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Wat mij bezighoudt









we kunnen onze problemen niet 
oplossen met hetzelfde denken dat 
we gebruikten toen we ze creëerden

Albert Einstein



Maar hoe dachten we dan?



We dachten

1. Meer zorg = meer gezondheid
2. Als een behandeling werkt is die voor 

iedereen geschikt en beschikbaar 
(one-size-fits-all)

3. Met doelmatigheid kunnen we kosten 
besparen













Wiens probleem?

Inwoners van Nederland

Zorgverzekeraars Zorgaanbieders

Zorg inkopen

Zorg verlenenZorg verzekeren



Nederlandse Zorgautoriteit
Maakt regels als dat nodig is, houdt 

toezicht op zorgverzekeraars, 

zorgkantoren en het CAK, doet 

onderzoek en adviseert het ministerie van 
VWS. 

Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd
Houdt toezicht op de kwaliteit en 

veiligheid van de zorg en jeugdhulp in 

Nederland en de internationale markt 

voor geneesmiddelen en medische 

hulpmiddelen.

Zorginstituut Nederland
Zorginstituut Nederland is 

pakketbeheerder. Het Zorginstituut 

adviseert de minister, maar heeft ook de 

bevoegdheid standpunten in te nemen 

over het wel/niet vergoeden van zorg.

Ministerie van 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport

Brancheverenigingen & 

Patiëntenverenigingen



anders denken =
passende zorg =
gezamenlijk belang



Passende zorg is gepast

gebruik én passende

organisatie van zorg:

• Draagt bij aan het functioneren van mensen en de 

kwaliteit van leven.

• Komt samen met de patiënt tot stand. Zorgprofessional en 

patiënt beslissen samen over best passende behandeling.

• Juiste zorg op de juiste plek. Dichtbij waar het kan, op 

afstand als het moet bijvoorbeeld door het inzetten van 

digitale zorg.

• Gaat niet over ziekte, maar over gezondheid; kijken naar 

wat iemand nog wél kan. Inzetten op preventie en 

vernieuwing.



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 betekent denken en werken vanuit netwerken

• Passende zorg vereist intensieve samenwerking en afstemming

• Passende zorg dwingt ons tot het maken van moeilijke keuzes







Als ik een uur had om een 
probleem op te lossen, zou ik 
55 minuten besteden aan het 
nadenken over het probleem 
en 5 minuten aan de 
oplossing

Albert Einstein




