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Wat mij bezighoudt





Als je niet weet naar welke haven je 

vaart, is geen enkele wind gunstig.

-Seneca-



Passende zorg in het 

regeerakkoord
Passende zorg is de norm. Dat betekent dat zorg bewezen effectief is en we 

overbehandeling voorkomen. Het betekent ook dat zorg gericht is op gezondheid, 

functioneren en kwaliteit van leven; dat zorg samen met patiënt en professional tot 

stand komt en dat zorg op de juiste plek geleverd wordt. Zorg die vaak voorkomt en 

niet complex is, is voor iedereen dichtbij beschikbaar, terwijl complexe zorg die weinig 

voorkomt gespecialiseerd is. We stellen toezichthouders en uitvoerders in staat hier 

adequaat op te sturen. We verbeteren en verbreden de toets op het basispakket op 

basis van een kader voor passende zorg. Er wordt ook gekeken naar bewezen 

(kosten)effectiviteit in de Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Passende zorg betekent dat de tweede 

lijn dezelfde zorg niet voor een hoger tarief kan declareren maar ook dat de rol van 

huisartsen versterkt wordt en zij voldoende tijd en capaciteit hebben.



Planbare en acute zorg in 

het regeerakkoord

De planbare en acute zorg moet toekomstbestendig gemaakt worden. Aan de hand 

van de juiste zorg op de juiste plek vragen wij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

regiobeelden op te stellen, die kunnen leiden tot een herschikking van het 

zorglandschap waarbij een integraal aanbod en passende zorg over domeinen heen 

voor iedereen in Nederland ongeacht woonplaats de normen zijn.



Wat is passende zorg?

• Draagt bij aan het functioneren van 

mensen en kwaliteit van leven tegen 

een redelijke prijs.

• Komt samen met en rondom de 

patiënt tot stand.

• Is de juiste zorg op de juiste plek.

• Is gericht op gezondheid in plaats 

van ziekte.



Dit ademt preventie



Voorbeelden

• Beweeghuis Maastricht

• Leefstijlkliniek Rotterdam

• Zorgtafel Flevoland

• Integrale en interprofessionele netwerken EPA-zorg Friesland

• Beter dichtbij app SAZ

• Nurse led clinic Limburg

• Passende zorg in Amsterdam Noord

• Passende zorg in Zeeland

• Gezond Den Haag

• SEH-planning in Nijmegen

•……………………



En dus…

• Lokaal, regionaal of centraal?

• Wat is nodig (wat draagt bij)? 

• Waar kunnen we dat het beste doen (dicht bij de 

inwoner/patiënt)?

• Hoe kunnen we dat het beste doen (digitaal, fysiek)?

• Wie kan dit het beste doen (taakherschikking)?



Een ongemakkelijk gesprek



Een ongemakkelijk gesprek?

• Passende zorg betekent behandelreductie in alle instellingen

• Passende zorg betekent een enorme verschuiving van zorg naar de eigen 

leefomgeving van mensen.

• Passende zorg betekent integratie met het sociaal domein.

• Passende zorg wordt voornamelijk vormgegeven in netwerken

• Passende zorg vereist intensieve samenwerking en afstemming

• Passende zorg dwingt ons tot het maken van moeilijke keuzes



En je zou kunnen of moeten betogen

• Dat passende zorg conflicteert met het mededingingstoezicht 

• Dat passende zorg conflicteert met ongecontracteerde zorg.

• Dat passende zorg conflicteert met productieprikkels

• Dat we moeten starten met de loondienstdiscussie bij vrijgevestigde 

zorgprofessionals

• Dat passende zorg gericht is op gezondsheidsdoelen en uitkomsten



Wat een obstakel was wordt 

een hulpmiddel, wat je 

verhinderde een bepaalde 

weg in te slaan wordt een 

richtingwijzer.
- Marcus Aurelius-



Wat willen we behouden?

• De kwaliteit van de Nederlandse 

gezondheidszorg is goed.

• Ons zorgstelsel behoort daarmee tot 

een van de beste ter wereld.

• Zorgverleners spannen zich dagelijks 

enorm in om de best mogelijke zorg 

te leveren. Veel kennis en kunde 

aanwezig.

• Digitale zorg wordt steeds meer 

mogelijk in de dagelijkse praktijk, ook 

versneld door corona.

• Veel initiatieven voor juiste zorg op 

juiste plek.

• Meer samenwerking op regionaal 

niveau.

• Preventie en leefstijl worden 

belangrijker.



Welke belemmeringen zijn er?

• Preventie en leefstijl nog onvoldoende onderdeel van zorgverlening.

• Samenwerking en financiering over de domeinen heen komt 

onvoldoende van de grond, denk ook met name aan het sociale 

domein.

• Focus op ziekte, niet de gezondheid en het functioneren. 

• Financiële schotten belemmeren interactie sociaal domein

• Individuele belangen botsen vaak nog met het collectief.



Doe het goede, het overige 

is niet belangrijk.
-Marcus Aurelius-



Stip op de horizon – de haven

We willen naar duurzame gezondheidszorg waarbij 

de gezondheid en het functioneren van de zorgvrager 

centraal staat. We leveren zorg die bijdraagt aan het 

functioneren van mensen en hun kwaliteit van leven. 

Dat betekent een doelmatigere inzet van de zorg en 

dat de zorg dichter om de patiënt heen wordt 

georganiseerd. 



Passende zorg is gepast 

gebruik én passende 

organisatie van zorg.





Hoe zetten we de transitie in gang?

VWS: focus op integrale zorgakkoorden

NZa: focus op bekostiging, contractering en concentratievraagstukken

Zorginstituut Nederland: focus op pakketbeheer en beleidskader passende zorg 

(12 mei is de aftrap met de minster na 3 werkdiners)

VWS en Nza: focus op netwerkbeelden (regiobeelden)



Onze maatschappij lijkt het 

meest op een boogconstructie 

van losse stenen, die zou 

instorten als de stenen 

elkaar niet ondersteunen. 

Juist door die onderlinge 

steun blijft de constructie

overeind.
-Seneca-




