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Taskforce Zorg op de Juiste Plek

• 23 januari – 29 maart 2018, 6 bijeenkomsten

• 16 experts uit het veld op persoonlijke titel, 
vertegenwoordigers van: 

patiënten, gemeenten, wijkverpleging, 
paramedische zorg, huisartsen, (academische) 
ziekenhuizen, medisch specialisten, 
verpleeghuissector, verzekeraars, GGZ, 
zelfstandige behandelcentra

• Voorzitter en secretariaat VWS



Brede bijeenkomst

• 7 februari brede bijeenkomst met belangstellenden en 
ervaringsdeskundigen uit het veld

• Veel belangstelling: binnen 3 weken 112 aanmeldingen 

• In gesprek over zorg op de juiste plek 

en de randvoorwaarden

• Discussie is niet nieuw en leeft!



Doel van de Taskforce

Het bieden van een overtuigend perspectief met concrete bouwstenen voor de sector. 

Geen blauwdruk, wel richting en handreikingen voor initiatieven die regionaal en lokaal 
vorm zullen krijgen. 



Doel van de Taskforce 

Kennismaking en inventarisatie zienswijzen aan de hand van voorwerpen.



Voorwerpen

De zorg is organisch, in beweging en buitengewoon complex.
Staat de patiënt centraal? Of de professional? Of de organisatie? Of de samenleving? 



Voorwerpen

Enorme organisatie, doet alles vanuit perspectief van de klant.
Begonnen op zolderkamer  geef kleine initiatieven de ruimte.
Het bedrijf blijft zichzelf ontwikkelen naar gelang de vraag van de klant.



Voorwerpen

Alleen je eigen 100 meter lopen is niet effectief voor het eindresultaat.
Goede samenwerking over de schotten heen is noodzakelijk.
Daar hoort een goede overdracht van gegevens bij. 



Voorwerpen

Zorg door medisch specialist niet altijd noodzakelijk binnen de ziekenhuismuren.
Meer denken vanuit netwerken, alleen naar het (dure) ziekenhuis als het echt moet.



Voorwerpen

Eerst inventariseren wat de noden in een regio zijn en het team daarop afstemmen.
Naar geïntegreerde zorg, zonder grenzen/schotten, naar de totale behoefte in een regio.



Rapport

In groepen hoofdstukken geschreven, bediscussieerd, 
geredigeerd, praktijkvoorbeelden verzameld, etc.
Rapport De juiste zorg op de juiste plek
Aangeboden aan minister Bruins op 6 april jl.

Te downloaden op:
www.denieuwepraktijk.nl



Rapport



Rapport

Hoofdstukken:
Patiënt aan het woord
Hoe ziet de beweging er uit?
Wat moeten we doen?
Waar zien we in de praktijk een begin van de beweging?

 veel links en zooms



Urgentie om te veranderen

• Van ziekte naar gezondheid en het functioneren van mensen

• Krappe arbeidsmarkt : 
– Nu:  1 op de 7 werkzaam in de zorg
– 2040: 1 op de 4

• Mismatch tussen behoefte en aanbod

• Onhoudbare zorguitgaven zet uitgaven voor andere belangrijke sectoren onder druk



Randvoorwaarden:

• Voldoende gezondheidsvaardigheden en mogelijkheden van zelfmanagement

• Zorgverlener als adviseur/coach i.p.v. “autoriteit

• Zorgverleners die elkaar kennen, van elkaar weten wat zij kunnen en doen

• Zorgverleners die worden beloond voor het leveren van meerwaarde

• Benutten persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) en uitwisseling gegevens

• Een gedeeld beeld vormen in de regio en het gesprek over de opgave

• Het bestuurlijk commitment om die verantwoordelijkheid te pakken



Functioneren van mensen als uitgangspunt!

• Welke ondersteuning heeft iemand nodig om goed te kunnen blijven functioneren?

• Investeren in gezondheidsvaardigheden en zelfmanagement

• Leefstijl en functioneren als logisch onderdeel van een consult

• Brede poortwachterfunctie door het wijknetwerk: sociaal wijkteam, 

wijkverpleegkundige, huisarts en paramedici



Het juiste commitment

• Mismatch tussen behoefte en aanbod

• Gevraagd: commitment om zorg beter te organiseren

• Dit vereist een cultuur- en gedragsverandering op alle niveaus

• Daarop mogen professionals en organisaties elkaar aanspreken

• Van: het werkt niet, maar ik heb mijn stoeptegel schoongeveegd

• Naar: het werkt, want ik draag bij aan het vegen van de straat!

• Veel voorbeelden van de beweging: het kàn!



Het juiste beeld van de gezamenlijke opgave

• Samen een gedeeld beeld van gezondheid en zorg in de regio maken

• Data uit de diverse bestaande bronnen en domeinen samenbrengen

• Wat doen we goed? Wat kan beter?

• Wat staat ons te doen? -> Het goede gesprek voeren

• Samen het beeld bepalen, maar individuele partijen nemen 

verantwoordelijkheid op om bijdrage te leveren



Informatie op de juiste plek op het juiste moment

• E-health versterkt zelfmanagement, samen beslissen, samenwerken en netwerkzorg

• Informatie over elkaars bijdrage aan de zorg is integraal onderdeel van goede zorg

• Geef mensen hun eigen data in hun persoonlijke gezondheidsomgeving

• Kwaliteitskader voor elektronische gegevensuitwisseling



De juiste professional op de juiste plek

• Succes vergt en - en:  EN meer regie bij mensen EN professional die meer coacht

• Zorg thuis verandert de zorgrelatie en verhouding en bevordert integrale zorg

• Ken de andere professionals, weet wat zij kunnen en doen, werk samen

• Vergt meer en andere professionals, anders organiseren, taken afsplitsen



Meerwaarde op de juiste plek

• Meer tijd voor de cliënt en patiënt: vraag achter de vraag

• Meer consultatieve samenwerking en netwerken

• Laag complexe electieve ingrepen meer in gespecialiseerde centra

• Ziekenhuis- en instellingszorg dichtbij huis of zelfs thuis; ‘hospital at home’



Naar brede triage op het juiste moment

• Leer mensen wat ze zelf kunnen beoordelen en wanneer, waar hulp te zoeken 

(goede informatie en cliëntondersteuning)

• Brede triage, dus het medische en sociaal domein samen 

• Wijknetwerk: sociaal wijkteam, wijkverpleegkundige, huisarts

• GGZ-hulpverleners en paramedici worden betrokken

• Coördinatie en regievoering van brede triage bekostigen

• Beoordeling van behoefte is een continu proces (op- en afschalen)



Organisatie van de juiste zorg op de juiste plek

• Stop met denken in eerste, tweede en derde lijn, organiseren in ketens en netwerken

• Behandeling psychische klachten in de eigen omgeving

• Ziekenhuiszorg kan steeds vaker thuis, of dicht bij huis

• Redeneer voor de organisatie van de zorg vanuit de mens, niet vanuit gebouwen

• Samenwerking is een voorwaarde voor goede zorg

• (Her)gebruik gegevens over iemand en weet van elkaar wat je doet voor die persoon



De transformatie moet lonen

• Meer kijk- en luistergeld voor samen beslissen

• Contractinnovaties nodig, niet zo zeer aanpassen bekostigingsregels

• Gebruik zorgbundels, integrale tarieven en vaste bedragen per cliënt

• Minder dubbele diagnostiek en dubbele bekostiging

• Bij inkoop sturen op organiserend vermogen en ander zorglandschap

• Belonen van zorguitkomst leidt tot een andere organisatie van zorg 



Sturen op transformatie: make it happen!

• Zorggebruikers aanspreken en ondersteunen

• Bestuurlijk commitment is nodig: niet meer duiken

• Van afbouw “tussen de muren” naar opbouw van zorg dichtbij

• Tijdelijke transformatiemiddelen en investeringen in samenwerking

• Geen kwaliteitsstandaard zonder filosofie van de juiste zorg op de juiste plek

• De beweging blijkt al uit talrijke inspirerende voorbeelden (lees het rapport!)



Ambities voor de transformatie

• Verwachte stijging Zvw-volume: +20% in 2018-2025

• Ambitie: Volume in ziekenhuizen en GGZ-instellingen in 2025 op niveau 2018

• Betekent voorkomen zorg, verschuiven zorg en vervangen zorg 

• Ambitie: Integrale kosten chronisch zieken met gemiddeld 25% omlaag

• Substantiële verlaging van kosten laagcomplexe, electieve zorg

• Investeren in wijknetwerk, ambulantisering en transformatie 

• Ambitie: Premiestijging temperen (houdbaarheid en solidariteit)



Wie doet er mee? Wie durft?
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