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Gehoord op het congres Chronische zorg d.d. 14 december 2016 

Overeenkomsten tussen België, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland: 

- De beleidsmatige en praktische bakens lijken nu overal verzet te worden richting 

een integrale benadering van zorg en daarin specifiek van chronische zorg. 

Kenmerken: holistischer, multidisciplinair en proactief; samenwerking/integratie 

zorg en welzijn. 

- De interne organisatie bij zorgverzekeraars zal daar snel op aangepast moeten 

worden. 

- Het triple aim principe is overal te herkennen. In België wordt het verwoord als:  

o het verbeteren van de gezondheidstoestand in de gehele bevolking,  
o het verbeteren van de kwaliteit van zorg zoals de patiënt die ervaart, 
o het verhogen van de efficiëntie in de zin van “more value for money”; 
o waarbij als extra dimensies job tevredenheid van de actoren en het 

wegwerken van gezondheidsongelijkheden (equity) zijn toegevoegd. 
- Iedereen geeft aan dat regionale verschillen bepalend moeten zijn en dat de 

overheid wel landelijke regels moet geven (ook voor governance en 

verantwoording) en kennis leveren, maar verder ondersteuning op maat en naar 

lokale behoefte moet bieden (coaching/scholing, bekostiging van de structuur, 

stratificatie van doelgroepen en andere facilitaire zaken). Nick Goodwin (Groot 

Brittannië): ‘Local context is everything!’ Daar is ook de motivatie en het geloof 

om echt iets tot stand te brengen. 

- Gebruik bij nieuwe pilots en projecten altijd de populatie als uitgangspunt. Het 

bepalen van de populatie/doelgroepen is ook belangrijk voor de juiste monitoring 

en evaluatie. Maar een sluitende afbakening is niet eenvoudig. 

- Begrippen als collectieve contracten, integrale bekostiging en shared savings zijn 

overal actueel. De uitwerking verkeert per locatie in verschillende stadia van 

ontwikkeling. 

- Governance is overal een moeilijk, maar essentieel aspect dat structurele 

oplossingen voor alle niveaus van governance vraagt. Het delen van budget, bv. 

tussen zorg- en sociaal domein, kan leiden tot slechtere onderlinge verhoudingen, 

bijvoorbeeld doordat zorginnovaties het welzijnsdeel verdringen. 

- Duurzaam onderling vertrouwen is een essentiële voorwaarde. 

- Ook daarvoor absoluut noodzakelijk volgens alle internationale sprekers: een goed 

functionerende integrator.  

Deze moet visie en leiderschap uitdragen, de juiste partners verbinden, acties 

coördineren (mensen met de juiste dingen bezig te laten gaan); informatie 

leveren over hoe goed het gaat en hoe verbeterd kan worden; onderlinge relaties 

en vertrouwen opbouwen en knelpunten signaleren en oplossen. Moet 

zorgtrajecten/zorgpaden en zorgstructuren en de lokale situatie kennen, moet om 

kunnen gaan met problemen in de interactie, ook tussen instituties.  

Alle partijen hebben belang bij zo’n integrator, want hierdoor worden betere 

relaties opgebouwd vanuit het lange termijndoel van integrale zorg en 

ondersteuning.  

Randvoorwaarde is dat zowel de zorgverleners als de zorgverzekeraar deze 

integrator volledig steunen. 
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Overige wetenswaardigheden: 

- In België en Duitsland is geen verplichte inschrijving bij een huisarts nodig; dat 

bemoeilijkt de ontwikkeling naar integrale zorg; er wordt nu in projecten mee 

geëxperimenteerd. 

- In Duitsland is bij wet toegestaan bepaalde innovaties te financieren uit het 

vereveningsfonds van verzekeraars. 

- In Engeland tendeert men momenteel naar een hoofdcontractant die alle 

benodigde partijen daaronder moet verenigen voor het leveren integrale zorg aan 

een groep wijkbewoners, of bijvoorbeeld aan een groep mensen met een bepaalde 

beperking. 

- In België is een allesomvattend top down project (www.integreo.be) van start 

gegaan, met daarin ook een besparingsopdracht (900 miljoen in 2017). Een 

tijdpad van 5 jaar voor de uitvoering van 11 pilotprojecten, die samen een derde 

van de Belgische bevolking bestrijken. De pilots zijn geselecteerd uit de 

aanmeldingen die binnenkwamen na een landelijke oproep. 

Voor het uitrollen van best practices/opschaling zal na die 5 jaar zeker nog 5 – 7 

jaar nodig zijn. De 8 betrokken ministers hebben ingestemd met de aanpak en de 

pilots zijn gekozen. Over 5 jaar wordt duidelijk of dit werkt.  

- In België zijn nu nog geen problemen met toegankelijkheid van de zorg, daar zou 

de bezuiniging wel toe kunnen leiden. 

- In België is bij zorgverleners geen cultuur voor het geven van een sturende rol 

aan de patiënt; dat vergt nog een grote omslag. 

- Duitsland: uit monitoring van disease management programma’s (DMP’s) blijkt 

dat de totale kosten dalen (400-800 euro per patiënt per jaar). Structurering van 

de zorg blijkt dus te werken. Er zijn wel verschillen per deelstaat. 

- In Duitsland maakt het model waarbij huisartsen en specialisten in dienst treden 

bij een medisch klinisch verzorgingscentrum een grote groei door, omdat veel 

artsen geen eigen praktijk meer willen.  

- Duits project waarin de patiëntselectie werd gedaan aan de hand van het 

criterium: welke patiënten hebben de komende 3 a 4 maanden kans in het 

ziekenhuis te komen (DM/COPD/hartklachten e.a.). De lijst werd daarna 

voorgelegd aan artsen die de definitieve doelgroep voor casemanagement 

bepaalden en de zorg daarop aanpasten. Uit de evaluatie bleek dat betere zorg en 

betere kwaliteit van leven werd bereikt, maar dat de kosten niet lager uitvielen. 

De verzekeraar wou toen niet verder met de aanpak.  

- Goodwin (GB): het probleem in Europa is dat de focus niet ligt op kwaliteit 

verbeteren, maar op het op korte termijn geld besparen, kosten drukken voor het 

budget van volgend jaar. Deze trajecten duren veel langer. Die inkoopstrategie 

past daar niet in.  

Disease management programma’s zijn vaak op zich wel kosteneffectief, maar 

werken kostenverhogend in het systeem er om heen. 

- Kliphuis: beperk nu al de indicatoren en kies indicatoren bij voorkeur gericht op 

uitkomsten. 

- Schrijvers: zijn nieuwe model voor geïntegreerde (chronische) zorg bevat zes 

componenten: 1. Gebruik van zorgpaden 2. De patiënt als partner van de 

professional 3. Kwaliteitsborging 4. Ondersteunende zorg-ICT (eHealth)  

5. Ondersteunende financiële prikkels en 6. Dienend leiderschap. 
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2.  Voorbeelden, informatiebronnen en tips uit de flitspresentaties en het 

einddebat: 

o http://b-bewust.borstkanker.nl/ 

Tools voor patiënten voor het maken van keuzes en gesprekken met behandelend 

zorgverleners. Er is ook een checklist voor zorgverleners. Mede in Friesland 

ontwikkeld in het project B-bewust:  

Met de Friese ziekenhuizen is afgesproken dat voor deze vorm van 

gespreksvoering extra ruimte wordt geregeld. Implementatie met behulp van 

‘patiënt-advocates’; in Friesland Rian Terveer. 

De ontwikkelde tools worden ook al gebruikt ook voor andere aandoeningen. 

o Nijkerk: inzet longarts in de eerste lijn;  http://www.gc-nijkerkerveen.nl/pg-

27611-7-98758/pagina/longzorg_nijkerk.html  

o Goede voorbeelden ouderenzorg: 

 Torbay: veel crisissituaties met ouderen en in de spoedzorg en een onnodig 

lang verblijf in het ziekenhuis vanwege het ontbreken van goede zorg thuis. 

Daardoor ook snellere opname in verpleeghuizen. Zorgverleners, 

welzijnswerkers en de verzekeraar zijn samen aan de slag gegaan. Resultaat: 

opname in tehuizen en ziekenhuis aanzienlijk gedaald, hogere tevredenheid en 

beter zelfmanagement in de thuissituatie. Opletpunt blijft het delen van de 

budgetten. http://www.birmingham.ac.uk/schools/social-

policy/departments/health-services-management-

centre/news/2010/01/torbay-project.aspx 

 Nortallja in Zweden: op een populatie van 56.000 mensen veel problemen met 

ouderen en met jongeren met psychische problemen en een slecht 

functionerend ziekenhuis. Wethouder en inwoners hebben samen de 

governance geregeld en 1 organisatie-eenheid ingericht voor zorg- en sociaal 

domein. 

 Voorbeelden voor inzet van specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn: 

Welthuis/Goudenhart en dichter bij huis: Liante; zie 

http://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorggroep-liante 

o De inzet van specialistische verpleegkundigen in de eerste lijn zou beter benut 

moeten worden. Er zijn 3000 verpleegkundigen opgeleid voor de eerste lijn, met 

specialisaties als GGZ en somatische preventieve, acute en chronische zorg. Zij 

zijn bevoegd als naast gelijk regievoerder naast de huisarts www.manp.hu.nl. 

o Menzis doet een shared savingsproject in de Achterhoek met Arts en Zorg. 

Doelmatigheid wordt beloond mits het niet ten koste gaat van de kwaliteit.   

Het pilotjaar is afgerond met betere zorg tegen lagere kosten en dat geeft veel 

energie om door te gaan. Dan wordt, naast het betrekken van het ziekenhuis ook 

gezocht naar het intensiever betrekken van patiënten, zo mogelijk door stemrecht 

over de besteding van de shared savings.  

o Birkhoff: Uit een screening van de COPD-populatie door de longarts bij een 

voorbeeldproject in Nijkerk bleek 20% uiteindelijk geen COPD-patiënt te zijn; dat 

heeft veel besparingen in medicatie opgeleverd; shared savings toegepast. 

o Voorbeeld resultaat indicator: hoeveel patiënten met COPD verwacht en hoeveel 

werkelijk opgenomen in de afgelopen periode? 

o Kliphuis: Vereenvoudig de huisartsenbekostiging, bijvoorbeeld naar enkelvoudige, 

chronische en intensieve zorg. 

o Schrijvers: Overbelasting van de thuiszorg leidt tot snellere verwijzing en de mate 

van druk op de spoedzorg geeft aan hoe goed de chronische zorg in een gebied is 

geregeld. 

 

http://b-bewust.borstkanker.nl/
http://www.gc-nijkerkerveen.nl/pg-27611-7-98758/pagina/longzorg_nijkerk.html
http://www.gc-nijkerkerveen.nl/pg-27611-7-98758/pagina/longzorg_nijkerk.html
http://www.birmingham.ac.uk/schools/social-policy/departments/health-services-management-centre/news/2010/01/torbay-project.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/schools/social-policy/departments/health-services-management-centre/news/2010/01/torbay-project.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/schools/social-policy/departments/health-services-management-centre/news/2010/01/torbay-project.aspx
http://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorggroep-liante
http://www.manp.hu.nl/


4 

 

 

o Patiënten participatie:  

 In het Duitse schizofrenieproject werd gewerkt met een board met 

psychiaters en een board met patiënten.  

 Patiënten worden in Duitsland geschoold in het omgaan met hun ziekte en 

artsen krijgen ook educatie in het betrekken van de patiënt bij de 

behandeling. Patiëntenorganisaties worden in een aantal projecten 

betrokken bij conceptontwikkeling. 

 Goodwin: Het gedrag van zorgverleners is met name te beïnvloeden door 

kwaliteitsstandaarden. Het samen met patiënten ontwerpen van zorgpaden 

helpt ook: dan ontstaat een andere manier van kijken. 

 Seesing: patiënten laten meebeslissen over besteding van shared savings. 

 Schrijvers: tijdens de kanteling zou de cliëntervaring goed gemonitord 

moeten worden (hoe is de toegang vanuit het sociaal team naar de 

huisarts, bijvoorbeeld en na een heupoperatie ook vragen: kunt u nu weer 

lopen?).  

o In het SIRM-onderzoek naar schotten in de zorg (verschenen op 12 december 

2016), waarin 63 succesvolle projecten naar een landelijk niveau zijn 

geëxtrapoleerd, werden vijf niveaus van schotten gevonden. Zelfs VWS is 

ingericht via schotten. Er wordt gepleit voor herschotting in plaats van 

ontschotting aan de hand van een kantelagenda. http://www.sirm.nl/schotten-in-

de-zorg_concept/. Aanbevelingen ook: 

 Uit TNS/NIPO-onderzoek blijkt dat patiënten met name verbetering van 

samenwerking belangrijk vinden. Het aspect samenwerken zou al in de 

opleidingen voor zorgverleners meegenomen moeten worden. 

 Behandel de patiënt daar waar hij/zij zich goed voelt; 

 Wees selectief met betrekking tot business cases e.d.. Parkinson Net heeft 

zich als aanpak al lang bewezen en staat internationaal in de 

belangstelling. Toch moeten ook zij elk jaar opnieuw onderhandelen met 

de verzekeraar. 

o Het onderzoek naar organisatievoorwaarden en financiële prikkels voor 

zorgnetwerken in chronische zorg (Ineke Boxem en Karlie van Kuijk) suggereert 

als gewenste ontwikkeling de vorming van regionale multidisciplinaire 

coördinatiecentra (MCC’s). 

Belangrijkste discussiepunt in het afsluitende debat: kan een zorggroep een MCC 

worden? Het gaat niet goed als het draagvlak voor de zorggroep niet groot 

genoeg is, er onderlinge ruzies zijn, de ICT niet op orde is, of als de patiënt geen 

partner is. De integrator moet gesteund worden door de huisartsen (interne 

integratie) en door de zorgverzekeraar (externe legitimatie) en er moet sprake 

zijn van dienend leiderschap. Als een van die factoren ontbreekt, adviseert Guus 

Schrijvers er niet aan te beginnen. En de verzekeraar zou namens andere 

verzekeraars afspraken moeten kunnen maken en langjarige contracten moeten 

kunnen afsluiten. 
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