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TEKST: DANA PLOEGER - FOTOGRAFIE SUZANNE VAN DE KERK RICHTING NETWERKGENEESKUNDE

Toekomst voor teams rondom de patiënt 

Muren, grenzen  
en lijnen verdwijnen

Patiënt-centraal werken is een ambitie 
die al menig jaar klinkt. De laatste jaren 
is ook zeker vooruitgang geboekt met 
ketenzorg, zorggroepen voor chronisch 
zieken en projecten als Samen Beslissen, 

maar: het is niet genoeg. Daarom is netwerkgenees-
kunde een van de vier pijlers in het visiedocument 
Medisch Specialist 2025. ‘Netwerkgeneeskunde gaat uit 
van een werkwijze waarbij de medisch specialist niet  
een op zichzelf staand en solitair functionerende dokter 
is, maar onderdeel van een samenwerkend team van 
zorgverleners in de wijk of andere (regionale) 
ziekenhuizen, door de nu nog bekende ‘lijnen’ heen’, 
vertelt Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, internist-
acute geneeskunde bij het Erasmus MC in Rotterdam en 
lid van de commissie Medisch Specialist 2025. ‘De zorg 
wordt rondom de individuele patiënt georganiseerd, 
voor een deel fysiek en voor een deel virtueel.’

Even inloggen
Over hoe dat er in de toekomst uitziet, beschrijft de 
visie een situatie die dan heel gewoon kan zijn: ‘De 
heer van Vlissingen mag naar huis na een operatie 
door de microrobot onder lokale verdoving. Helaas is 
zijn diabetes door de opname in het ziekenhuis sterk 
ontregeld. De huisarts, praktijkondersteuner en internist 
overleggen tijdens een online vergadering hoe zij hem 
zo snel mogelijk weer gereguleerd krijgen. Omdat Van 
Vlissingen een zorgrobot van het ziekenhuis heeft mee 
gekregen, spreken de praktijkondersteuner en uroloog 
af samen in te loggen op de robot en zo virtueel langs te 
gaan bij de patiënt. De uroloog voor de nacontrole van 
de operatie, en de praktijkondersteuner om adviezen 
te geven over de diabetes. De wijkverpleegkundige is 
op dat moment bij Van Vlissingen thuis aanwezig om 
ondersteuning te verlenen.’

Het werk van de medisch specialist beperkt zich niet langer tot één gebouw of één lijn. 

In de nieuwste visie wordt de zorg rond patiënten gepland – deels fysiek, deels virtueel. 

Binnen de netwerkgeneeskunde is geen enkele muur meer heilig. 

�

Internist-acute geneeskunde Stephanie Klein 
Nagelvoort-Schuit:

‘Onze ambities zijn 
hoog, maar wel 
realistisch’
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‘In dit voorbeeld’, stelt Klein Nagelvoort-Schuit, ‘zie 
je een mooie combinatie tussen technologische 
hoogstaande operatiemogelijkheden en virtuele en 
persoonlijke zorg rond nacontroles in de vertrouwde 
omgeving van de patiënt. Uiteraard is dit nog 
toekomstmuziek, maar als wij specialisten de toekomst 
schetsen zoals wij die voor ons zien, hebben we ook 
invloed op hoe die technologie wordt ontwikkeld 
door bedrijven. Op dit moment zijn er al enkele 
goedlopende praktijkvoorbeelden, zoals telethuisdialyse 
bij nierpatiënten, apps voor medicatiebegeleiding en 
telemonitoring bij COPD-, diabetes- en hartpatiënten. 
Onze ambities zijn hoog, maar realistisch.’ 

Werelden samenbrengen
Volgens Klein Nagelvoort-Schuit zijn medisch 
specialisten klaar voor deze volgende stap in zorg 
verlenen. ‘Specialisten hebben absoluut de wil om 
samen te werken. Natuurlijk zijn er nog dokters die 
vanuit het oude denken handelen, maar de meesten 
zijn het erover eens dat werken in een team leuker en 
gevarieerder is. Je scherpt elkaar, deelt kennis en kijkt 
breder dan de reikwijdte van je eigen specialisme. Het 
lijkt mij heerlijk om straks twee dagen in de academie 
te werken, twee dagen in een regionaal ziekenhuis en 
nog een dag wetenschappelijk onderzoek te doen. Met 
netwerkgeneeskunde worden dit soort combinaties 
beter mogelijk.’
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Even voor alle duidelijkheid: netwerkgeneeskunde is 
zeker niet hetzelfde als ketenzorg. Daarin krijgt een 
patiënt behandelingen van verschillende zorgverleners 
na elkaar, bij elk loket een ander stukje zorg. Bij 
netwerkgeneeskunde draait het om welke zorgverlener 
het beste de behandeling kan geven. ‘De netwerken 
die wij voor ogen hebben, vormen zich organisch. 
Soms in vooropgezette samenwerkingsverbanden, 
maar ook ad hoc rondom de specifieke behoeften van 
een patiënt’, vertelt Klein Nagelvoort-Schuit. ‘Het is 
eigenlijk het beste samenbrengen uit de werelden van 
de eerste-, tweede- én derdelijnszorg. Zo ontvangen 
mensen straks hoog-complexe zorg en de meeste 
moderne geavanceerde technieken van het ziekenhuis, 
maar gecombineerd met zorg van huisartsen en andere 
zorgverleners in de wijk. Daarbij is het uitgangspunt: 
dichtbij als het kan, en in een gespecialiseerd centrum 
als het moet. Er zijn al plekken waar op die manier 
gewerkt wordt, neem bijvoorbeeld PlusPunt in Heerlen 
waar cardiologen in de wijk werken, of ziekenhuis 
Bernhoven waar een dermatoloog één dag in de week 
spreekuur houdt in het lokale gezondheidscentrum.’

Ieder op zijn stoel
Netwerkgeneeskunde is overigens geen noviteit. ‘Kijk 
maar naar alle multidisciplinaire en interregionale 
overleggen die we nu al kennen. Het is voortborduren 
op wat er al in gang is gezet’, zegt Klein Nagelvoort-
Schuit. Het kernpunt van netwerkgeneeskunde is de 
teamvorming van specialisten en zorgverleners buiten 
het ziekenhuis en met collega’s in andere ziekenhuizen. 
Specialisten hoeven dus niet bang te zijn dat het 
ziekenhuis verdwijnt. ‘Het gaat om taakverandering 
en meer verbinding tussen de eerste-, tweede- en 
derdelijnszorg. Nieuwe verbindingen aangaan en 
openstaan voor de input van collega-zorgprofessionals 
kan je enorm uit je comfortzone halen. Bij het leggen 
van die netwerken zullen medisch specialisten zeker de 
leiding hebben, maar we kunnen natuurlijk niet alles 
regelen. Muren slechten wordt de grootste uitdaging.’

Daarbij vraagt die nauwe, soms ad hoc manier van 
samenwerken, om heldere afspraken. ‘Zo moeten 
we waakzaam zijn dat duidelijk is welke zorgverlener 
op welk moment in de behandeling in the lead is. 
Daarnaast is het natuurlijk niet de bedoeling dat de 
specialist op de stoel van bijvoorbeeld de huisarts of 
wijkverpleegkundige gaat zitten of andersom, maar 
wel dat we wederzijds een meer proactieve opstelling 
dan nu ontwikkelen om ons over en weer goed te 
informeren. Die houding draagt eraan bij dat je als 
zorgverlener je behandeling nog beter kunt afstemmen 
op behoeften van de individuele patiënt.’

Dossiers delen
Dat hiervoor veranderingen nodig zijn, is voor de 
internist kristalhelder. Een eerste voorwaarde is dat 
patiënten online hun eigen dossier kunnen beheren  

‘Netwerkgeneeskunde 
is het beste 
samenbrengen uit 
de eerste, tweede en 
derdelijns zorg’
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en zorgverleners inzicht krijgen in elkaars dossiers.  
‘Het voordeel dat je daarmee behaalt, is ontzettend 
groot. Patiënten vinden specialisten nu al ouderwets 
omdat wij niet in het huisartsendossier kunnen. In de 
nieuwe opzet heeft de patiënt de regie en bepaalt 
die wie toegang krijgt tot zijn dossier. Het is daarbij 
goed voor patiënt én behandelaar dat deze informatie 
volledig is en 24/7 beschikbaar is, bijvoorbeeld 
wanneer de patiënt onverwacht acute zorg nodig 
heeft. Ontsluiting tot een algemeen goed werkend 
elektronisch patiëntendossier is dan ook meer dan 
noodzakelijk.’

Een andere voorwaarde voor het succesvol inzetten 
van netwerkgeneeskunde is de bekostiging. Klein 
Nagelvoort-Schuit ziet geen grote hindernissen. 
‘Het huidige systeem biedt genoeg mogelijkheden, 
mits partijen concrete afspraken met elkaar maken 
en de blik ferm op de toekomst richten. De lopende 
regelingen met zorgverzekeraars voor projecten in de 
anderhalvelijnszorg moeten verder worden uitgebouwd.’ 
Is netwerkgeneeskunde dan niet een bepaalde vorm van 
substitutiezorg? Dat kan niet anders, willen we de zorg 
betaalbaar houden, vindt Stephanie Klein Nagelvoort-
Schuit. ‘De zorg zo dichtbij mogelijk organiseren is 
prima, maar we moeten wel goed de risico’s in kaart 
brengen en de kwaliteit monitoren. Substitutie mag 
nooit als gevolg hebben dat de kwaliteit minder wordt.’

Meebewegen
De komende jaren zullen de netwerken worden opgezet 
rond ziektes als diabetes, kanker en reuma. Dat ook 
patiënten aan deze vorm van netwerkgeneeskunde 
toe zijn, weet de internist honderd procent zeker. 
‘Nu al merk ik dat patiënten uitgesproken wensen en 
duidelijke ideeën hebben over hoe zij de zorg rond 
hun (chronische) ziekte georganiseerd willen hebben. 
Zij verwachten van hun medisch specialist juist dat die 
meebeweegt. De maatschappij verlangt van hen een 
bepaalde mate van zelfredzaamheid en zelfmanagement. 
Dan moeten wij dat wel voor hen faciliteren.’ 

‘Patiënten hebben al 
uitgesproken ideeën  
over de organisatie van 
hun zorg’ 


