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Just do it. Een sportmerk advi-
seertmetdeze leus:wil je iets
bereiken, doehet gewoon.
Hetzelfde geldt voor zorgver-
nieuwing. Zorginstellingen,
zorgverzekeraars enbedrijven
kunnengewoon vernieuwen
zonderdat vooraf consensus

wordt bereiktmet alle externe en interne
belanghebbenden.Ookals het zorgstel-
sel de veranderingniet directmogelijk
lijkt temaken.

Inde zorgbestaat deneigingombij
het uitblijven van innovatie tewijzen
naarhet stelsel, vaak leidend tot ver-
kramptediscussies. Bijvoorbeeldover
schotten tussen instellingen, over de
positie vande zorgverzekeraar of rela-
ties tussenartsen en farmaceuten.De
reacties opdeopenbaarmaking van
ziekenhuistarieven zijn illustratief. Feit
is echter dat het benadrukken van stel-
selbelemmeringennooit leidt tot betere
zorg voordepatiënt.

Gelukkig kentNederland vele voor-
beelden van zorgondernemersdiede
leus vanhet sportmerk volgenen ‘ge-
woondoen’. Initiatievendiede focusop
dehuidige stelselorganisatie loslaten en
denadruk leggenopdebetere zorg.Hier-
bij drie inspirerende voorbeeldendiede
aandacht verdienen:

Het eerste voorbeeldbetreft speci-
alistische zorg vanuit het Ziekenhuis

Doehet gewoon: verbeter de gezondheidszorg
endaaghet bestaande stelsel uit

Bernhoven inUden.Een voorbeeld van
gezamenlijk ondernemendoor zieken-
huis, zorgverzekeraars enhuisartsen.
Het ziekenhuis, geholpendoor twee
zorgverzekeraars, laat specialistenmeer
aansluitenopde eerste lijn enwerkt
met een intensieverebezettingopde
spoedpost. Eerste resultaten latenmeer
tevredenpatiënten ziendie vaker buiten
de ziekenhuismurenblijven tegen lage-
re kosten voorde zorgverzekeraar. Een
initiatiefwaar geldstromendwarsdoor
schottenwordengeorganiseerd.

Het tweede voorbeeld is een samen-
werking tusseneen ziekenhuis, elek-
tronicabedrijf en zorginstelling inde
Achterhoek.Dezepartijenhebbeneen
appontwikkelddiewaarden zoals bloed-
druk, hartslag engewicht bijhoudt.De
app signaleert real-time risico’s voorde
patiënt en schakelt automatischhulp in
wanneernodig. Bij patiëntenmetCOPD
enhartfalen leidt het gebruik tot bijna
30%minderheropnames.

Het derde voorbeeldkomtuit de
UtrechtseUithof,waarhet PrinsesMáxi-
maCentrumvoorkinderoncologiewordt
gebouwd.Op initiatief vandeberoeps-
enpatiëntenvereniging is gekozen voor

concentratie van complexebehandeling
enonderzoeknaar kankerbij kinderen
omdeoverlevingskans te vergroten en
dekansopgezondheidsproblemenna
debehandeling te verkleinen.

Dit zijndrie recente illustratieswaar-
bij het effect voor depatiënt positief is,
maarwaarbij ‘gewoondoen’ uitdagend
is. Alle drie tartennamelijk de stelsel-
logica. Zo zoudewerkwijze vanhet Zie-
kenhuisBernhoven inhet hedendaagse
productiegedreven systeembinnenen-
kele jaren tot een faillissement kunnen
leiden.Doorminderbezoekdaalt im-
mersdeproductie énomzet.Hetzelfde
geldt voorde app. Inhet derde voorbeeld
gevendeUMC’s enhunkinderoncolo-
gendepositie vanhuneigenafdelingop,
waarmee zedeklassiekeorganisatie van
het academische ziekenhuis loslaten.

Ondanksdedynamiek vanhethuidige
stelsel gaandezeondernemersdeuitda-
ging aan. Tegende stroom inenbereid
een zwareweg af te leggenomde zorg te
verbeteren.Deze initiatievengevende
impuls voor sectorverandering enma-
kenhetmogelijk voorpolitici, beleidma-
kers enanderebetrokkenenbij het zorg-
stelsel omproductief te reageren. Betere
zorg is immers in ieders belang.

Deuitdaging is vervolgens aanhet
stelsel omzichomdeze initiatievenheen
te vouwenen te faciliteren. Inhet geval
vanhet ZiekenhuisBernhovenendeapp
gaat het danomfinancieringdiehetwél
mogelijkmaakt dat ookde ziekenhuizen

profiteren.Denkaanuitkomstbekosti-
ging inplaats vanproductiebekostiging.
Het PrinsesMáximaCentrumkan vlieg-
wiel zijn voor soortgelijke concentraties
vanbehandelingenenonderzoek vanuit
deUMC’snaar gedifferentieerde centra.

Dathet zorgstelsel hiertoe in staat is
dienenwe te erkennen. Zo laat een te-
rugblik op tien jaarmarktwerking zien
dat er voortdurendaanpassingen zijn ge-
weest volgendop initiatieven.Denkaan
het combineren vanpublieke enprivate
financieringsvormen, veranderingen in
de risicodragendheid van zorgverzeke-
raars of ontwikkelingen van vaste tarie-
vennaar onderhandelbareprijzen.

Nu technologischeontwikkelingen
elkaar steeds sneller opvolgen is de tijd
meerdanooit aangebroken voor zorg-
partijenomde slogan vanhet sportmerk
ter hand tenemen. Innovatie inde sector
begint immersbij henzelf; bij nieuwe
organisatievormenennieuwe technie-
ken.Het is verleidelijk ommetdezeont-
wikkelingen tewijzennaardehuidige
stelselkaders.Deuitdaging zit echter
niet inhet zorgstelselmaar indebereid-
heid te ondernemenbinnendealtijd
veranderendekaders.Dat iswaarbetere
patiëntenzorgbegint. Samenbouwen
aandeNederlandse zorg is eenkwestie
vangewoondoen.
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Nieuwe initiatieven geven impuls voor verandering enmaken positieve aanpassingen zorgstelselmogelijk

Tien jaarmarktwerking
laat zien dat zorgstelsel
steeds is aangepast in
reactie op initiatieven

Een duik in het diepe. Gewoon doen. FOTO: REUTERS
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