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Tussen de eerste en de tweede lijn
op zoek naar

het derde spoor



Het horloge 
van de 
huisarts 
heeft weinig 
tijd voor  
substitutie



1ste lijn 2de lijn

Obstakel

1ste lijn 2de lijn

succes

CVRM: hoe maak je van 
samenwerken een succes



Inside out vs Outside in

Zorgverzekeraar

Bestuur

Management

Zorgverlener

Patient

zorg vs geld



Aan Tafel!



Aan Tafel!

gaat over de afstemming van de zorg tussen huisartsen, 
specialisten en verpleegkundigen

Het gaat over het optimaliseren van zorg
door zorgverleners die slimmer samenwerken

ondersteund door managers die prioriteren
en bestuurders die accorderen



Inside Out

Het gaat om optimale zorg voor de patient

Triple Aim is de basis

Subsitutie is geen doel

Werkplezier van de zorgverlener is een ‘burning platform’

Uitgangspunten AanTafel!



Quadruple Aim
zin in zorg

The Triple Aim has provided society with a compass, pointing the way 
forward for our health care system. The positive engagement, rather
than the negative frustration, of the health care workforce is of 
paramount importance in achieving the primary goal of the Triple 
Aim—improving population health. Leaders and providers of health 
care should consider adding a fourth dimension—improving the work
life of those who deliver care—to the compass points of better care, 
better health, and lower costs. 

From Triple to Quadruple Aim: Care of the Patient Requires Care of the Provider. Thomas Bodenheimer, MD1⇑
and Christine Sinsky, MD2

http://www.annfammed.org/search?author1=Thomas+Bodenheimer&sortspec=date&submit=Submit
http://www.annfammed.org/search?author1=Christine+Sinsky&sortspec=date&submit=Submit


Een goed gesprek heeft 

een methode nodig

op zoek naar een model



1. Obstakels horen bij samenwerken

2. Alles is oplosbaar met ruimte

3. Als je de samenwerking maar regelt

Samenwerken werkt!

1ste lijn 2de lijn

Obstakel

1ste lijn 2de lijn

succes



Wie zit er aan tafel?

Zorgverzekeraar

Bestuur

Management

Zorgverleners

Patient



Verbreden om te 

focussen

Vertragen om te 

versnellen



Experts
Managers
Bestuurders 

Strategische, 
de bestuurders

Facetten van 
het 

samenwerken 
in complexe 
contexten

Technisch ProcedureelNormatief

Tactische, de 
managers

Operationeel, 
de experts Wij bedenken de oplossingen

Wij regelen de middelen

Wij stellen de prioriteiten

Rolverdeling in de samenwerking



Gesprekken in de samenwerking 

Experts
Managers
Bestuurders 

Strategische, 
de bestuurders

Facetten van 
het 

samenwerken 
in complexe 
contexten

Technisch Procedureel  Normatief

Tactische, de 
managers

Operationeel, 
de experts 
(de burger)

Hoe gaan 
we met 

elkaar om? 

Hoe 
wisselen we 

de 
informatie 

uit. 

Hoe sluiten 
we 

processen 
op elkaar 

aan?
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Wat  moet en w e uit zoeken om de

oplossing mogelijk t e maken?

PARTIJ 1 PARTIJ 2 PARTIJ 3

de part ijen gebeurt  als z e t egen 

het  obstakel aanlopen

3. PIJNPUNT

4. KANS

5. OPLOSSING

6. UITZOEKEN

Beschrijf  de p ijn of  de schade

die iedere part ij ondervindt .

Geef de posit ieve situat ie d ie het  

tegendeel v an het  p ijnpunt  is.

hun kans t e benut t en?

PARTIJ 4

Beschrijf  het  obstakel

W ie is er b ij bet r okken?

Denk aan de klant .

Beschrijf  f eit elijk w at  er b ij ieder v an

2. WAT GEBEURT ER?

1. W IE?

HOE GAAN W E MET 

ELKAAR OM?
OBSTAKELS, PIJNPUNTEN, KANSEN EN OPLOSSINGEN

OBSTAKEL

Wat  kan iedere part ij doen om



Zicht op succes?

2 bijeenkomsten CVRM 

2 bijeenkomsten Osteoporose

wantrouwen wordt samenwerking

inventarisatie inhoudelijke mogelijkheden

inefficiëntie vs workload

uitwerking afspraken volgt

samenwerken = werken

energie is terug




