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Trends en ontwikkelingen
• Technologische ontwikkelingen
• Nieuwe diagnose- en behandelmethoden
• Dubbele vergrijzing
• Aantal chronisch zieken neemt toe en meer sprake van multimorbiditeit
• Betaalbaarheid van zorg staat onder druk
• Krappe arbeidsmarkt

Tijd voor herijking positie in snel veranderend zorglandschap



En ook
• Patiënt is meer dan zijn ziekte

• Patiënt in zijn context
dus ook de  UMC’s in hun context

‘grenzen vervagen’

‘Trends en ontwikkelingen



Radboudumc
A significant impact on healthcare

Als Radboud universitair medisch centrum willen we 
vooroplopen in de vorming van een duurzame, 
innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. 
Die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen.



Persoonsgericht en innovatief
Persoonsgericht en 
innovatief: daar gaan en 
staan we voor. In nauwe 
samenwerking met ons 
netwerk. 
De patiënt wordt gezien 
in zijn context.



Persoonsgericht
Patiëntenzorg
- Van professional georiënteerd naar patiënt georiënteerd
- Zorgpaden
- Geïndividualiseerde zorg
- Shared decision making
- Centra

Onderwijs
- Vernieuwing curriculum
- Patiënt- en studentgericht

Onderzoek
- Van molecuul naar mens naar populatie (personalized medicine)



Beweging naar innovatief zijn:
• Sneller implementeren 

innovaties
• iLab, iBoard, iFund en 

InnovationSpace actief, naast 
en met REshape

• 2 calls per jaar
• Delen best practices

Innovatief



Een 
constante 
stroom 
van 
ideeën uit 
het huis, 
geholpen 
door een 
innovatie-
cultuur

Proof of Principle
Proof of Concept

Prototype
Proof of practice

REshape e.a.
REshape/i-lab

i-lab

i-lab

Scale

PVI



Samenhang en focus



Organisatie en besturing
1. Nieuw besturingsmodel
2. Keuzes maken
3. Netwerkorganisatie



Centra
• Meer focus en samenhang vraagt ook om aanpassing van onze structuur
• Van oriëntatie op professional naar oriëntatie op patiënten
• Gefaseerde aanpak van centrumvorming
• Versterking synergie patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek



Waarom keuzes maken?
Nu kiezen voor die onderwerpen die voor de 
komende 10 jaar belangrijk zijn

Vanuit onze academische rol:
- hoogspecialistische kennis
- innovatie & ontwikkeling
- nieuwe zorgconcepten
- 3 kerntaken
- vermaatschappelijking in de zorg



Groen, gezond en in beweging
• GGD, Gemeente, Radboudumc en ….

De komende tien jaar werken wij samen om onze stad 

Groen, gezond en in beweging te krijgen

• Radboudumc:
Healthy professionals, rookvrije campus (samen met  de 
Universiteit), preventie in de spreekkamer, week van vitaliteit 
en werkplezier etc.



Keuzes maken
Wat moeten we 
• behouden
• versterken & ontwikkelen (investeren)
• Afbouwen
• Zorg voor gezondheid

om over 10 jaar nog steeds een belangrijke en 
relevante speler te zijn en in de toekomst een 
bijdrage leveren aan de zorg voor gezondheid
Half 2019 is dit proces afgerond



Ordenende principes
• De keuze draagt bij aan het vormgeven van de gezondheidszorg in de toekomst: 

het gaat om innovaties die recht doen aan ons academisch leiderschap.

• De keuze versterkt de synergie van onze kerntaken, en omvat ten minste 2 van de 
3 kerntaken.

• De keuze versterkt de samenwerking in onze netwerken, buitenshuis en 
binnenshuis.

• De keuze leidt tot excellente kwaliteit voor patiëntenzorg, onderzoek en/of 
onderwijs, en gaat over gebieden waarin we koploper zijn of gaan worden.

• De keuze draagt bij aan doelmatige gezondheidszorg, bezien vanuit het 
perspectief van de samenleving. 

• De keuze versterkt de menselijke maat en persoonsgerichte zorg, zowel vanuit 
het perspectief patiënt, student als medewerker.



Waarom netwerken?
2 trends

• Schaalvergroting en concentratie

• Decentralisatie



Schaalvergroting en concentratie
• toename van kennis

• super-specialisatie

• kwaliteitsverbetering

• efficiency (?)

• externe druk (?) Fusies en overnames



Decentralisatie trend

• langer (gezond) thuis
• patiënt centraal, persoonlijke zorg
• patiënt in zijn context
• eigen verantwoordelijkheid & regie



Ons antwoord
• Voordelen van schaalvergroting zonder de nadelen
• Voordelen van decentralisatie

Netwerken gaan veel verder dan alleen ziekenhuizen
• “Virtuele fusie” 

• Netwerksamenwerking



Intensieve vorm van samenwerken
Voorwaarden:
• Gemeenschappelijk doel, overtuigende 

meerwaarde
• Vanuit een gedeelde visie & waarden
• Langdurig, duurzaam
• Niet onderhandelbare kwaliteit
• Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
• Deels opgeven eigen autonomie
• Behoud eigen identiteit
• Niet alleen ziekenhuizen



Waarden voor samenwerking



Patiënt en het netwerk
Gelijke werkwijze in het netwerk
• Zorgpaden en protocollen
• Volgens de laatste (gefundeerde) inzichten
• (virtuele) multidisciplinaire teams, kennis naar de patiënt

Doorbehandeling ipv doorverwijzing
• Naadloze overgang, geen doublures

Deelname aan onderzoek
• Includeren in trials

Breed, kwalitatief hoogstaand en innovatief zorgaanbod
• Patiënt in zijn context



Professionals en het netwerk
Op meerdere plaatsen werkzaam
• Expertise met collega’s ontwikkelen
• Gebruik maken van elkaars infrastructuur en innovatiekracht

Opleiding, training, stages
• Consultatie

Loopbaanontwikkeling
• Perifeer én academisch
• Werken volgens de laatste inzichten

Voldoen aan professionele (kwaliteit)standaarden



Belemmeringen

• mededingingswetgeving

• bekostigingsregels

• verantwoordelijkheidsvraagstukken

• .... waar een wil is ....



Waar staan we nu?
• Maastricht UMC+
• CWZ, Sint Maartenskliniek
• Bernhoven, Pantein
• JBZ, Rijnstate

Radboudumc
CWZ
Sint MaartenkliniekJBZ Pantein

Bernhoven

Rijnstate

•
•

••
•



§ Grenzen vervagen

§ Onze manier van schaalvergroting (AMN)
§ Van doorverwijzen naar doorbehandelen

§ Innovatief en Persoonsgericht

§ Academisch (MUMC+, RU, Twente) én Regionaal

Naar een academisch medisch netwerk
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• CWZ, Sint Maartenskliniek
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Gelderse Vallei
Doetinchem



Dank voor uw aandacht


