in een verpleeghuis te zetten, laat hem nou 

de nacht daar zijn, dan kan overdag die 

plaats ingenomen worden door iemand 

anders. We moeten creatief zijn! Je kunt ook 

iemand voor een half tarief in een verpleeg-

huis zetten. Waarom niet?”
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 Zorg is gebaat  
bij breed

En of dat ‘zelf iets doen’ dan voor elkaar zorgen is of een centje 

apart leggen voor zorg voor later, maakt Van Boxtel niet uit. In de 

tien jaar die hij nu bij Menzis werkzaam is, heeft hij zich regelmatig 

in andere landen van de zorgstelsels en –voorzieningen aldaar 

op de hoogte gesteld. Zijn conclusie: “In nederland hebben we 

ongeveer de beste gezondheidszorg ter wereld; we kunnen overal 

voor van alles terecht en treffen daar kwalitatief goede dokters en 

verpleegkundigen.” Maar het stijgende prijskaartje dat eraan hangt  - 

en daarmee de betaalbaarheid voor de zorgconsument – baart hem 

zorgen. 

“De premie wordt een steeds groter deel van je inkomen. Dan heb 

ik het niet alleen over de zorgverzekeringspremie, maar ook over 

de aWBZ-premie. Veel mensen zien het onderscheid niet maar ze 

snappen wel dat bij elkaar de zorg hen veel geld kost. En als we niks 

doen, groeit dat de komende jaren alleen maar door. Dat hangt voor 

een deel samen met nieuw aanbod: nieuwe technieken, nieuwe 

behandelmethoden, nieuwe medicijnen. Maar de kosten lopen 

ook op door vergrijzing en consumentisme. We willen alles, en alles 

meteen. Dat vind ik veel meer een cultuurissue dan alleen maar 

economisch.”

Er is echt urgentie

Van Boxtel verwijst naar een recente brief van staatssecretaris 

Van rijn (“Een man met veel verstand van zaken, denk ook aan 

zijn sturende rol achter de schermen bij de invoering van de 

Basisverzekering”) waarin staat dat de aWBZ hervormingen op 

z’n vroegst in 2015 gestalte krijgen. “Dan zitten we al bijna tegen de 

volgende verkiezingen aan, terwijl: er is echt urgentie.” Van Boxtel 

erkent de ‘vervelende’ boodschap: “natuurlijk, ouderen lijken niet 

meer te krijgen wat ze nodig hebben; huishoudelijke hulp wordt 

niet meer betaald en de rollator gaat uit het pakket. Voor mij is dat 

onderdeel van dat bredere cultuurdebat. Moet alles maar kunnen, 

geven we alles aan iedereen omdat men er recht op heeft? Ik vind: 

wie echt zorg nodig heeft, zal altijd zorg krijgen in dit land. altijd. Ook 

voor Menzis is zorg die aan mensen toekomt undisputed. Daartoe 

zijn wij op aarde. Wij zijn een coöperatie, wij hoeven geen winst uit 

te keren aan aandeelhouders, wij zijn er voor de verzekerden. Het 

enige dat wij graag willen is een gesloten huishoudboekje, namelijk 

wat er ingaat aan premies gaat er ook uit aan zorg. alleen als ik zie 

dat de premiedruk ieder jaar toeneemt, dan moet je met elkaar wel 

het debat voeren: hoeveel zit er allemaal in, hoe gedragen we ons 

ernaar en hoe houden we het voor iedereen betaalbaar, toegankelijk 

en zo georganiseerd dat iedereen die echt zorg nodig heeft dat ook 

echt krijgt? Dat debat is echt de moeite waard om te voeren.”

Maar het is lastig, stelt Van Boxtel vast: “Politiek gezien loop je tegen 

allerlei scholen en opvattingen aan. De zorg is - net als het weer 

en het voetbal - van iedereen. En de zorg is emotie. als je met een 

rationeel verhaal emotie wil bestrijden, heb je een harde dobber 

want je hebt enorm veel uit te leggen.”

Een gerechtvaardigd belang

Hij was een paar maanden geleden op een bijeenkomst in 

Zuidbroek over de toekomst van de drie regionale ziekenhuizen 

in Oost-Groningen. Voor het motel stonden vele demonstranten. 

“Ik heb gezegd: laat die mensen binnenkomen, die komen ergens 

voor op, dat is een gerechtvaardigd belang, en die krijgen 

we alleen maar overtuigd als we ook inhoudelijk vertellen 

wat er aan de hand is. Want wat gaat er de komende tien, 

vijftien jaar gebeuren in Oost-Groningen qua demografische 

ontwikkelingen? We zien vergrijzing maar ook krimp en een 

toename van chronisch zieken. Dat vraagt om goede verzorging 

dichtbij huis; huisarts, apotheek, wijkverpleging, misschien 

zelfs een anderhalvelijncentrum zodat je eventueel een nachtje 

kunt overblijven. Dan hoef je niet meteen naar een ziekenhuis. 

Voor complexere zaken kan er een nieuw ziekenhuis komen, 

maar niet twee want dat draagt niets bij aan de zorgvraag. Voor 

heel gecompliceerde zaken kun je naar de stad, naar het UMC 

Groningen en het Martini ziekenhuis. Ik zei al: zorg gaat over 

emotie, maar als je het goed uitlegt dan ervaren mensen dat 

bij die emotie ook een ratio hoort. Dat is een verplichting aan 

alle actoren in de zorg: we moeten de mensen er in meenemen. 

Doen we dat niet, dan blijft het onbegrip, de boosheid, het verzet. 

Politiek-ideologisch kunnen mensen zeggen: ‘Ik wil het anders’. 

Dat kan, maar begin gewoon bij de feiten. Zo proberen wij vanuit 

Menzis in de regio’s waar wij veel verzekerden hebben echt de 

dialoog aan te gaan met patiëntenorganisaties, maar ook met 

besturen van gemeenten, provincies en instellingen.”

Op initiatief van de zorgverzekeraar zijn de ziekenhuizen in de 

provincie Groningen met elkaar in gesprek gegaan. “We hebben 

gezegd: jullie blijven zelf de baas over wat er uitkomt, wij moeten 

het contracteren, maar we gaan niet meer overbodige zorg 

contracteren.” Menzis doet hetzelfde in de regio Twente waar 

Medisch Spectrum Twente en Zorggroep Twente de zorgscepter 

zwaaien. “alle inwoners van Twente zijn erbij gebaat dat in zo’n 

groter verzorgingsgebied in principe alles is, maar niet alles twee 

keer of heel veel twee keer en sommige dingen helemaal niet. 

Dat debat moet je wel met elkaar willen voeren.”

Verantwoord mee omgaan

De grootste pijn gaat de komende periode plaatsvinden, 

waarschuwt Van Boxtel, wanneer taken op het gebied van 

zorg, jeugd en werk naar de gemeenten worden overgeheveld. 

“De wethouders welzijn zijn de nieuwe onderkoningen van 

de gemeente, alleen ze krijgen niet de complete zakken geld 

erbij. Dus dat wordt echt verdelen van de pijn. Waarvoor ik wil 

waken is dat gemeenten en zorgverzekeraars gaan pingpongen 

met mensen. Dat de gemeente denkt: ‘Zo snel mogelijk naar 

de zorg’, en dat wij denken: ‘Zo snel mogelijk weer de straat 

op’. Daar moeten wij verantwoord mee omgaan. Menzis heeft 

inmiddels met Groningen, Enschede, arnhem en Doetinchem 

convenanten afgesloten. We zijn met Den Haag in gesprek om 

echt te kijken wat voor afspraken we moeten maken, en om te 

voorkomen dat wij allemaal in de sector over de schutting naar 

elkaar staan te roepen en de mensen ondertussen denken:  

wie helpt mij?”

cultuurdebat
roger van Boxtel pleit voor een breed cultuurdebat over de 

noodzakelijke veranderingen in de zorg. “In de hoogtijdagen van 

de verzorgingsstaat hebben we van alles een recht gemaakt. We 

voeren nu discussie, ook onder druk van de recessie, maar die zou 

veel meer een cultuurdebat dan een economendebat moeten zijn. 

Durven we tegen elkaar te zeggen dat sommige zorg eigenlijk geen 

zorg is? Durven we tegen elkaar te zeggen dat niet alle heil meer 

vanuit de overheid komt, maar dat mensen ook af en toe iets zelf 

moeten doen?”, stelt de bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar 

Menzis.

menzIS roger Van Boxtel

“durven we tegen elkaar te zeggen  
dat sommige zorg geen zorg is?” 
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foundation IT
nieuwe perspectieven
in de gezondheidszorg

Afstand nemen

Atos levert een aantoonbare bijdrage aan de 
continuïteit en kwaliteit van de gezondheids-
zorg in Nederland.  Onze dienstverlening strekt 
zich uit van hoogwaardige adviesdiensten,  
innovatieve toegangspassen, eHealth-oplossingen  
tot complete outsourcing van IT-omgevingen.  
Naast ziekenhuizen en zorginstellingen bieden 
wij zorgverzekeraars innovatieve oplossingen 
om de kwaliteit en effectiviteit te verhogen.

Wij nodigen onze klanten in de gezondheids-
zorg uit om even afstand te nemen en het brede  
foundation IT-landschap te bekijken. 
Samen kunnen we vanuit dit nieuwe perspectief 
mogelijkheden ontdekken voor een duurzamere 
en kosteneffectievere aanpak van essentiële  
IT-diensten in de gezondheidszorg.

nl.atos.net/gezondheidszorg

Your business technologists. Powering progress 
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