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Met de stijgende prevalentie van chronische aandoeningen stijgt ook de 
prevalentie van multimorbiditeit. De gemiddelde levensverwachting 
neemt toe, de hoeveelheid ouderen groeit, er komt meer diversiteit in 
(culturele) achtergrond, opleiding, geloof en inkomen.

Nederlanders zoeken informatie en antwoorden op vragen over gezondheid 
op het internet. 46 % van de Nederlanders stelt zijn vraag eerst aan een 
zorgprofessional, 41 % kiest voor het internet.

De hoeveelheid informatie rondom aandoeningen gerelateerd
aan leefstijl groeit. Inzichten rondom leefstijlfactoren zijn voor steeds
meer mensen beschikbaar. Eerder inspelen op de ongezonde leefstijl.

1 op de 4 Nederlanders wil graag via sociale media 
communiceren met de arts. 1 op de 5 Nederlanders wil via 
webcam communiceren met de arts.

Ongeveer 90% van de medisch specialisten ervaart positieve 
effecten van elektronische uitwisseling met zorgprofessionals. 

Veranderende zorgvraag vraagt om aanpassingen van de organisatie van zorg.
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Ambitie

In 2025 behoort de Nederlandse 
medisch-specialistische zorg 
aantoonbaar tot de meest 
innovatieve, doelmatige en 
kwalitatief beste ter wereld.

Stellen van doelen op gebied van:

• Harde kwaliteitsinformatie
• Zachte kwaliteitsinformatie
• Doelmatigheidsinformatie 
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Verleden
IVOREN TOREN
Professionele dominantie

De curatieve zorg in verleden, heden en toekomst
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Heden
VERGROOTGLAS
Ziektegericht & verantwoording

De curatieve zorg in verleden, heden en toekomst
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Toekomst
GERECHTVAARDIGD VERTROUWEN
Waarde(n)creatie & mensgericht

De curatieve zorg in verleden, heden en toekomst
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DE UNIEKE PATIENT EN DE 
MODERNE MEDISCH SPECIALIST

RICHTING
NETWERKGENEESKUNDE

BETROKKEN BIJ GEZONDHEID
EN GEDRAG

VOOROP IN VERNIEUWING

Ambitie, vertrouwen, samenwerken
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DE UNIEKE PATIËNT EN DE MODERNE MEDISCH SPECIALIST
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DE UNIEKE PATIENT EN DE MODERNE MEDISCH SPECIALIST

Ambitie richting 2025:

• Relatie gericht op optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. 

• Positieve gezondheid staat centraal.

• Samen beslissen is dagelijkse praktijk.

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid verbetering gezondheidsvaardigheden patiënten.

http://www.demedischspecialist.nl/samen-beslissen
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DE UNIEKE PATIENT EN DE MODERNE MEDISCH SPECIALIST

Agenda:

• Geef praktische invulling aan de zeven dimensies van positieve gezondheid.*

• Verbeter de gezondheidsvaardigheden** van patiënten.
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Mentaal welbevinden
• Cognitief functioneren

• Emotionele toestand

• Eigenwaarde/zelfrespect

• Gevoel controle te
hebben/manageability

• Zelfmanagement en eigen regie

• Veerkracht, resilience, SOC

Spirituele/existentiele
dimensie

• Zingeving/meaningfulness

• Doelen/idealen nastreven

• Toekomstperspectief

• Acceptatie

Kwaliteit van leven
• Kwaliteit van leven/

welbevinden

• Geluk beleven

• Genieten

• Ervaren gezondheid

• Lekker in je vel zitten

• Levenslust

• Balans

Sociaal-
maatschappelijk
participeren
• Sociale communicatieve

vaardigheden

• Betekenisvolle relaties

• Sociale contacten

• Geaccepteerd worden

• Maatschappelijke
betrokkenheid

• Betekenisvol werk

Dagelijks functioneren
• Basis ADL

• Instrumentele ADL

• Werkvermogen

• Health literacy

Lichaamsfuncties
• Medische feiten

• Medische waarnemingen

• Fysiek functioneren

• Klachten en pijn

• Energie

6 DIMENSIES
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DE UNIEKE PATIENT EN DE MODERNE MEDISCH SPECIALIST

Agenda:

• Verbetering mentale en fysieke vitaliteit medisch specialist.

• Bevordering goed lopende informatie structuur binnen organisatie.
Aandacht gaat uit naar het realiseren van een PGD.*

• Hoe om te gaan met patiënten die zelf gezondheidsinformatie 
genereren.
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RICHTING NETWERKGENEESKUNDE
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RICHTING NETWERKGENEESKUNDE

Ambitie richting 2025:

• De medisch specialist is onderdeel van een netwerk rondom de patiënt.

• Zorg wordt gepland rondom de patiënt, fysiek en virtueel. 
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RICHTING NETWERKGENEESKUNDE

Agenda:

• Kanteling binnen het ziekenhuis plaats rond de zorg voor patiënten: 
van aanbod- en specialismegericht naar patiëntgericht. 

Kent u voorbeelden?

Hoe kan het beste op deze ontwikkeling worden  ingespeeld?
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RICHTING NETWERKGENEESKUNDE

Agenda:

• Steeds vaker de vraag: “Wie in het netwerk is het meest  geschikt om 
deze zorg te verlenen?”

Randvoorwaarden voor een succesvolle verschuiving van zorg? 
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BETROKKEN BIJ GEZONDHEID EN GEDRAG
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BETROKKEN BIJ GEZONDHEID EN GEDRAG

Ambitie richting 2025:

• Er wordt minder gerookt, minder alcohol wordt gebruikt en meer bewogen. 

• Het belang van een gezonde leefstijl wordt uitgesproken.

• Er worden concrete handvatten over preventie aangeboden.
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BETROKKEN BIJ GEZONDHEID EN GEDRAG

Agenda:

• Vergroting kennis en bewustwording bij patiënten en medisch specialisten over 
relatie leefstijl, gezondheid, ziekte en functioneren.

• Informatie hierover wordt op toegankelijke wijze gedeeld.
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VOOROP IN VERNIEUWING

Ontwikkeling richting 2025:

• Medisch specialisten en patiënten zijn betrokken bij innovatie. 

• Medisch specialisten kennen de maatschappelijke behoefte, weten wat nodig is 
om de zorg te verbeteren.
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VOOROP IN VERNIEUWING

Agenda:

• Investeer in het creëren/versterken van de innovatiecultuur binnen netwerken.

• Bewustwording over welke technologie de behoefte van de patiënt vervult.

• Creëer schakel tussen medisch specialist, patiënt en de  technologieleverancier.
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Meer informatie te vinden op: www.demedischspecialist.nl/visie2025


