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Inhoud

• Uitdagingen nu

• Zorgvraag van de toekomst

• Patiënt verandert mee

• Trends vragen nieuwe competenties

• Taakherschikking als instrument
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We hebben de zorg goed op orde
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De grote uitdaging
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De zorg op de totaal uitgave
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Lasten per volwassene per jaar

6



Is meer betalen erg?
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1 jaar politie = 1 mnd zorg

1 jaar cultuur= < 1 week zorg

1 jaar bo = < 2 mnd zorg



De zorgvraag van de toekomst
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TNO voor Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

2030: 1 op 2 chronische ziek:

• Aantal ouderen is verdubbeld
• We kunnen veel meer
• We doen veel meer



De patiënt verandert ook
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• Die vraagt om maatwerk

• Die wil eigen regie

• Zelf keuzes maken ten aanzien                  
van preventie en zorg

Stilstand is geen optie!
Online benaderen van de 
huisarts? 81% van de 
patiënten vond het prettig

www.dezorgverandertmee.nl

http://www.dezorgverandertmee.nl/


Zelf monitoren
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De zorgvraag van de toekomst

• Shared dicisionmaking (samen met de patiënt 
beslissen)

• Aansluiten bij het zelfgekozen waardepatroon

• De professional is bekwaam in het bevorderen 
van functioneren
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Van Systemen naar Mensen
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Taakherschikking als instrument

• De juiste zorgverlener op de juiste 
plaats

• Begonnen in 2004 om artsen te 
ontlasten

• Aanwezige zorgcapaciteit efficiënt 
benutten

• Een aantrekkelijke sector om in te 
werken
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http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2009/11/geld-en-arts.jpg&imgrefurl=http://www.medicalfacts.nl/2009/11/16/open-eind-financiering-van-ziekenhuizen-onhaalbaar/&usg=__SgDai3JxEbdfWZFbkkgqeBXcLJI=&h=480&w=320&sz=20&hl=nl&start=15&itbs=1&tbnid=7ob-k4cW9LditM:&tbnh=129&tbnw=86&prev=/images?q=bekostiging+gezondheidszorg&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2009/11/geld-en-arts.jpg&imgrefurl=http://www.medicalfacts.nl/2009/11/16/open-eind-financiering-van-ziekenhuizen-onhaalbaar/&usg=__SgDai3JxEbdfWZFbkkgqeBXcLJI=&h=480&w=320&sz=20&hl=nl&start=15&itbs=1&tbnid=7ob-k4cW9LditM:&tbnh=129&tbnw=86&prev=/images?q=bekostiging+gezondheidszorg&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1


Taakherschikking in de praktijk
• 90% van PA en VS krijgt een baan

• werkzaam in ziekenhuizen, huisartsenposten, GGZ 
instellingen en een klein deel in de verpleeghuiszorg

• PA behandelt bijna alle voorkomende huisgeneeskundige 
klachten

• VS combineert routinematige medische zorg met (hoog 
complexe) verpleegkundige zorg

• Schrijven medicatie voor, injecteren, hechten, katheteriseren

• De VS en PA besteden hun tijd aan directe patiëntenzorg

• Patiënten die PA/VS niet zien is spoedeisende geneeskunde
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Werkt het ook?

• Meer patiënt tevredenheid

• Werkdruk bij artsen afgenomen

• Meer aandacht voor de patiënt in 
zijn totaliteit

• Minder vaak behandelen

• Gevoel van professionele autonomie
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Maak je omgeving bewust van de mogelijkheden
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Doorontwikkelen

Cultuurveranderening

Durf afscheid te nemen

Blijf continu scholen
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De toekomst?

• De opleidingsplaatsen zijn er

• De wetgeving is geregeld

• De bekostigingsregels zijn in januari aangepast

Waar kunnen we elkaar verder helpen!!
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