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Samen 
vernieuwen
Beter! is de naam van dit magazine van 
Coöperatie VGZ over vernieuwing van 
de gezondheidszorg. Die naam zegt 
precies waar het om gaat: willen we de 
zorg goed, toegankelijk en betaalbaar 
houden, dan moeten we het voortdurend 
beter willen doen. Dat geldt voor zorg-
aanbieders en voor zorgverzekeraars. 
Maar ook van verzekerden zelf mogen 
we de komende jaren meer verwachten, 
bijvoorbeeld in de vorm van aandacht 
voor de eigen gezondheid. 
Oud-minister Ab Klink zegt het glashel-
der in zijn interview: de vraag naar zorg 
groeit zo hard dat “alle thema’s die nu al 
aan de orde zijn, de komende vijftien tot 
twintig jaar worden uitvergroot”. Wij zijn 
als zorgverzekeraar zeer gemotiveerd om 
onze regierol te nemen bij de vernieu-
wing. Dit magazine geeft een beeld van 
wat we met name in 2012 op dit gebied 
hebben gedaan.
U kunt lezen over de vele projecten 
die geïnitieerd zijn, en u leest ook hoe 
anderen deze ervaren. Daarnaast hebben 
we vijf mensen uit de praktijk gevraagd 
hun persoonlijke visie te geven op de 
Nederlandse gezondheidszorg in 2030. 
Zij vertellen welke ontwikkelingen ze op 
ons af zien komen en hoe we hierop een 
antwoord kunnen vinden. Ook hierin 
staat de vraag centraal: hoe kan het 
beter? Interessante beschouwingen voor 
iedereen die zorgvernieuwing en daar-
mee de zorg in Nederland een warm hart 
toedraagt.
Uit dit magazine blijkt ook dat voor zorg-
vernieuwing een gezamenlijke inspan-
ning nodig is. Coöperatie VGZ verzint 
het niet alleen maar  “vanuit het hoofd-
kantoor in Arnhem”, zoals een van onze 
medewerkers het zo tre� end formuleert. 
Dit magazine is bedoeld om u te infor-
meren en te inspireren als het gaat om 
zorgvernieuwing in samenwerking met 
Coöperatie VGZ. 

Rob Hillebrand
Voorzitter Raad van Bestuur
Coöperatie VGZ

ILSE TE WALVAART
Kan Coöperatie VGZ de 
zorg echt vernieuwen?
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 “A
ch, wat zou het heerlijk 
zijn als er ‘ns iemand 
voor me kookt.” Die 
zucht slaakten man-
telzorgers toen de 
Vrijwilligers en Mantel-
zorg Centrale Almere 
(VMCA) vroeg: wat 

zouden jullie nou het liefst willen als je álles 
mocht wensen wat je wilde? Aanleiding voor 
dat verzoek was de wedstrijd VoorGoedeZorg 
van Coöperatie VGZ. 
Jos Alders, projectcoördinatrice bij VMCA, 
kon zich de wens maar al te goed voorstellen. 
“Sommige mantelzorgers helpen iemand in 
een andere wijk of stad, andere hebben naast 
de zorg ook een baan. Die mensen rennen 
van hot naar her en hebben ‘s avonds geen 
puf meer om te koken. Wordt het maar weer 
een boterham.”
Alders zocht contact met Scholengemeen-
schap Echnaton in de buurt. De school heeft 
een koksopleiding en een restaurant. Op het 

verzoek of de leerlingen maaltijden voor man-
telzorgers zouden kunnen koken en thuisbe-
zorgen, reageerde de school enthousiast. “Ze 
vonden het een mooi idee: goed voor de leer-
lingen om te koken voor een doelgroep en in 
contact te komen met mensen uit de buurt.”
De VMCA diende het project I Cook 4 You 
in bij Coöperatie VGZ en won. Geen geld-
prijs, vertelt consultant Zorgvernieuwing bij 
Coöperatie VGZ, Jorn Leistra. “Goede ideeën 
stranden nogal eens omdat het budget al 
op is voordat het echte werk kan beginnen. 
Wij helpen een project met onze kennis van 
onder meer juridische zaken, marketing en 
communicatie.”
Aan die hulp heeft de VMCA veel gehad. 
Alders: “Het is heel leuk om een nieuw project 
op te zetten, maar eigenlijk moet je het doen 
in tijd die je niet hebt. Het is tegenwoordig 
gebruikelijk om sponsors te zoeken, maar dat 
wordt lastiger omdat bedrijven moeten bezui-
nigen. Jorn heeft ons met allerlei praktische 
zaken geholpen. Hij wist zelfs Babboe bv uit 

Amersfoort over te halen om een bakfiets te 
sponsoren. Daarmee rijden de Echnaton-leer-
lingen elke donderdagavond de maaltijden 
rond. “Prachtig”, vindt Alders, “het staat ook 
zo professioneel. Grappig om te zien hoe trots 
de leerlingen zijn om dit te doen. En voor de 
mantelzorgers is de bezorging van een dag-
verse maaltijd een cadeautje. Ik krijg zoveel 
lieve mails, brieven en foto’s.”
I Cook 4 You bedient nu wekelijks zo’n twintig 
mantelzorgers en hun gezinnen. Het streven 
is dit aantal uit te breiden, maar dat is nog 
niet eenvoudig. Alders: “De leerlingen mogen 
alleen in hun eigen wijk bezorgen en de kos-
ten mogen niet te hoog worden. Een maaltijd 
kost de mantelzorger nu € 3. In deze relatief 
arme wijk kun je het niet duurder maken: dan 
haken mensen af. Tot nu toe spelen we nog 
niet quitte.”

Zie ook het artikel op pagina 24-27.

I Cook 4 You
‘Heerlijk als iemand ‘ns voor je kookt’
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Kan Coöperatie 
VGZ de zorg echt 
vernieuwen?
Hoe belangrijk is zorgvernieuwing voor Coöperatie 
VGZ? Wat doet de zorgverzekeraar wel en wat niet? 
Eén ding is zeker: “De vernieuwing wordt niet alleen 
maar bedacht en uitgevoerd vanuit ons hoofdkantoor 
in Arnhem”, zegt Ilse te Walvaart, manager 
Zorgvernieuwing. 

11 krItIsCHE VrAGEn AAn IlsE tE WAlVAArt (mAnAGEr ZorGVErnIEuWInG)
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1Waarom doet Coöperatie VGZ eigen-
lijk aan zorgvernieuwing?
“Als zorgverzekeraar is het onze plicht 

de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwali-
tatief goed te houden. Als we doorgaan op 
de weg die we nu met z’n allen bewandelen, 
dan loopt het spaak. De vraag naar gezond-
heidszorg neemt enorm toe, de kosten rijzen 
de pan uit. Het is een maatschappelijke 
opgave voor ons allemaal om dit te verande-
ren.”

11 krItIsCHE VrAGEn AAn IlsE tE WAlVAArt (mAnAGEr ZorGVErnIEuWInG) “We worden in elk geval overstelpt met sug-
gesties voor vernieuwingsprojecten. Dat 
lokken we zelf ook uit. Suggesties zijn voor 
ons heel waardevol, zelfs al kunnen we veel 
ideeën niet helpen uitvoeren. De mensen die 
met voorstellen komen, zijn voor ons toch de 
ogen en oren in de zorg. Ze wijzen op zaken 
die mogelijk anders en beter kunnen.”

6 Krijgt u ook veel onzinnige  
ideeën aangereikt?
“Nee, dat valt reuze mee. We moeten 

natuurlijk regelmatig ‘nee’ verkopen, want 
we moeten keuzes maken. We sturen men-
sen echter niet het bos in. Vaak kunnen we 
doorverwijzen naar andere instanties met 
wie ze hun idee wellicht kunnen realiseren. In 
een enkel geval vragen we de aandrager van 
een idee plaats te nemen in een van onze 
klantenpanels. Alle suggesties zijn voor ons 
waardevol. Daarom gaan we er zo zorgvuldig 
mogelijk mee om.”

7 Met welke ideeën kan ik het beste 
aankomen bij Coöperatie VGZ? Hoe 
maakt u keuzes?

“Op basis van onze strategie bepalen 
we jaarlijks welke accenten gelegd wor-
den. Welke zorg willen we inkopen? En als 
bepaalde zorg wel gewenst is, maar nog 
niet te koop is, kunnen we dan helpen deze 
te ontwikkelen? Op dit moment leggen we 
bijvoorbeeld een sterk accent op de aanpak 
van angst en depressie. Het is opvallend 
hoeveel jonge mensen daar last van hebben. 
De werk- en leefdruk in onze samenleving 
zorgt ervoor dat de balans soms zoekraakt. 
Dat moet je snel onderkennen, voordat 
mensen in de langdurige en kostbare ggz-
zorg terecht komen. We willen ook het risico 
verkleinen dat patiënten die behandeld zijn, 
daarna alsnog terugvallen.”
“Een ander belangrijk onderwerp is voor ons 
de wijkaanpak: het bij elkaar brengen van 
verschillende disciplines, zoals gemeenten, 
zorgaanbieders en andere partijen, en ervoor 
zorgen dat medische problemen en welzijns-
problemen goed worden onderscheiden. 
En dan willen we de komende tijd extra 
aandacht geven aan ouderenzorg: hoe zor-
gen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen?”

8 Er zijn ook zorgaanbieders die zich 
hardop afvragen waar een zorgver-
zekeraar zich mee bemoeit.

“Dat klopt, maar dat worden er gelukkig 
steeds minder. Ik heb de indruk dat onze rol 
als zorgorganisator en onze bijdrage aan de 

2             Gaat het vooral om  
betaalbaarheid?
“Niet alleen maar. Kwaliteit, toegan-

kelijkheid en betaalbaarheid zijn alle drie 
belangrijk. Het is misschien niet populair te 
zeggen dat wij op de centen letten, maar dat 
is in ieders belang. Uiteindelijk is het geld 
een keer op. Dat het slimmer kan, blijkt ook 
uit ervaringen van verzekerden. Waarom 
moet een patiënt soms van drie behande-
laren achtereen dezelfde diagnose horen? 
Waarom geven we mensen soms kostbare 
geneesmiddelen, maar bewaken we de the-
rapietrouw niet beter?”

3 Hoe belangrijk is zorgvernieuwing 
voor uw organisatie?
“We vinden het heel belangrijk en het 

zal in de toekomst nog belangrijker worden. 
Dat past ook in de ontwikkeling die Coöpera-
tie VGZ zelf doormaakt. Die ontwikkeling rust 
op drie pijlers. De eerste is dat we ons werk 
als zorgadministrateur zo goed mogelijk 
doen en dat we de kosten hiervan zo laag 
mogelijk houden. De tweede pijler is onze rol 
als zorginkoper. Daarbij kijken we naar prijs 
en kwaliteit en we hebben ook veel aandacht 
voor klantervaringen. Hoe beleeft een verze-
kerde de kwaliteit van de geleverde zorg? De 
derde pijler is die van zorgorganisator. Daarin 
past het leveren van een bijdrage aan ver-
nieuwing. Hoe kunnen we processen helpen 
verbeteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat bijvoorbeeld welzijnsproblemen niet 
op het bordje van zorgaanbieders terecht 
komen? Hoe geven we de burger zelf een 
grotere rol in de zorg voor zijn gezondheid?”

4Dat is allemaal heel wat voor een 
kleine ploeg mensen.
“Ha, zo moet u dat niet zien. Coöpe-

ratie VGZ beschikt over twaalf consultants 
zorgvernieuwing. Zij treden vooral op als 
katalysatoren. Elk vernieuwingstraject wordt 
begeleid door een team van VGZ-mensen: 
beleidsmedewerkers, zorginkopers, commer-
ciële collega’s noem maar op. Dat is belang-
rijk, want zorgvernieuwing slaagt alleen als 
het door de hele organisatie wordt gedra-
gen. Nog belangrijker is dat vernieuwings-
projecten nooit alleen maar worden bedacht 
en gerund vanuit ons kantoor in Arnhem. 
We doen alles, maar dan ook letterlijk alles, 
in samenwerking met zorgaanbieders en 
patiënten.”

5  Staan die partijen te dringen  
om samen te werken met een  
zorgverzekeraar?
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ILSE TE WALVAART (1970) 
werkt sinds 2000 bij Coöperatie VGZ 
en haar rechtsvoorgangers. Sinds 2005 
is ze actief op het gebied van zorgver-
nieuwing en sinds 2009 is ze manager 
Zorgvernieuwing.

zorgvernieuwing door steeds meer partijen 
vanzelfsprekend wordt gevonden. We gaan 
niet op de stoel van de behandelaar zitten, 
maar we beschikken als zorgverzekeraar wel 
over nuttige informatie. Waarom gaat het in 
de ene regio heel anders dan in de andere? 
Die vragen kunnen we opwerpen en daar-
over kunnen we het gesprek voeren. Steeds 
vaker vernemen we van zorgprofessionals 
dat zij het ook plezierig vinden te vernemen 
hoe hun prestaties zich verhouden tot die 
van anderen. We signaleren daarnaast ook 
trends. Zoals de sterke toename van het 
overgewicht en van de daarmee samenhan-
gende klachten. Wat kunnen we daaraan 
doen?”

9 Niet elke vernieuwing zal 
een succes zijn. Wat is uw 
mislukking?

“Soms gaat een ontwikkeling sneller dan wij 
hadden voorzien. Dat merkten we bij de ont-
wikkeling van de Smart Coach, een mobiele 
app voor mensen die na hun studentenleven 
gaan werken en een gezin stichten en dan 
met veel extra belasting geconfronteerd 

worden. Een mooi idee, maar na verloop van 
tijd moesten we toch constateren dat het 
elders ook was opgepakt. Dan kun je  een 
app dus beter inkopen dan zelf ontwikkelen. 
Even slikken, maar daar leer je ook weer van.”

10 Waar bent u trots op?
“Ik ben trots op veel resultaten 
die we bereikt hebben, maar 

misschien nog wel het meest op signalen die 
ik steeds vaker krijg van zorgaanbieders. Een 
zorggroep die aanvankelijk heel terughou-
dend was in de samenwerking met ons, ver-
telde me kort  geleden dat ze nu Coöperatie 
VGZ beschouwen als een belangrijke partner 
om vernieuwing samen gestalte te geven. 
Dat geeft een kick.”

11U vindt het leuk hè, 
zorgvernieuwing?
 “Absoluut. Ik ben erg gepassio-

neerd voor dit onderwerp. Het gaat om men-
sen en je werkt met partijen die allemaal zeer 
betrokken zijn en graag de beste zorg willen 
leveren. Ik ben er diep van overtuigd dat 
we het vraagstuk van de zorg gezamenlijk 

moeten oplossen. Het is een probleem dat 
de hele samenleving aangaat. En het blijft 
een uitdaging, want verandering levert altijd 
weerstand op. Zorgaanbieders moeten soms 
op een andere manier hun proces inrichten, 
de arts krijgt steeds meer een coachende 
rol, patiënten moeten zelf meer doen om 
hun ziekteproces positief te beïnvloeden 
of gezond te blijven. Ontzettend mooi om 
aan mee te werken, maar je moet wel tegen 
weerstanden kunnen. Er is namelijk nog best 
veel verkokering in de zorg. Het geheim van 
succes is dat je respect hebt voor ieders rol 
in het proces, maar dat je toch met �lexibili-
teit en doorzettingsvermogen het uiteinde-
lijke doel dichterbij brengt.”

‘ Ik ben er diep van 
overtuigd dat we het 
vraagstuk van de zorg 
gezamenlijk moeten 
oplossen’
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APPS en internet

Op je 
gezondheid!
Leefstijl heeft veel invloed op je gezond-
heid, zeker als je een chronische aan-
doening hebt. MijnGezondheidsPlatform 
is een programma dat mensen helpt om, 
samen met behandelaar(s), zelf de regie 
over hun gezondheid te voeren. 
De website maakt het mogelijk persoon-
lijke (medische) gegevens in te vullen, 
te bekijken en bij te houden. Het pro-
gramma genereert automatisch acties die 
de gebruiker bij een bepaalde aandoe-
ning moet of kan ondernemen en geeft 
gerichte informatie en advies. Als extra 
ondersteuning kun je als gebruiker een 
van de (digitale) leefstijlcoaches inschake-
len. Er is onder meer een Voedingscoach, 
Beweegcoach, Rugcoach en Slaapcoach.
 
www.mijngezondheidsplatform.nl

Geluk 
maak je 
zelf
Geluk hangt voor 40% af van de manier 
waarop mensen hun leven inrichten. De 
rest is erfelijke aanleg en omstandighe-
den. Dat blijkt uit de Gelukswijzer, een 
langlopend en grootschalig onderzoek 
naar geluk, dat de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en Coöperatie VGZ in 2009 zijn 
gestart. Met behulp van de Gelukswijzer 
worden methoden ontwikkeld om men-
sen meer invloed op hun geluk te geven. 
Gelukkige mensen zijn immers minder 
vatbaar voor ziekten en leven langer. Via 
de website kun je een Geluksdagboek 
invullen en de Geluksvergelijker bekijken. 
Die laat zien hoe je geluksgevoel zich ver-
houdt tot dat van andere deelnemers.

www.gelukswijzer.nl

 Slaap Lekker!
U ligt in bed, maar kunt maar niet slapen. Woelen, draaien, staren naar het pla-
fond en de uren aftellen. Eén op de drie Nederlanders heeft slaapproblemen. 
Van een incidenteel nachtje wakker liggen tot chronische slapeloosheid. Voor 
dit probleem heeft Coöperatie VGZ de app VGZ Slaap Lekker: een online (zelf)
hulpprogramma waarmee je slaapklachten te lijf kunt gaan. Met VGZ Slaap 
Lekker wordt het slaapprobleem in kaart gebracht en krijgt de slechte slaper 
opdrachten, tips en coaching om slaapklachten te verminderen. Verkrijgbaar 
via de App Store en via onze website. 
 
www.vgz.nl/slaap

Pollennieuws 
Dagelijks actuele informatie over pollen en hooikoorts. Dat is handig! De gratis 
Pollennieuws-app en de bijbehorende website pollennieuws.nl bieden het. De 
app geeft een overzicht van de actuele hooikoortsbelasting per regio en een 
vijfdaagse voorspelling. Ze helpen de gebruiker pollenplanten eenvoudig te 
herkennen en achtergrondgegevens te bekijken. De app vormt een slim hulp-
middel bij het plannen van medicatie, buitenactiviteiten of vakantie. De gebrui-
ker kan er ook een logboek op bijhouden. Omdat dit logboek printbaar is, kun 
je het meenemen bij een bezoek aan huisarts of specialist. 

www.pollennieuws.nl

Handige apps 
en interactieve 
websites

Handige apps 
en interactieve 
websites
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 “D
e trend dat onze 
uitgaven aan zorg 
sneller stijgen dan het 
nationaal inkomen, 
zal doorzetten. Ik ver-
wacht dat de jaren van 
een stabiele economi-
sche groei van 2,5 of  

3% per jaar nu echt achter ons liggen. Tege-
lijk zorgt alleen al de vergrijzing in de cura-
tieve zorg (dus bij huisartsen, specialisten, 
ziekenhuizen) voor een extra vraag van 1% 
per jaar. In de langdurige zorg zal dat cijfer 
nog hoger liggen. De zorgkosten verdringen 
andere collectieve uitgaven, er komt steeds 
meer spanning op het systeem te staan. 
Daardoor zullen alle thema’s die nu al aan de 
orde zijn, de komende vijftien tot twintig jaar 
worden uitvergroot.
Ondoordacht snijden in de zorg heeft echter 
consequenties, het kan zelfs contrapro-
ductief zijn. Je zou strak kunnen budgette-
ren; de te besteden bedragen van tevoren 
afspreken en op is op. Het is voorspelbaar 
dat dan wachtlijsten ontstaan. Je kunt ook 
drempels opwerpen in de vorm van eigen 
betalingen van burgers of een hoger eigen 
risico, maar daaraan kleeft het gevaar dat de 
toegankelijkheid van de zorg afneemt. Dat 
verschijnsel treedt nu al op bij de geestelijke 
gezondheidszorg en ook huisartsen trekken 

aan de bel omdat patiënten zorg gaan mij-
den. Dat heeft het risico dat gezondheids-
problemen niet onderkend worden en dat 
de kosten per saldo juist nog verder stijgen.
Bij langdurige zorg voor ouderen kun je 
bekijken of dit voor een deel kan worden 
overgenomen door het netwerk waarover 
de patiënt wellicht beschikt. Ook dat heeft 
echter grenzen: als mensen op zichzelf 
worden teruggeworpen en eenzamer wor-
den, zal de zorgvraag juist weer toenemen. 
Eenzaamheid is een goede voorspeller van 
huisartsenbezoeken, ziekenhuisopnames en 
behoefte aan langdurige zorg.”

Andere honorering
“Wat dan wel? Eén van de problemen in de 
curatieve zorg is overbehandeling. Elk aan-
bod blijkt zijn eigen vraag te scheppen en er 
ligt in de manier van betalen en organiseren 
een zwaar accent op behandelen, terwijl 
niet behandelen als optie wordt genegeerd. 
Zorgverzekeraars kunnen een belangrijke 
rol spelen bij het veranderen van dit proces. 
Wie terughoudend is en gepaste – dat wil 
zeggen op de wensen van de goed inge-
lichte patiënt toegesneden – zorg levert, 
krijgt een streepje voor bij het contracteren. 
Behandelaren moeten daarvoor goed over-
leggen met hun patiënten, maar ook met 
collega’s. Dat kost tijd en daarvoor moeten 

specialisten en ziekenhuizen dus beloond 
worden. Wie het wat dat betreft goed doet, 
kan dienen als voorbeeld voor anderen. 
Ik pleit voor een andere vorm van hono-
rering zoals deze bij apothekers een paar 
jaar geleden al is doorgevoerd. Die hoeven 
niet alleen maar beloond te worden voor 
het verstrekken van geneesmiddelen, maar 
bijvoorbeeld ook voor het bewaken van 
medicatieveiligheid, voor begeleiding van 
therapietrouw en dergelijke.
Dat kan ook voor andere zorgaanbieders 
gelden. Beloon de specialist die bij zijn 
zorg voor een oudere patiënt een geriater 
betrekt. Beloon shared decision making. 
Ik denk dat het haalbaar is. Uit de praktijk 
komen steeds meer signalen – van specialis-
ten, van ziekenhuizen, van wetenschappe-
lijke verenigingen – dat men het anders wil 
doen. Minder zorg leveren, maar uiteraard 
wel gepaste zorg. En meer marge overhou-
den, zonder dat het volume – het aantal 
verrichtingen – daarvoor wordt opgekrikt. 
Want dat is wat in de praktijk al snel gebeurt: 
het streven naar meer efficiency verkleint 
de marges in de zorg, waarna dit wordt 
gecompenseerd door meer ‘productie’. Als 
we het anders gaan betalen, contracteren 
en organiseren, kunnen we met zorgverbe-
tering toch echt miljarden besparen, terwijl 
dit een impuls geeft aan de echte kwaliteit 
van zorg.”

Schotten
“Bij de langdurige zorg, met name voor wat 
betreft de AWBZ, moeten we veel meer 
aandacht besteden aan de vraag: wat helpt 
ons om medicalisering te voorkomen? Inves-
teren in het bestrijden van eenzaamheid, 
in het behoud van het fysieke vermogen 
van ouderen, valpreventie. Dat zijn allemaal 
zaken die enorm helpen in het verminderen 

Ab Klink over de zorg in 2030

Hoe ziet de gezondheidszorg eruit in 2030? Wat zal 
anders zijn? Wat móet veranderd zijn over zeventien 
jaar? Coöperatie VGZ vroeg het vijf hoofdrolspelers 
in de gezondheidszorg van nu. Oud-minister Ab 
Klink waarschuwt voor ondoordacht snijden in 
zorgkosten, want dat is contraproductief.

‘ Het is de kunst medicalisering 
te voorkomen’ 

10
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Ab Klink (1958)
is hoogleraar ‘Zorg, arbeid en poli-
tieke sturing’ aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam en werkt als consultant 
bij adviesbureau Booz & Company. Hij 
was directeur van het Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA (1999-2007) en 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport in het vierde kabinet-Balkenende 
(2007-2010).

van financieel zwaardere zorg. Een pro-
bleem hierbij is dat er schotten bestaan. Wat 
gemeenten investeren in maatschappelijke 
ondersteuning, levert vaak elders besparin-
gen op, bijvoorbeeld bij de AWBZ of de zorg-
verzekeringen. En dus stokt het. We zullen in 
de periode tot 2030 veel van die schotten 
moeten afbreken. Ik denk dat bijvoorbeeld 
gemeenten en zorgverzekeraars veel meer 
moeten samenwerken en samen moeten 
verkennen wat mensen echt helpt, wat medi-
calisering voorkomt om op basis daarvan 
dan te betalen en te contracteren. Ook hier: 
het stelsel laten opbloeien vanuit én laten 
aansluiten op de praktijk. Als we bijvoorbeeld 
veel meer onderkennen en honoreren dat er 
een belangrijke relatie is tussen welzijn en de 
behoefte aan zorg, zijn we al een heel eind.”

Coöperatie VGZ werkt samen met Booz & 
Company. Deze adviesorganisatie begeleidt 
een project dat samen met de Rivas Zorggroep 
en huisartsen in de regio Gorinchem wordt 
opgezet. Het project is gericht op de verbete-
ring van de kwaliteit van zorg, gebaseerd op de 
uitgangspunten van het Booz-rapport ‘Kwali-
teit als medicijn’, waarmee naast kwaliteit ook 
zorgkostenbesparing wordt beoogd.

11
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Zorg en 
aandacht 
aan de 
keukentafel
Door maatschappelijk werkers en 
zorgprofessionals per wijk in één team 
bijeen te zetten, worden de wijkbewoners 
beter bediend tegen lagere kosten. Dat is 
de vaste overtuiging van de mensen die bij 
Coöperatie VGZ werken aan het opzetten 
van wijknetwerken in 25 steden.

Coöperatie VGZ wil wijknetwerken 
in 25 gemeenten

“Stel je nu een vraag in het zorgnetwerk, dan 
wordt de oplossing gezocht in het zorgcir-
cuit en andersom. Dat willen we doorbre-
ken.”
De nieuwe manier van werken laat zich 
volgens Voragen, die de introductie van de 
wijknetwerken bij Coöperatie VGZ bege-
leidt en ook extern aan de man brengt, het 
makkelijkst beschrijven aan de hand van 
voorbeelden. Zoals dat van de 75-jarige 
meneer Peters die zich bij de huisarts meldt 
omdat hij niet lekker in zijn vel zit. De huisarts 
vermoedt een depressie en stuurt hem door 
naar de ggz. De ggz weet ook niet goed wat 
er aan de hand is en verwijst hem naar de 
neuroloog. 
Was er een wijknetwerk geweest, dan had 
men vermoedelijk eerder gezien dat meneer 
Peters niet depressief is, maar dat het pro-
bleem is dat hij zich eenzaam voelt. Samen 
met meneer Peters wordt een oplossing 
gevonden: hij wordt lid van de bridgeclub 
en de wijkverpleegkundige komt regelmatig 
checken hoe het met hem is. Resultaat: pro-
bleem opgelost en veel dure ziekenhuiszorg 
uitgespaard.

Overigens gebeurt het ook andersom: dat 
men een oplossing zoekt in het sociale 
domein terwijl het eigenlijk een zorgkwestie 
is, zegt Voragen. Zoals de licht verstandelijk 
gehandicapte vrouw die steeds maar schul-
den maakt. Ligt de focus van de hulpverle-
ning uitsluitend op de schulden, dan blijft 
de problematiek bestaan. “Een wijkteam 
verbindt beide netwerken en voorkomt zo 
dat mensen tussen wal en schip vallen.”

Behandelteam
Inkoper Sander Otto van Coöperatie VGZ, 
heeft al anderhalf jaar ervaring met het wer-
ken in wijknetwerken in Nijmegen. Gepro-
beerd wordt de zorg aan te haken bij de al 
bestaande sociale wijkteams. “Dat betekent 
dat als het wijkteam bijvoorbeeld stuit op 
iemand met psychiatrische problemen, er 
een behandelteam kan worden ingezet, dat 
probeert die persoon te stabiliseren in zijn 
eigen omgeving. Voorheen ging zo iemand 

Z
orgen dat mensen in hun 
eigen wijk zorg op maat 
krijgen, uitgaan van eigen 
kracht en de mogelijk-
heden van het sociale 
netwerk, voorkomen dat 
mensen onnodig gebruik 
maken van dure individu-

ele voorzieningen en tegelijkertijd de sociale 
samenhang in de wijk versterken. Dat is in de 
kern de doelstelling van de wijknetwerken 
die Coöperatie VGZ nu in 25 gemeenten aan 
het opzetten is. 
“Meestal kun je op wijkniveau twee netwer-
ken onderscheiden: het sociale netwerk en 
het zorgnetwerk”, legt Leonie Voragen uit. 
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‘Niet binnen de lijntjes blijven kleuren’

Wijkverpleegkundige Desiree Coense heeft “het 
leukste werk ter wereld”. Sinds mei maakt ze 
deel uit van wijkteam Helftheuvel in ‘-s Hertogen-
bosch. Daarin zit ze samen met een jongerenwer-
ker, een leerplichtambtenaar, een opbouwwerker, 
een schoolmaatschappelijk werker, een jeugd-
verpleegkundige, iemand vanuit de gemeente die 
integratie heeft opgezet, medewerkers van de wel-
zijnsorganisaties Mee en Amarant en natuurlijk 
een teamleider. Iedere dag om 09:00 uur komen ze 
bijeen om cases te bespreken en daarna gaan ze 
de wijk in. Het is de bedoeling dat de teamleden 
90% van hun tijd in de wijk zijn.
Volgens Coense weten de teamleden elkaar 
inmiddels blindelings te vinden. “En het mooie 
is dat je met het team de wijk kunt opbouwen tot 
iets heel moois.”
Het werk zelf verandert ook. Voorheen ging 
de wijkverpleegkundige over gezondheid. Nu 
signaleert Coense ook sociale problemen, zoals 
schulden. Ze helpt buurtinitiatieven opzetten. 
Of ze merkt dat een gezin wordt bezocht door 
acht verschillende hulpverleners. Dan kijkt ze of 
zo veel hulpverlening wel nodig is en of er geen 

andere oplossing is. “Het is goed ook naar de 
sociale kant te kijken. Want gaat het met iemand 
maatschappelijk slecht, dan kan dat ook ten koste 
gaan van zijn gezondheid.”
Huisartsen hebben vaak onvoldoende tijd en 
praktijkondersteuners komen niet altijd bij men-
sen thuis. Maar de wijkverpleegkundige zit soms 
wel twee uur te luisteren. “Dat lijkt een dure grap, 
maar het leidt wel tot kostenbesparing. Want 
mensen voelen zich serieus genomen en je dringt 
door tot de kern van de zaak. Soms weet je wat 
te regelen en dan hebben ze weer even adem, 
zodat ze aan een langetermijnoplossing kunnen 
werken.”
Helftheuvel is een gemêleerde wijk waar veel 
maatschappelijke en gezondheidsproblemen 
spelen. Coense woont zelf ook in de wijk. “Je weet 
daardoor wat er speelt en mensen weten je te vin-
den. Ook ’s avonds of bij de supermarkt.”
Het is volgens Coense dan ook geen werk voor 
iemand die graag binnen de lijntjes kleurt. “Soms 
moet je je zin doordrijven om bij instanties wat 
gedaan te krijgen. Gelukkig lukt me dat meestal 
wel.”

meteen naar de crisisopvang, voor € 300 
per uur.” Otto verwacht dat de nieuwe 
manier van werken op termijn leidt tot betere 
zorg tegen lagere kosten, al was het maar 
omdat driekwart van alle vragen waarmee 
mensen naar de huisarts gaan, een sociale 
achtergrond heeft.
In een wijkteam werken mensen uit het 
sociale én het zorgdomein. De precieze 
samenstelling van een wijkteam is afhankelijk 
van de problematiek in de betreff ende wijk. 
Is er veel psychiatrische problematiek? Dan 
ligt de aanstelling van een professional met 
een ggz-achtergrond voor de hand. Veel ver-
grijzing? Dan misschien eerder een demen-
tieverpleegkundige.

Het idee van de wijkteams past volgens Vora-
gen in trends van een andere relatie tussen 
overheid en burger. “Zet de burger centraal, 
ga uit van zijn mogelijkheden. Lukt het niet in 
het sociale domein, dan is de eerste lijn aan 
zet, eventueel met specialistische hulp. Als 
laatste optie is er de dure zorginstelling.”
De professionals van het wijkteam komen let-
terlijk aan de keukentafel van de mensen in 
de wijk. Ze stellen een integraal leefplan op, 
dat moet resulteren in een zorgarrangement 
dat niet alleen (thuis)zorg of welzijn omvat, 

‘Een wijkteam verbindt 
het sociale netwerk met 

het zorgnetwerk’
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maar ook de inzet van vrijwilligers, bijvoor-
beeld om de tuin bij te houden.
Volgens Esther de Louwere, inkoper integrale 
zorg van Coöperatie VGZ, ligt het vertrek-
punt wel bij de zorg, maar wordt er ook 
gewerkt aan het bevorderen van participa-
tie. “Dat is nieuw voor een zorgverzekeraar, 
maar wel belangrijk voor het succes van de 
wijknetwerken. Door de leefbaarheid en de 
sociale samenhang van de wijk te verbete-
ren, wordt het immers ook makkelijker om 
bijvoorbeeld mantelzorg te organiseren of 
vrijwilligers te vinden.”

Convenant
Het opzetten van een wijknetwerk begint 
met een convenant tussen zorgverzekeraar 
en gemeente. De gemeente en Coöperatie 
VGZ spreken de bereidheid uit om samen 
te werken en verwoorden hun visie. Verder 
bevat het document een aantal samenwer-
kingsparagrafen, waarvan één over de inrich-
ting van wijknetwerken. 
Vervolgens gaan de zorginkopers van 
Coöperatie VGZ aan tafel met de partners in 
het veld met de bedoeling een aantal profes-
sionals vanuit hun organisatie over te heve-
len naar het wijkteam. Ze houden hun eigen 
arbeidsvoorwaarden, maar werken wel echt 

voor het team. Soms werken professionals 
voor de helft van hun tijd voor het wijkteam 
en voor de andere helft nog voor hun moe-
derorganisatie. Maar volgens De Louwere is 
het ideaal dat de professionals uitsluitend 
voor het team werken. “Anders is er toch 
een risico dat je blijft redeneren vanuit het 
aanbod.”

De introductie van wijkteams vergt veel 
masseerwerk. Massage van gemeenten, 
zorgaanbieders, maar ook van de VGZ-orga-
nisatie zelf. Zorgaanbieders moeten men-
sen beschikbaar stellen én accepteren dat 
het wijkteam in de lead is. “Huisartsen zijn 
opgeleid als medicus en geneigd om te rea-
geren op problemen, terwijl nu van ze wordt 
verwacht veel pro-actiever te zijn”, aldus De 
Louwere. 

Voor Coöperatie VGZ is het nieuw zorg te 
organiseren in plaats van in te kopen. Otto: 
“We proberen zorg dichtbij de klant te orga-
niseren en als het echt uit de hand dreigt te 
lopen met een patiënt, dan kan er binnen 
een paar uur een ambulant behandelteam 
klaarstaan voor hem of haar. In feite is dat 
dus ook zorg van de tweede  lijn naar de 
eerste lijn brengen.”

Overigens is er volgens Jord Neuteboom 
van Viatore, die Coöperatie VGZ adviseert bij 
het opzetten van de wijknetwerken, eigen-
lijk nooit sprake van één oplossing. “Iedere 
gemeente of iedere wijk kan met andere 
constructies en werkwijzen komen. Het 
belangrijkste is de projecten goed te monito-
ren, zodat je later kunt achterhalen wat werkt 
en wat niet.”

Resultaten
Coöperatie VGZ is inmiddels bezig een moni-
tor te bouwen om de resultaten te kunnen 
meten. Voragen: “Op casusniveau zien we 
dat de netwerken leiden tot kostenbespa-
ring, maar het is nog te vroeg om concrete 
resultaten op organisatieniveau te presente-
ren. Het doel is dat er op korte termijn een 
monitor wordt opgeleverd, waarmee deze 
resultaten wel zo snel mogelijk inzichtelijk 
gemaakt kunnen worden.”
Volgens Neuteboom heeft dit soort projec-
ten een lange aanlooptijd. “Maar dit pro-
ject sluit goed aan op de maatschappelijke 
behoefte en staat stevig in de steigers. Als je 
zoals Coöperatie VGZ vooroploopt, loop je 
tegen allerlei obstakels aan. Maar dat hoort 
erbij en daar kun je alleen maar van leren.”
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Maarten Klomp (huisarts) 
over de zorg in 2030

‘Patiënten 
varen niet 

meer blind 
op hun 
dokter’ 
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 “P
atiënten varen nog te 
vaak blind op de dokter. 
Dat zal in 2030 anders 
zijn. Mensen raken steeds 
beter geïnformeerd en 
ze willen graag zelf aan 
het stuur zitten en keuzes 
maken. Artsen zullen 

meer en meer de rol van gids vervullen en 
patiënten goed moeten informeren over de 
voor- en de nadelen van bepaalde keuzes. 
Bij behandelingen is er namelijk vaak wat te 
kiezen. Dat geldt niet alleen voor levens-
bedreigende ziektes, maar bijvoorbeeld 
ook bij iets betrekkelijk eenvoudigs als lage 
rugpijn: ga je wel of niet naar de fysiothera-
peut? Of voor het gebruik van antibiotica bij 
keelpijn. Wat zijn de voor- en de nadelen? 
Niet de arts beslist, maar de arts legt uit. 
Dat principe van shared decision making 
hanteren we in onze praktijk al jaren. En 
wat blijkt? Als mensen goed geïnformeerd 
zijn, kiezen ze vaak voor terughoudendheid. 
Geen interventies als de kans op succes 
gering is. Dat scheelt dus ook in de kosten 
van de gezondheidszorg. Het is alleen jam-
mer dat ons hele systeem nog zo gericht 
is op ingrijpen. Medische productie wordt 
beloond, maar een goed gesprek dat wordt 
afgesloten met afzien van behandeling, 
vaak niet. Dat zal – naar mijn verwachting – 
in 2030 ook anders zijn.”

Internet
“In het verlengde hiervan zullen mijn patiën-
ten in 2030 ook meer dan nu zélf verant-
woordelijk zijn voor het oplossen van hun 
gezondheidsproblemen. Dan gaat het om 
vragen als: moet ik bij een klacht naar de 
huisarts of kan ik zelf maatregelen nemen? 
Internet is daarbij behulpzaam en huisart-
sen moeten hun patiënten de weg wijzen, 
bijvoorbeeld door betrouwbare informatie 
bijeen te brengen op een patiëntenportal. 
Ook voor de omgang met een chronische 

aandoening, zoals diabetes, gaat internet 
een belangrijke rol spelen. Nu hoort een 
arts een patiënt met diabetes nog minimaal 
vier keer per jaar te zien, maar dat wordt in 
de toekomst maatwerk. Patiënten kunnen 
straks zélf hun bloeddruk en bloedwaarden 
meten en vanuit de huisartsenpraktijk kun-
nen wij digitaal meekijken en vragen stellen. 
En de patiënt kan óns vragen stellen. De 
patiënten van 2030 zullen dat heel gewoon 
vinden.

Verschuiving
Zorg dichtbij huis, dat vinden mensen plezie-
rig. Dat geldt zeker voor ouderen, van wie we 
er veel zullen hebben in 2030. Zorg dichtbij 
huis, onder regie van de huisarts, is boven-
dien goedkoper dan zorg in het ziekenhuis. 
Vijf jaar geleden voltrok de helft van de dia-
beteszorg zich in de eerste lijn; nu tussen de 
80 en 90%. Eenzelfde ontwikkeling krijgen 
we te zien bij COPD en bij het management 
van cardiovasculaire risico’s. Er komen ech-
ter ook speciale programma’s voor geeste-
lijke gezondheidszorg en voor ouderenzorg. 
Die staan nu nog in de kinderschoenen.
Ik voorzie dat ook een steeds groter deel 
van de oncologische zorg geleidelijk zal 
verschuiven naar de eerste lijn. Het aantal 
kankergevallen zal in de toekomst sterk toe-
nemen, maar we kunnen veel meer patiën-
ten genezen of lang met hun ziekte in leven 
houden. Kanker krijgt de kenmerken van een 
chronische aandoening. Een groot deel van 
de zorg daarvoor zal dichtbij huis gegeven 
worden.
De overgang tussen huisartsenzorg en spe-
cialistische zorg wordt meer vloeiend. Nu al 
zien we dat specialisten telefonisch of per 
e-mail door een huisarts worden geconsul-
teerd, maar in de toekomst ontstaat er meer 
fysiek contact. De specialist houdt bijvoor-
beeld eens per twee weken een middagje 
consult in de huisartsenpraktijk, ik geef maar 
een voorbeeld.”

Meer kwaliteit
“Samenwerking wordt steeds belangrijker 
in de patiëntenzorg en heel goed kunnen 
samenwerken is een essentiële vaardigheid 
voor alle zorgaanbieders in 2030. De genera-
listisch werkende huisartsen zijn daar in het 
algemeen al aan gewend; voor specialisten 
is dat soms nog minder het geval. Maar het 
moet wel gebeuren. 
Voor meer zorg dichtbij huis is het verder 
van belang dat de kwaliteit van de zorg in 
de eerste lijn verder omhoog gaat. Nu heeft 
40% van de huisartsenpraktijken het kwa-
liteitskeurmerk van de accreditering. In de 
toekomst moet dit voor elke praktijk vanzelf-
sprekend zijn. Kwaliteit hangt overigens ook 
samen met schaalgrootte. Eerlijk gezegd ver-
wacht ik dat er in 2030 geen solohuisartsen 
meer zijn. Je kunt het allemaal niet organise-
ren op een schaal van 2.500 patiënten. Huis-
artsenpraktijken zullen een omvang hebben 
van 5.000 tot 10.000 patiënten. Zo profiteer 
je van schaalvoordelen en blijft toch ook de 
menselijke maat in stand.”

Coöperatie VGZ  werkt intensief samen met 
De Ondernemende Huisarts. Gezamenlijk 
doen beide verschillende projecten met als 
doel onder andere het stimuleren van e-health 
en zelfmanagement. Ook het ontwikkelen en 
implementeren van populatiegebonden bekosti-
ging is een gezamenlijk doel.

 

Hoe ziet de gezondheidszorg eruit in 2030? Wat zal anders zijn? Wat 
móet veranderd zijn over zeventien jaar? Coöperatie VGZ vroeg het 
vijf hoofdrolspelers in de gezondheidszorg van nu. Maarten Klomp (De 
Ondernemende Huisarts) over de huisarts en de veranderende patiënt.

Maarten Klomp (1953) 
is medisch directeur van De Onderne-
mende Huisarts, een innovatieve zorg-
groep in Zuidoost-Brabant. Hij is huisarts 
sinds 1983. Maarten Klomp vervulde en 
vervult een groot aantal functies binnen 
de huisartsgeneeskunde.
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Hoe 
verander je 
iemands 
leefstijl?
Stoppen met roken, minder eten, meer 
bewegen, minder stress. Gezonder leven 
kan veel narigheid en kosten voorkomen. 
Maar wil en kún je dat als zorgverzekeraar 
bevorderen? Preventie, vooral in relatie tot 
een gezonde levensstijl, is een zoektocht. 
Welke programma’s en middelen helpen 
echt om mensen aan te sporen tot 
zelfmanagement?

Op zoek naar preventiemiddelen 
die beklijven
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P
reventie, daar kan nie-
mand tegen zijn. Sterker 
nog: iedereen heeft er 
baat bij. Alhoewel… 
Volgens Pieter van Haren, 
consultant Zorgvernieu-
wing bij Coöperatie VGZ, 
hebben juist zorgverzeke-

raars een haat-liefdeverhouding met preven-
tie. “We zitten in een ziektekostensysteem 
waarbij preventie grotendeels buiten de aan-
spraken valt. Het systeem is ingericht op het 
voorkomen van risicoselectie: een zorgver-
zekeraar mag niemand uitsluiten. Maar juist 
daardoor wordt risicobeheersing ontmoe-
digd. Investeer je erin om te voorkomen dat 
mensen ziek worden, dan moet je het als 
zorgverzekeraar uit eigen middelen betalen.”
Gelukkig werken kabinet en parlement sinds 
enige tijd aan een Nationaal Preventieplan, 
dat als doel heeft betrokken partijen daad-
werkelijk te stimuleren werk te maken van 
het bevorderen van een gezonde levensstijl. 
Coöperatie VGZ heeft hierbij gepleit voor 
het introduceren van vormen van �lexi-
bele �inanciering, bijvoorbeeld om meer 
samenwerking tussen zorgverzekeraars en 
gemeenten mogelijk te maken. Ook zouden 
maatregelen genomen moeten worden om 
het voor zorgverzekeraars ook �inancieel 
aantrekkelijk te maken in preventiebeleid 
te investeren. Voorstellen die in de Tweede 
Kamer worden ondersteund, zo bleek vlak 
voor de zomer tijdens een debat over het 
Nationaal Preventieplan. 

Wijknetwerken
Er is een wereld aan zel�hulpprogramma’s 
en begeleidingsprogramma’s op de markt. 
Het bewezen eff ect is echter vaak dun. De 
grote vraag is of mensen het goede gedrag 
volhouden als het programma voorbij is. Van 
Haren: “Overgewicht of depressie zijn vaak 
gevolgen; geen oorzaken. Het gaat nogal 
eens om een combinatie van problemen 
rondom werk, �inanciën en bijvoorbeeld 
opvoeding. Je komt er niet door alleen de 
symptomen aan te pakken, er is een bre-
dere aanpak nodig. Die aanpak moet een 
plek krijgen in het leven en de omgeving 
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Checklist e-health 
Eén van de belangrijkste doelen van preven-
tie is het stimuleren van zelfmanagement. 
De vraag is of de vele e-health toepassingen, 
vaak ook in de vorm van apps, hun beloften 
op het gebied van zelfmanagement waar-
maken. Om dat te meten, heeft Coöperatie 
VGZ samen met TNO het instrument eASI 
ontwikk eld.
Olivier Blanson Henkemans is van TNO. “Met 
eASI kunnen we vaststellen in welke mate 
een e-health-programma bijdraagt aan een 
gezonde leefstijl. We hebben een checklist 
met 32 vragen ontwikkeld over drie hoofd-
onderwerpen: het nut, de gebruiksvrien-
delijkheid en de inhoud van de app. Die 
checklist kan niet alleen door de verzekeraar 
gebruikt worden om te kijken of een app 
nuttig is, maar ook door de ontwikkelaars 
van dit soort programma’s. Dan weten ze 
aan welke criteria hun app moet voldoen. 
Met eASI kunnen we gemakkelijk het kaf van 
het koren scheiden. Ons doel is om e-health 
op een hoger plan te brengen, om ervoor te 
zorgen dat de apps die mensen aanschaff en 
of zorgverzekeraars inkopen ook werkelijk 
eff ect hebben.”

Gedragsverandering
Een programma dat in Engeland bewezen 
nut blijkt te hebben, is Do Something Dif-
ferent. Het is door Medicinfo (mede eigen-
dom van Coöperatie VGZ) naar Nederland 
gehaald en wordt onder meer gebruikt als 
ondersteuning bij gedragsveranderingspro-
gramma’s in bedrijven en bij mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Na 
een periode van pilots wordt het nu steeds 
meer als standaard aangeboden.
“Dit programma gaat eigenlijk nog aan pre-
ventie vooraf”, vertelt Marijke Will, business-
manager van Medicinfo. “Het is erop gericht 
mensen �lexibeler te maken. De meeste 
mensen zitten vast in gedragspatronen. Een 
koekje bij de ko� ie, een zak chips bij de tv, 
een sigaret na het eten. Uit hersenonder-
zoek blijkt dat die patronen in de zenuwba-
nen in de hersens zijn ‘ingebrand’. Het valt 
niet mee om vaste patronen te doorbreken, 
maar als je dat wel doet, dan blijken zich 
nieuwe zenuwbanen te vormen en ga je 
een groter deel van je hersenen gebruiken. 
Je hebt dan dus meer mogelijkheden tot je 
beschikking, waardoor je bijvoorbeeld een 
andere, gezondere leefstijl kunt kiezen.”

‘Coöperatie VGZ is 
continu op zoek naar 

preventieprogramma’s 
die echt zoden aan de 

dijk zetten’

van mensen. Daarbij is preventie ook een 
zaak van tijdig ingrijpen. De eerste signalen 
vroeg oppakken en daarop acteren. Daarom 
doen we nu pilots met wijknetwerken, dicht 
bij mensen in de buurt. We zijn er al mee 
begonnen in Nijmegen en Venlo en star-
ten in nog vier gemeenten. Het doel is om 
in totaal in 25 steden wijknetwerken op te 
zetten. We kijken met een multidisciplinair 
team (welzijn en zorg) welke hulp mensen 
nodig hebben, op het gebied van zorg, maar 
ook op het gebied van bijvoorbeeld werk of 
schuldhulpverlening. Door het zorgnetwerk 
en het sociale netwerk aan elkaar te koppe-
len, kunnen problemen bij de bron worden 
aangepakt.”
Het zijn nog pilots. “We moeten zien wat 
wel en niet werkt en hoe we dat structureel 
gaan bekostigen. Wellicht samen met de 
gemeenten die straks op veel gebieden ver-
antwoordelijk zijn. Hopelijk kunnen we door 
een integrale aanpak zo veel kosten bespa-
ren dat we daarmee ook onze inzet kunnen 
�inancieren.”  
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‘Kleine zetjes om te veranderen’

Van de 8.000 medewerkers van Heijmans werken er veel op bouwplaatsen. 
Onder hen komt veel verzuim voor. Vaak vanwege problemen met het bewe-
gingsapparaat. De rug bijvoorbeeld. Om die klachten te voorkomen, moeten 
mensen hun leefstijl veranderen. Minder drinken bijvoorbeeld, meer sporten. 
Maar dat is nog niet zo simpel, omdat mensen vaak in vaste patronen zitten.
Michiel van der Heijden, manager HRM bij Heijmans Civiel, raakte erover in 
gesprek met Coöperatie VGZ. “Vervolgens kregen we de uitnodiging om mee 
te doen met de pilot Do Something Different (DSD). Van de 250 mensen uit de 
doelgroep deden er 50 mee. Minder dan we hoopten, maar toch: niet slecht. De 
deelnemers kregen acht weken lang drie opdrachten per week om dingen anders 
te doen dan ze normaal deden. Een dagje bruin brood eten in plaats van wit. 
Tijdens de schaft op een andere plaats gaan zitten in de bouwkeet.”
Die kleine veranderingen brachten toch dynamiek teweeg, signaleerde Van der 
Heijden. “Er werd ook onderling over gesproken. De meeste medewerkers had-
den er wel plezier in. En zonder dat ze het merkten, werden ze flexibeler in hun 
gedrag en konden ze hun gewoonten veranderen. Maar alleen als ze zelf echt 
gemotiveerd waren om hun gedrag te veranderen. Het werkt niet als je zelf niet 
wil, dat is duidelijk. Het leuke van DSD is dat het je niets verbiedt, maar je toch 
verandert. Het zijn geen grote dingen, het zijn kleine zetjes. Het motiveert ook 
erg dat je het samen met collega’s doet. Het zou goed zijn om zo’n programma af 
en toe te herhalen.“
Natuurlijk heeft Michiel van der Heijden er zelf ook aan meegedaan. “Wat ik 
ervan heb opgestoken? Hoe belangrijk variëteit is. Vaste patronen kunnen je erg 
belemmeren in wat je werkelijk wil. Als ik me nu van zo’n vast patroon bewust 
ben, probeer ik dat te veranderen. Ik probeer nu zo veel mogelijk te voet te doen. 
Als ik bij een andere locatie op ons terrein moet zijn, loop ik erheen. Daardoor 
ben ik nu meer in beweging.”

Do Something Different (DSD) probeert men-
sen uit hun comfortzone te krijgen. Als je je 
aanmeldt voor het programma, krijg je een 
bepaalde periode, meestal acht weken, via 
een e-mail en/of sms’je allerlei opdrachten 
die je helpen om eens iets anders te doen 
dan normaal. ‘Rijd eens via een andere route 
naar huis; trek eens iets anders aan naar je 
werk; ga eens op een andere plaats aan de 
eettafel zitten; luister eens een dagje naar 
de muziek op iemand anders iPod, wees 
eens afwachtend in plaats van assertief’.
Will: “Het motto is: als je altijd doet wat je 
altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Maar 
als je eens iets anders doet, dan krijg je ook 
wat anders terug. De gedachte erachter 
is dat als je wat minder vastzit in je eigen 
patronen, je een groter ‘gedragsrepertoire’ 
hebt waaruit je kunt kiezen. Je wordt min-
der gevoelig voor bijvoorbeeld stress en je 
maakt andere keuzes, waardoor je makkelij-
ker voor een gezondere leefstijl kunt kiezen. 
Daar heb je dus je hele leven wat aan. 
Coöperatie VGZ ziet veel gezondheidswinst 
in DSD en het sluit aan bij waar de orga-
nisatie in gelooft: voor goed zorg, zorg je 
samen.”
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Pieter de Kort (Rivas) over de zorg in 2030

Hoe ziet de gezondheidszorg eruit in 2030? Wat zal anders zijn? 
Wat móet veranderd zijn over zeventien jaar? Coöperatie VGZ 
vroeg het vijf hoofdrolspelers in de gezondheidszorg van nu. 
Zorgbestuurder Pieter de Kort (Rivas) voorziet grote verschuivingen 
in de Nederlandse zorgcultuur.

 “I
k denk dat de grootste veranderingen 
in de zorg culturele verschuivingen 
zullen zijn. De beschaving ontwikkelt 
zich. Wie beslist bijvoorbeeld over 
levensbeëindiging? Tijdens de Ver-
lichting is een grote sprong gemaakt 
toen in de westerse wereld een 
scheiding werd aangebracht tussen 

kerk en staat. Wat voorheen de kerk besliste, 
lag daarna in handen van de staat. Ik ver-
wacht dat dit onderwerp de komende jaren 
steeds meer van het publieke naar het private 
domein zal verschuiven.
In die lijn past ook dat mensen meer worden 
aangesproken op hun gedrag en de verant-
woordelijkheid voor hun gezondheid. Roken, 
zwaarlijvigheid, te weinig bewegen, het wordt 
maatschappelijk steeds minder geaccep-
teerd. Ik hoop en verwacht overigens niet 
dat dit tot een verschil in behandeling zal 
leiden. Op dit punt blijft solidariteit belangrijk. 
Bovendien is het praktisch niet uitvoerbaar 
om rekening te houden met zulke verschillen 
tussen burgers.”

Verschillen
“Wat ook verandert – en terecht – is dat 
grotere verschillen ontstaan in de langdurige 
zorg. Wie nu de drempel van een verpleeg-
huis passeert, krijgt eenzelfde kamer, een-
zelfde service, eenzelfde zorg. Dat zal meer 
afhankelijk worden van wat mensen ervoor 
overhebben. Wie zijn geld opmaakt, krijgt 
wel goede zorg aan het einde van zijn leven, 
maar niet zulke goede zorg als iemand die 
heeft gespaard.Het beweegt al een beetje op 
dit gebied. Ik ben het eens met de overheid 
dat we te veel huishoudelijke zorg, taxikosten 

en woonkosten uit de collectieve middelen 
hebben betaald. Dat moeten mensen meer 
zelf gaan betalen. Ook medici zullen een cul-
turele verandering doormaken. Nog steeds 
werken sommige specialisten vanuit een ivo-
ren toren. Zij moeten zich – met behoud van 
hun medische professionaliteit – ontwikkelen 
tot gidsen voor hun patiënten. Welke ver-
volgstappen zetten we in een behandeling? 
Zetten we eigenlijk nog wel vervolgstappen? 
In de laatste drie maanden van een mensen-
leven geven we veel geld uit aan behande-
lingen waarvan de vraag is: worden mensen 
daarvan nu echt gelukkiger? Zaken waarover 
arts en patiënt steeds meer samen zullen 
overleggen en samen zullen beslissen.
Ik vind het jammer dat in de hele gezond-
heidszorg nog steeds wordt betaald op basis 
van het aantal verrichtingen van behandelaren. 
Dat leidt tot overbehandeling, zonder dat 
daar gezondheidsresultaten tegenover staan. 
Als we echt een sprong voorwaarts willen 
maken, dan moeten we daarvan af.”

Andere ziekenhuizen
“Ik verwacht dat de ziekenhuiswereld in 2030 
drastisch veranderd zal zijn. Ik denk dat we 
dan acht topklinische, academische centra 
hebben, met alle faciliteiten op het gebied 
van onderzoek en opleiding. Daarnaast zijn 
er een stuk of tachtig kleinere centra. Dat wil 
zeggen: streekziekenhuizen, anderhalvelijns 
centra, die nauw samenwerken met huisart-
sen en andere partijen in de zorg.  Ik denk 
dat we het fenomeen van de samenwerkende 
topklinische ziekenhuizen (STZ) in 2030 niet 
meer hebben; daarvan zijn er op dit moment 
al veel teveel in Nederland. Ik hoop daarnaast 

dat voldoende weerstand wordt geboden aan 
de gedachte dat groot een synoniem is voor 
effectief. Onderzoek wijst uit dat het slim is 
de zorg rond een stuk of vijf aandoeningen 
te concentreren in specialistische centra; 
voor de rest wordt de zorg er eerder duurder 
van dan goedkoper. Ook het pleidooi van 
sommige verzekeraars om het grootste deel 
van de posten voor spoedeisende hulp van 
ziekenhuizen te sluiten, is ondoordacht. Het 
lijkt goedkoper, maar uiteindelijk zal blijken 
dat het niet beter is voor de burgers en uit-
eindelijk gewoon meer geld gaat kosten dan 
het oplevert. Voor mij is dit een van de teke-
nen dat verzekeraars – ondanks alle goede 
bedoelingen – niet echt geïnteresseerd zijn 
in de kwaliteit van zorg. Daar kunnen ze zich 
ook beter niet in mengen.”

Geen ideale wereld
“U vraagt of er in 2030 nog ruimte is voor een 
instelling als Rivas? Een instelling waar we 
ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, 
maatschappelijk werk en veel andere vormen 
vanuit één hand coördineren? Ook Rivas 
is geen ideale wereld, maar ik denk dat dit 
model inderdaad toekomstbestendig is. Een 
organisatie als deze is in staat om de behoefte 
van de patiënt centraal te stellen en niet 
het aanbod van de medische wereld. Heeft 
een patiënt een verdenking van Alzheimer, 
dan is het handig eerst een geriatrisch team 
(bestaande uit een specialist ouderenzorg en 
een ouderenverpleegkundige) te sturen, dan 
meteen de hele molen van de neuroloog in 
werking te stellen. Scheelt enorm in de kosten 
en levert veel meer de zorg op die aansluit bij 
de wensen van de individuele burger.”

‘ Alleen behandelen als de 
patiënt er gelukkig van wordt’
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Pieter de Kort (1950)
is interim-manager en organisatie-
adviseur. Sinds 1999 is hij bestuurs-
voorzitter van Rivas Zorggroep, 
die onder andere ziekenhuiszorg, 
woonzorg, verpleeghuiszorg, 
thuiszorg en maatschappelijk werk 
aanbiedt. Voordat hij bij Rivas kwam, 
was Pieter de Kort bestuurder van 
verschillende ziekenhuizen.

Coöperatie VGZ is een van de samen-
werkingspartners in De Gezonde Regio, 
een uniek samenwerkingsverband met 
de Rivas Zorggroep, ggz-instelling 
Yulius, vereniging Huisarts en Zorg en 
Zorgbelang Zuid-Holland. De Gezonde 
Regio werkt aan het verbeteren van 
de gezondheid van inwoners door 
bestaande initiatieven een podium 
te bieden en mensen en organisaties 
te verbinden. Daarnaast organiseert 
De Gezonde Regio activiteiten op het 
gebied van leefstijl.
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Wat een wedstrijd
al niet oplevert!

Coöperatie VGZ helpt ideeën realiseren
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Twee deelnemers gingen er vandoor met de hoofdprijs. Toch heeft de wedstrijd 
‘VoorGoedeZorg’ van Coöperatie VGZ veel meer winnaars. De competitie leverde 
in 2011 en 2012 innovatieve ideeën en tevreden klanten op en de zorgverzekeraar 
kreeg meer inzicht in wat er speelt in de zorg. En de winnende ideeën kunnen – 
met wat hulp en een beetje geluk – uitgroeien tot iets groots.

H
et tv-programma van 
Jort Kelder, waarbij 
mensen met een 
goed productidee 
een pitch kunnen 
doen, gaf de aanzet. 
Jorn Leistra, con-
sultant bij Coöpera-

tie VGZ, bedacht dat dit concept ook zou 
kunnen werken om innovatie in de zorg te 
stimuleren en werkte het plan verder uit 
met zijn collega’s van de afdeling Zorgver-
nieuwing.
Er is wel een verschil met het tv-pro-
gramma: de winnaar van de pitch krijgt 
geen geld om zijn of haar plan ten uitvoer te 
brengen. De winnaar van de innovatiewed-
strijd ‘VoorGoedeZorg’ krijgt ondersteuning 
in menskracht van Coöperatie VGZ om van 
het idee een succes te maken.
Zo kon de winnaar van 2011, een mede-
werker van de Vrijwilligers en Mantelzorg 
Centrale Almere (VMCA), aan de slag met 
het idee vmbo-scholieren dagverse maal-
tijden te laten bereiden voor mantelzor-
gers (zie pagina 4). Dit als onderdeel van 
hun opleiding met het achterliggende idee 
om mantelzorgers één keer in de week te 
ontlasten en ze voor een klein bedrag een 
lekkere maaltijd te bezorgen. “Zonder steun 
van VGZ was het niet mogelijk geweest om 
dit project zo snel van de grond te krijgen”, 
vertelt Jos Alders van de VMCA.

Enthousiasme
De innovatiewedstrijd van Coöperatie VGZ 
heeft ieder jaar een ander thema. In 2011 
was het mantelzorg en in 2012 was het 
thema obesitas. Leistra vindt het fantas-
tisch dat het idee van een wedstrijd vanaf 
het begin enthousiast is opgepakt en beide 
keren rond de honderd inzendingen heeft 
opgeleverd. 
Het wedstrijdelement vindt hij belangrijk: 
“We kunnen niet iedereen begeleiden”, stelt 
hij. Maar ook: “De deelnemers denken dank-
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De winnaar krijgt geen geld, 
maar ondersteuning om zijn 

idee te realiseren 

zij het wedstrijdelement goed na over hoe 
ze hun idee vorm moeten geven.” Meerdere 
deelnemers die hun inzending niet zagen 
winnen, maar nog altijd erg enthousiast 
waren en het idee goed hadden uitgewerkt, 
besloten het plan toch te verwezenlijken. 
“Ik ontvang nog steeds mailtjes van mensen 
die niet verder zijn gekomen dan de eerste 
of tweede ronde, maar wel vol enthousiasme 
zijn doorgegaan.”
Zowel privépersonen als instellingen kunnen 
een voorstel rond het betre� ende thema 
indienen bij Coöperatie VGZ. Iedereen kan 
meedoen, zolang het projectvoorstel maar 
goed uitgewerkt en maatschappelijk rele-
vant is. Uitgewerkte voorstellen worden ver-
volgens beoordeeld door een commissie. 
De beste vijftien gaan door naar de halve 
finale, van wie er vervolgens vijf doorgaan 
naar de finale.

Levensstijl
‘Gewichtige Gezinnen’ rolde in 2012 als 
winnaar uit de bus. Domien Theuvenet uit 
Rotterdam is directeur van de kleinschalige 
ggz-instelling Avant sanare en bedenker van 
dit plan om mensen met overgewicht te hel-
pen bij het afvallen en het ontwikkelen van 
een gezonde levensstijl. Het vernieuwende 
is dat de sociale omgeving van de volwas-
senen of kinderen met overgewicht erbij 
betrokken wordt: een broer of zus of mis-
schien zelfs een vriend of buurvrouw van de 
persoon die wil afvallen. 

“Als het om obesitas gaat, zijn er veel 
initiatieven”, zegt consultant Zorgvernieu-
wing Monique Schmidt van Coöperatie 
VGZ. “Maar dit project is duidelijk anders 
door de verbinding die wordt gelegd tussen 
gedrag, bewegen en voeding. Uitgangs-
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‘PRIJS WAS HET HOOGTEPUNT VAN 2012’

Een echte ondernemer en gepassioneerd om zijn droom waar te maken. Domien 
Theuvenet was blij en verrast dat hij de innovatiewedstrijd ‘VoorGoedeZorg’ 2012 
won met zijn inzending ‘Gewichtige Gezinnen’. “Voor mij was dit hét hoogtepunt van 
het afgelopen jaar.” Theuvenet is bovendien zeer content met de steun die hij vervol-
gens kreeg om zijn project daadwerkelijk op de rails te krijgen. “Ik wist wat ik wilde, 
maar Coöperatie VGZ heeft me geholpen mijn idee te concretiseren.” Hij hoopt dat het 
idee uiteindelijk overal in Nederland  wordt uitgevoerd. Dat ook andere partijen het 
oppakken. “Het is een programma voor alle leeftijden.”
Na 25 jaar gewerkt te hebben bij de Riagg, gooide Theuvenet twee jaar geleden het 
roer om. Hij begon voor zichzelf en startte in Rotterdam zijn kleinschalige ggz-instelling 
Avant sanare, een eerstelijns organisatie voor psychologische en pedagogische hulp. 
‘Sanare’ betekent genezing. Maar Theuvenet wil eigenlijk dit stadium voor zijn. Hij wil 
mensen handvatten aanreiken. Klachten kunnen tot stoornissen leiden en dat stadium 
moet voorkomen worden. In zijn programma legt hij een relatie tussen depressie, som-
ber zijn, jezelf verwaarlozen en overgewicht. “Bewegen, voeding en emotie of gedachte. 
Die drie zaken wil ik bij elkaar brengen.”
De sociale steun is het onderscheidende in de aanpak van Theuvenet. De obese deel-
nemers nemen een familielid, vriend of buurtgenoot mee. Zij doen het hele programma 
aan alles mee. Steun vanuit de omgeving blijkt namelijk heel belangrijk om veranderin-
gen in leefstijl te laten slagen. 
Inmiddels is er een pilot gestart in de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Het gaat om een 
intensief project waarbij de deelnemers drie maanden training krijgen in een groep en 
vervolgens negen maanden met coaching, kookworkshops en terugkomsessies met de 
groep.
Los van het project ‘Gewichtige Gezinnen’ richt Avant sanare zich ook op andere onder-
werpen om cliënten hun balans te laten hervinden. Onderwerpen zoals angst, assertivi-
teit, huiselijk geweld, somberheid en slaapproblemen. “Ik ben gedreven, vind dat men-
sen hun kwaliteiten zoveel mogelijk moeten zien te benutten”, zegt Theuvenet. Over zijn 
eigen kwaliteiten: “Ik krijg wel eens te horen dat ik heel goed naar mensen kan luisteren 
en ze kan aanmoedigen.”

punt in het programma is niet afvallen, maar 
komen tot een gezonde leefstijl.”
Schmidt werd gevraagd om het idee van 
Theuvenet te begeleiden en te helpen bij 
het concretiseren. “Het was aanvankelijk 
niet meer dan een goed idee. Wij heb-
ben geholpen er handen en voeten aan te 
geven.” Inmiddels is een eerste pilot van 
start gegaan in de Afrikaanderwijk in Rotter-
dam met veertien deelnemers.
Het was volgens Monique Schmidt in eerste 
instantie lastig om het project onder de aan-
dacht te brengen van de wijkbewoners. Het 
ontbrak de zorgaanbieder aan contacten in 
de buurt. Er was nog geen netwerk opge-
bouwd. Goede ideeën en initiatieven komen 
pas tot wasdom als partijen elkaar weten te 
vinden. Het gaat dan om overheid, verzeke-
raars, gemeenten, patiëntenverenigingen 
en zorgaanbieders.

Verbinding met welzijn
Het is volgens Schmidt van groot belang 
dat alle partijen samen vormgeven aan de 
gezondheidszorg. Dit om nog beter dan 
voorheen de kwaliteit van zorg te optima-
liseren, te professionaliseren en doelmati-
ger te gaan werken. “Zodat de klant en zijn 
naasten daar beter van worden.” 
De pilot ‘Gewichtige Gezinnen’ kan mooi 
aansluiten bij de activiteiten die al plaats-
vinden in het kader van wijknetwerken in 
Rotterdam. Een aanpak die wordt onder-
steund door Coöperatie VGZ. “Gewichtige 
Gezinnen is hierin een tastbaar programma 
dat vanuit het convenant met de gemeente 
Rotterdam tot uitvoering gebracht wordt. 
Coöperatie VGZ krijgt hierdoor zicht op wat 
er speelt in de wijken als het gaat om zorg 
en verbinding met welzijn.”
Het is de bedoeling om het programma 

‘Gewichtige Gezinnen’ in meer wijken in 
Rotterdam te introduceren.  Bedenker 
Domien Theuvenet wil graag dat het ook in 
andere steden en dorpen wordt uitgevoerd. 
Maar dat is toekomstmuziek. Avant sanare 
en Coöperatie VGZ willen eerst zien wat de 
uitkomsten zijn van de pilot in de Afrikaan-
derwijk, hiervan leren en dan opschalen 
naar andere wijken.

Kijk begin 2014 op www.vgz.nl voor 
het nieuwe thema van de wedstrijd 
VoorGoedeZorg.
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‘In de 
gezond-

heidszorg 
vliegt het 
deksel nu  

van de pan’

Wilna Wind (NPCF) 
over de zorg in 2030
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 “H 
et jaar 2030 is ver 
weg. Toch denk ik dat 
de gezondheidszorg 
de komende vijf jaar 
sneller zal verande-
ren dan in de tien jaar 
daarna. We zitten in 
een spannende over-

gangsfase. De kosten lopen uit de hand, tege-
lijkertijd is de patiënt aan het emanciperen. 
Dat heeft grote gevolgen voor de zorgsec-
tor die qua cultuur tot dusver altijd tamelijk 
gesloten is geweest. Het heeft lang geprut-
teld, maar nu vliegt het deksel van de pan. 
Het is de kunst dat proces goed te managen 
en te begeleiden.
De grootste verandering die ik de komende 
jaren zie optreden, zit in de positie van de 
patiënt. Die ontwikkelt zich binnen tien jaar 
tot een goed geïnformeerde medebeslisser. 
Dat heeft grote gevolgen voor behandelaars, 
vooral voor dokters die dat nog niet gewend 
zijn. De dokter kent zijn vak, maar de patiënt 
kent zijn lichaam en weet wat hij of zij wil. 
Dat is niet zo belangrijk bij een gebroken 
been; dan discussiëren we er niet over hoe 
de breuk behandeld wordt. Nee, ik heb het 
over mensen die ouder worden, met verschil-
lende aandoeningen tegelijk, of die met het 
laatste deel van hun leven bezig zijn. Wat wil 
je? Behandelen we door? En hoe behandelen 
we dan? Wegen de voordelen op tegen de 
nadelen? Dat worden belangrijke thema’s in 
het gesprek tussen artsen en patiënten.
Voorwaarde is dat artsen ook tijd krijgen voor 
zulke gesprekken, dat er ‘kijk- en luistergeld’ 
komt in de zorg, zoals oud-minister Els Borst 
dat noemde. We betalen artsen nu voor ver-
richtingen en niet voor een goed gesprek. 
Daartegen komt gelukkig steeds meer verzet; 
ik denk dat dit ver voor 2030 drastisch zal 
veranderen.”

Transitie
“Het is allemaal onderdeel van een transi-
tieproces. Dat schuurt soms. Ik hoor artsen 
klagen: het lijkt wel of we geen goed kunnen 
doen, of we allemaal fraudeurs en zakken-
vullers zijn. Nee, zo is het natuurlijk niet. Het 
hoort bij toenemende openheid en trans-
parantie. Daarbij horen ook sterftecijfers 
van ziekenhuizen, hoezeer daartegen ook 
bezwaren bestaan. Het ene ziekenhuis is niet 
te vergelijken met het andere, zegt men dan. 
Klopt! Sterftecijfers zeggen niet alles. Klopt 
ook! Je zou mensen maar in verwarring bren-
gen en bang maken. Dat zijn spookbeelden! 
Geen zinnig mens pleit ervoor ongeclausu-
leerd bakken met informatie op internet te 
gooien. Dat is geen echte transparantie. Een 
hoog sterftecijfer is niet altijd slecht en een 
laag sterftecijfer niet altijd goed. Zulke cijfers 
kunnen ook iets zeggen over de werkwijze 
van een ziekenhuis. Hoe gaan we om met 
terminale patiënten? Duiding en uitleg zijn 
prima, maar sterftecijfers horen er wel bij.
Ik zei dat het deksel van de pan gaat in deze 
gesloten sector. We moeten ook veel meer 
leren van goede ervaringen. Al jaren wordt 
gewerkt aan het veiligheidsmanagement 
van ziekenhuizen. Daarvoor zijn systemen 
ontwikkeld, maar waarom worden die niet in 
elk ziekenhuis toegepast? Er is in de zorg vaak 
nog te weinig neiging om het eigen handelen 
kritisch te laten beoordelen en daaruit conse-
quenties te trekken.”

Solidair stelsel
“Ik maak me niet heel veel zorgen over de 
betaalbaarheid van de zorg. Op dat gebied 
zijn maatregelen nodig, maar ik heb er ver-
trouwen in dat we die zaak gezamenlijk kun-
nen bijsturen. We zullen een solidair stelsel 
houden, dat hoort zo, vind ik, en dat past ook 
bij Nederland. Als iemand zorg nodig heeft in 
een ziekenhuis, dan is het niet belangrijk of 

hij of zij geld heeft of niet. Op die zorg heeft 
iedereen in gelijke mate recht.
In de ouderenzorg zullen wel meer verschillen 
ontstaan. De basiszorg is voor iedereen goed 
en fatsoenlijk, maar mensen raken zich meer 
bewust van het feit dat – als ze iets meer wil-
len – ze moeten sparen voor later. Erfenissen 
gaan minder naar de kinderen, maar worden 
besteed aan zorg voor onszelf. Onze gene-
ratie is het hele leven gewend te kiezen, dan 
willen we ook na ons 70e kunnen kiezen voor 
de villa, de flat en alles wat daartussen zit. 
Slimme verzekeraars zullen daarop inspelen. 
Zo zullen meer verschillen ontstaan dan er 
nu zijn als het gaat om ouderenzorg, maar 
zolang een fatsoenlijke basis is gegarandeerd, 
vind ik dat niet erg. Het hele leven zijn we 
gewend aan verschillen, waarom zouden die 
op je oude dag helemaal wegvallen?”

Coöperatie VGZ en NPCF geven burgerparti-
cipaties samen vorm in het project ‘wijknet-
werken’. Verbetering van diagnostiek en van 
de triage bij de huisarts, zijn ook thema’s 
waarbij wordt samengewerkt. Coöperatie VGZ 
ondersteunt bovendien het initiatief Zorgkaart 
Nederland en de ontwikkeling van een centrale 
database voor patiëntwaarderingen.

Wilna Wind (1961)
is sinds 2010 directeur van de Neder-
landse Patiënten Consumenten Federatie 
(NPCF), waarbij 25 patiëntenorganisaties 
zijn aangesloten. Wind werkte tien jaar 
aan de Universiteit Utrecht en enkele 
jaren als consultant. Het grootste deel 
van haar loopbaan was ze actief bij de 
vakcentrale FNV en bij aangesloten bon-
den. Van 2005 tot 2010 was Wilna Wind 
federatiebestuurder.

Hoe ziet de gezondheidszorg eruit in 2030? Wat zal anders zijn? Wat 
móet veranderd zijn over zeventien jaar? Coöperatie VGZ vroeg het vijf 
hoofdrolspelers in de gezondheidszorg van nu. Volgens Wilna Wind, directeur 
van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), zit de zorg in 
een overgangsfase. “En dat schuurt soms.”
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O
ok in de praktijk van 
de fysiotherapeut doet 
e-health zijn intrede. 
Als eerste verzekeraar 
in Nederland inves-
teerde Coöperatie VGZ 
ruim twee jaar geleden 
in MijnFysioOnline. 

Inmiddels zijn er acht à negen vergelijkbare 
toepassingen. De digitale tool bestaat uit een 
afgeschermde website (mijnfysioonline.nl), 
waar fysiotherapeuten in een beschermde 
omgeving oefeningen en instructiefilmpjes 
voor hun patiënt klaarzetten en berichten 
kunnen uitwisselen. Op een publiek toegan-
kelijke website (www.defysioonline.nl) staan 
onder meer een encyclopedie, tests en zelf-
zorgproducten.
MijnFysioOnline is onderdeel van een regu-
liere behandeling. Tijdens de eerste – face-
to-face – afspraak doet de fysiotherapeut de 
anamnese. Het traject daarna bestaat vaak 
– geheel of gedeeltelijk – uit oefeningen. 
Daarvoor hoeft de patiënt niet meer naar de 
praktijk te komen. Die doet hij thuis, met hulp 
van MijnFysioOnline.
Joost Valkenberg is in het verleden werkzaam 
geweest als fysiotherapeut en als manueel 

therapeut en is oprichter van Health Online 
Nederland.  Ook is hij de initiatiefnemer van 
MijnFysioOnline. “Boeken bestel je via inter-
net, de economie draait 24/7, mensen werken 
overal. Bij die wereld sluit dit project aan.” 
Niet voor iedereen zal het geschikt zijn, nuan-
ceert hij. “Het vergt een bepaald type mens: 
iemand die zelfredzaam is en de verantwoor-
delijkheid voor zijn eigen herstel aan kan. Het 
hangt ook af van de aandoening. Massage 
en manipulatie kun je natuurlijk niet digitaal 
doen, maar ook die behandeling gaat vaak 
gepaard met oefeningen.”

Jacqueline Batenburg, consultant Zorgver-
nieuwing van Coöperatie VGZ: “Wij vinden 
e-health erg belangrijk. De zorg in Nederland 
wordt duurder en complexer en er is steeds 
minder personeel. Willen we de zorg betaal-
baar en de kwaliteit op peil houden, dan 
móet het anders. Onder meer door zorg te 
verplaatsen van de tweede naar de eerste, en 
van de eerste naar de nulde lijn. Dus stimule-
ren we zelfmanagement van cliënten en daar 
is e-health een hulpmiddel voor.”
Als vanzelf gaat de implementatie van dit 
soort innovaties niet, zo leert de ervaring 
met MijnFysioOnline. Vernieuwing stuit 

op weerstand. Batenburg: “Het reguliere 
behandelproces wordt deels vervangen door 
een online behandeling. Tachtig praktijken 
hadden zich enthousiast aangemeld en zijn 
getraind. Maar in werkelijkheid loopt het dan 
toch niet zo hard. Dat ligt deels aan de pati-
ent, deels aan de behandelaar. Van zorgaan-
bieders vraagt deze manier van werken een – 
nog meer – coachende rol en dat is wennen.” 

De afgelopen tijd zijn allerlei technische, 
organisatorische en financiële obstakels weg-
genomen en gladgestreken. Coöperatie VGZ 
heeft de pilotfase met een halfjaar verlengd 
en ook Menzis is nu aangesloten. Batenburg: 
“We hopen binnenkort genoeg patiënten te 
hebben om de Universiteit Utrecht een onder-
zoek te kunnen laten doen naar de effecten 
van dit project op de kwaliteit van de zorg, op 
het leven van de patiënt en op de kosten. We 
verwachten in de toekomst wel besparingen 
met deze tool te behalen.”

Mijn Fysio Online
Oefenen met een digitale instructeur
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Voor een video met uitleg 
(voor de zorgaanbieder) over 
MijnFysioOnline, gebruik de 

QR-code.
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Vernieuwing 
is niet alleen 
hightech 
Zorgvernieuwing gaat niet altijd om nieuwe 
uitvindingen, technieken en geneesmiddelen. 
Er is ook veel winst te halen als zorgaanbieders, 
patiëntenorganisaties en verzekeraars beter 
samenwerken. Het zorgpad COPD is daarvan 
een voorbeeld. Hoe zorg je ervoor dat 
geneesmiddelen beter worden ingenomen 
en daardoor meer e� ect hebben?

Innovatie en samenwerking in zorgpaden 

 “E
r zijn in Nederland één 
miljoen longpatiënten. De 
meesten gebruiken inhala-
tiemedicatie om meer lucht 
te krijgen en verergering 
van klachten te voorkomen. 
Het probleem is alleen dat 
veel long-

patiënten hun medicatie niet goed gebruiken.”
Guusje ter Horst is voorzitter van de Long 
Alliantie Nederland (LAN), opgericht om de 
preventie en de zorg voor longpatiënten te 
verbeteren. “Doordat mensen de medicijnen 
niet goed inhaleren, hebben ze er veel minder 
baat bij dan ze zouden kunnen hebben. En 
bovendien wordt er op die manier heel veel 
geld verspild.”
Een bekend probleem. Ook bij Coöperatie 
VGZ. Tanya Levy, consultant Zorgvernieu-
wing, heeft COPD in haar portefeuille. “Er zijn 
veel verschillende inhalatiemedicijnen, met 
verschillende instructies, die ook nog eens 
door verschillende mensen worden uitgelegd: 
de huisarts, de apotheker, de assistentes, 
de longverpleegkundige. Uit onderzoek is 
gebleken dat zo’n 70% van de patiënt iets fout 
doet bij het innemen van de medicatie. Veel 
COPD-patiënten zijn rokers, maar inhaleren 
moet je echt op een andere manier doen dan 
roken. Het gaat erom dat de medicatie diep in 
de longen komt.”

Doelmatiger gebruik
Een van de doelstellingen van het zorgpad 
COPD is het doelmatiger gebruik van inhala-
tiemedicatie te bevorderen. Levy: “Daarom 
hebben wij de samenwerking met de LAN 
gezocht. De LAN is een breed samenwer-
kingsverband van het Longfonds, zorgaan-
bieders, brancheorganisaties, farmaceuten 
en twee zorgverzekeraars. We hebben samen 
besloten om voor de tien meest gebruikte 
inhalatoren een heldere gebruiksinstructie 
te maken, die alle zorgaanbieders op dezelfde 
wijze gaan gebruiken. Daar is een project voor 
gestart en daar denkt en betaalt 
Coöperatie VGZ aan mee.” 
Inmiddels zijn de instructies vastgesteld. De 
volgende stap is het scholen van de zorg-
aanbieders, zodat ze inderdaad allemaal op 
dezelfde manier instructies gaan geven aan 
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ZORGPADEN

Een zorgpad omvat het hele traject waarin iemand terechtkomt 
vanaf het moment dat een bepaalde aandoening wordt gecon-
stateerd. Coöperatie VGZ heeft zorgpaden in de eerste lijn 
ingericht voor veelvoorkomende ziekten als diabetes, CVRM 
en COPD. Daarnaast zijn er initiatieven gaande voor angst en 
depressie (ggz), oncologie en hartfalen.



de patiënt. Levy: “Als verzekeraar kunnen we 
dan van zorgaanbieders vragen dat zij voort-
aan alleen met de goedgekeurde instructies 
werken. Ons doel is dat 95%
van de doelgroep wordt bereikt.”
Kun je dit eigenlijk wel een zorginnova-
tie noemen? “Het is niet heel hightech”, 
beaamt Levy. “Maar het is wel bijzonder 
dat alle beroepsgroepen en betrokkenen 
het hierover eens zijn en het gezamenlijk 
hebben opgepakt.” Ter Horst onderstreept 
dat. “Vernieuwing is niet alleen iets geheel 
nieuws uitvinden dat voorheen niet bestond. 
Vernieuwing is ook om gezamenlijk de zorg 
te verbeteren in plaats van ieder op zichzelf. 
Niemand kan in zijn eentje de zorg vernieu-
wen.”
Dat geldt natuurlijk voor meer zaken dan 
alleen voor het zorgpad COPD. Ter Horst 
ziet hierin ook een duidelijke rol voor de 
zorgverzekeraar: “Zorgverzekeraars kunnen 
een actieve inbreng hebben in de verbete-
ring van zorgpaden. Bijvoorbeeld door hun 
data beschikbaar te stellen, zodat verschillen 
zichtbaar worden. Dat helpt bij het identi-
ficeren van regio’s waar de zorg tot goede 
resultaten leidt. Ook kunnen zorgverzeke-
raars samen met patiëntenorganisaties en 

“ Vernieuwing is vooral ook 
samen de gezondheidszorg 
verbeteren. Niemand kan 
dat alleen”
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‘ OP NAAR 16 MILJOEN GEZONDE LONGEN’

Cor Kil wordt dit jaar 65 en heeft sinds zes jaar COPD. “Een lichte vorm gelukkig.” 
Voorheen stak hij veel vrije tijd als scheidsrechter in het korfbal; hij fl oot op topniveau. 
Sinds 2011 geeft hij als vrijwilliger veel tijd en energie aan het Longfonds in de provincie 
Gelderland. 
“Ik heb, geloof ik, wel elf functies. Coördinator van een werkgroep, publieksvoorlichter 
voor het Longfonds, lid van de beleidsadviesraad voor de huisartsenzorggroep regio 
Arnhem en nog wat andere dingen. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
Daarom gaan we nu bij de partijen langs om de strijd tegen longziekte op de agenda 
te krijgen. We vragen steun om roken op schoolpleinen te verbieden en om eff ectieve 
maatregelen voor gezonde lucht.”
Al die activiteiten geven hem veel voldoening. “Ik vind het belangrijk dat mensen goede 
voorlichting krijgen, dat ze weten wat de ziekte inhoudt en wat ze zelf kunnen doen om 
verergering te voorkomen.”
Kil is blij dat het Longfonds voor de belangen van longpatiënten opkomt. “Het is niet 
altijd simpel. Je krijgt bijvoorbeeld de goedkopere, preferente medicijnen voorgeschreven. 
Maar wat als je van die preferente medicijnen allergische reacties krijgt? Ik ben zelf met 
mijn zorgverzekeraar verwikkeld in een traject over de vergoeding van mijn zorg. Als je je 
medicijnen zelf moet betalen, maar dat niet kunt, dan wordt  je ziekte alleen maar erger. 
Dan beland je in het ziekenhuis en zijn de kosten nog veel hoger. Dat kan toch niet de 
bedoeling zijn?”
Hij hoopt dat mede door de inzet van de Longalliantie een doorbraak wordt bereikt in de 
strijd tegen longziekte. “Misschien dat er een stamcelmethode wordt gevonden, waardoor 
je weer betere longen krijgt en geen medicatie meer nodig hebt. Dat zou fantastisch zijn. 
Ons doel is: op weg naar 16 miljoen gezonde longen.”

zorgaanbieders nadenken over wat de beste 
aanpak is. En zodra deze aanpak is bepaald, 
kunnen zorgverzekeraars er via selectief 
inkoopbeleid voor zorgen dat alleen nog de 
juiste zorg wordt geleverd, door alleen die 
zorg in te kopen die aan de norm voldoet.”

Gezondheidsplatform
Coöperatie VGZ heeft zorgpaden in de eer-
ste lijn ingericht voor veelvoorkomende ziek-
ten als diabetes, CVRM en COPD. Daarnaast 
zijn er initiatieven gaande voor angst en 
depressie (ggz), oncologie en hartfalen. 
Tijdens het hele verloop van de ziekte wordt 
gekeken hoe de zorgaanbieders kunnen 
samenwerken, zodat de zorg voor de patiënt 
gecoördineerd verloopt. De zorgverzekeraar 
koopt die zorg bij een zorggroep in, in plaats 
van met alle zorgaanbieders apart afspra-
ken te maken. Daarnaast wordt ook gekeken 
naar de rol van de patiënt zelf in de behan-
deling: wat kan de patiënt zelf doen om zijn 
ziekte onder controle te houden? 
Levy: “Van patiënten wordt verwacht dat ze 
hun eigen verantwoordelijkheid nemen door 
bijvoorbeeld hun leefstijl aan te passen en 
trouw hun medicatie in te nemen. Dat noe-
men we zelfmanagement.” 

Om zelfmanagement te bevorderen, heeft 
Coöperatie VGZ samen met Medicinfo 
MijnGezondheidsPlatform ontwikkeld. Dit 
online patiëntenplatform ondersteunt een 
patiënt bij het managen van zijn ziekte. Naast 
de fysieke controles bij een zorgverlener, 
houdt de patiënt regelmatig bij hoe hij zich 
voelt, welke medicijnen hij neemt en welke 
(beweeg)activiteiten hij doet. Ook kan de pati-
ent met een digitale voedingscoach, beweeg-
coach of stoppen met roken-coach aan een 
gezondere leefstijl werken. De zorgaanbieder 
controleert de gegevens die de patiënt invult 
op MijnGezondheidsPlatform en grijpt in op 
het moment dat de signalen de verkeerde 
kant op gaan. 

Experiment in ziekenhuis
Coöperatie VGZ is momenteel in gesprek met 
een ziekenhuis over een pilot met ‘MijnGe-
zondheidsPlatform’ voor COPD-patiënten. De 
longafdeling in kwestie heeft bij Coöperatie 
VGZ voor hulp aangeklopt en samen met de 
afdelingen Zorgvernieuwing en Zorginkoop 
een project opgezet. Het ziekenhuis verwacht 
de komende jaren een enorme toename van 
het aantal COPD-patiënten, waardoor de 
personele capaciteit te kort zal schieten. Door 

het proces van diagnostiek en behandeling  
te vernieuwen en daarbij gebruik te maken 
van MijnGezondheidsPlatform, wordt de per-
sonele capaciteit beter benut en sluit de zorg 
ook beter aan bij de individuele behoeften 
van de patiënt.  
Monique Schmidt, consultant Zorgvernieu-
wing bij Coöperatie VGZ: “Het is de bedoe-
ling dat patiënten via MijnGezondheidsPlat-
form dagelijks hun gegevens bijhouden. Aan 
de hand daarvan kan het ziekenhuis in de 
gaten houden hoe het gaat. Telemonitoring 
heet dat. Als het de verkeerde kant opgaat, 
worden mensen direct opgeroepen voor een 
consult, zodat verergering van klachten kan 
worden voorkomen. De winst van begeleiden 
op afstand is dat patiënten niet meer voor 
gewone controles naar het ziekenhuis hoe-
ven. Dat geeft ruimte in de spreekuren, zodat 
mensen met klachten diezelfde dag nog kun-
nen komen en meteen worden behandeld.” 
Coöperatie VGZ is benieuwd naar de resul-
taten. Schmidt: “Als dit experiment lukt, kan 
MijnGezondheidsPlatform vast ook breder 
worden ingezet om de gezondheid van men-
sen te monitoren.” 
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Dennis van Veghel (manager Catharina 
Ziekenhuis) over de zorg in 2030

‘Laten we de 
gezondheidszorg 
veel eenvoudiger 

organiseren’

36

COÖPERATIE VGZ MAGAZINE ZORGVERNIEUWING



Hoe ziet de gezondheidszorg eruit in 2030? Wat zal anders zijn? Wat 
móet veranderd zijn over zeventien jaar? Coöperatie VGZ vroeg het 
vijf hoofdrolspelers in de gezondheidszorg van nu. Volgens Dennis van 
Veghel, manager in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, moet veel 
zorg eenvoudiger en kleinschaliger georganiseerd worden.

 “D
e gezondheidszorg mag 
wat mij betreft in 2030 
veel eenvoudiger geor-
ganiseerd zijn dan nu. 
De basis is dat we ons 
realiseren wáár toege-
voegde waarde wordt 
gecreëerd. Dat gebeurt 

in de directe interactie tussen arts en patiënt, 
daar ontstaat de gezondheidswinst. Nu heb-
ben we daar enorm veel omheen gebouwd. 
Complexe ziekenhuizen, verzekeraars, toe-
zichthouders, ingewikkelde declaratie- en 
verantwoordingssystemen, een veelheid aan 
partijen en belangen.
Als we op deze manier doorwerken, koersen 
we af op een enorm financieel probleem. 
Tegelijk zie ik veel krachten die sturen op 
behoud van het huidige model. Extreem 
gesteld roept dit bij mij het beeld op van een 
bus die richting de afgrond rijdt, terwijl de 
inzittenden discussiëren of ze naar links of 
naar rechts zullen afbuigen. Intussen komt de 
afgrond dichterbij. 
In mijn visie moeten we meer werken op 
basis van vertrouwen in de medici. Veruit de 
meeste medici hebben echt maar één motiva-
tie: ze willen hun patiënten zo goed mogelijk 
helpen. Om hen heen kunnen we de zorg veel 
eenvoudiger organiseren. De kern moet zijn: 
de medicus die zijn werk zo goed mogelijk wil 
doen, regie voert over de organisatie van de 
zorg, zijn resultaten laat meten in termen van 
gezondheidswinst voor de patiënt op korte en 
lange termijn, en die transparant is over die 
resultaten.”

Verantwoording
“Dat medici daarbij verantwoording afleggen 
over de meerwaarde die zij creëren, zou van-
zelfsprekend moeten zijn. In de huidige zorg 
wordt kwaliteit vaak gemeten met indicatoren 
die iets zeggen over processen en structuren. 
Het belang daarvan is echter betrekkelijk. 
Zo is het bijvoorbeeld veel belangrijker om 
te weten welke patiënten die zijn gedotterd, 
binnen een jaar opnieuw opgenomen moeten 
worden, dan dat we alleen vaststellen welke 
patiënten zijn besproken in een multidiscipli-

nair team. Als je alleen naar het proces kijkt, 
loop je het risico: operatie geslaagd, patiënt 
overleden.
Vanuit het Catharina Hartcentrum in Eindho-
ven hebben we, in samenwerking met het Sint 
Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, het initiatief 
genomen voor het project ‘Meetbaar Beter’. 
Inmiddels hebben acht van de zestien Neder-
landse hartcentra zich aangesloten. Met hulp 
van een internationale adviesraad hebben 
we vastgesteld welke indicatoren het meest 
geschikt zijn om de kwaliteit van de zorg voor 
onze patiënten te meten. Ook verzekeraars en 
patiëntenorganisaties zijn hierbij betrokken. 
Waar gaat het dan om? Hoe vaak doet zich bij 
een open hartoperatie een diepe wondinfec-
tie voor, wat is de kwaliteit van leven van een 
patiënt een jaar na zijn operatie? Een kleine 
set, simpele uitkomst-indicatoren, waarbij 
we verder kijken dan het klinisch proces in 
het ziekenhuis. Over de resultaten zijn we 
transparant; naar patiënten, naar verzeke-
raars. Dat is een principekwestie, want er gaat 
veel collectief geld om in de zorg. Bovendien 
stimuleert transparantie behandelaars ook tot 
verdere verbetering van de kwaliteit.”

Dokters verantwoordelijk
“Er wordt nu teveel maatschappelijk geld 
besteed aan zaken die voor de patiënt geen 
directe toegevoegde waarde hebben. Kijk 
eens naar een willekeurig ziekenhuis. Binnen 
het ziekenhuis hebben specialisten te maken 
met een diversiteit aan belangen en daardoor 
met veel politiek. Verlaat je de muren van 
het ziekenhuis, dan speelt politiek een nog 
grotere rol.
Wat ik zie als een beter model? Maak ten 
eerste de dokters verantwoordelijk; zij kunnen 
het beste beoordelen wat goede zorg is en 
hoe die georganiseerd moet worden. Ontwik-
kel een eenvoudige declaratiesystematiek, of 
geef ze een budget. Meet vooral de toege-
voegde waarde die zij leveren in termen van 
gezondheidswinst, en maak op basis daarvan 
keuzes. 
Organiseer daarnaast de zorg eenvoudig en 
kleinschalig, waar dat kan, en concentreer 
waar het moet. Het is in mijn ogen bijvoor-

beeld vreemd dat er de afgelopen jaren in 
Nederland zoveel nieuwe dottercentra van 
start zijn gegaan, je hebt er in feite maar een 
paar nodig. Die kunnen dan veel meer behan-
delingen verrichten dan een gemiddeld cen-
trum nu doet. Daardoor wordt de kwaliteit van 
zorg beter. Door de omvang blijven deze cen-
tra bovendien interessant voor vernieuwings-
projecten, die vaak in samenwerking tussen 
ziekenhuizen en de industrie tot stand komen. 
Zo blijven we internationaal meetellen.
In mijn visie zou je ziekenhuizen moeten 
ombouwen tot een soort categorale instel-
lingen met een beperkt aantal aandachtsge-
bieden. Deze specialistische centra rondom 
bepaalde aandoeningen hebben dan de 
verplichting om een netwerk van andere 
behandelaars voortdurend te voorzien van 
de laatste kennis en inzichten. Op die manier 
brengen we de zorg op alle niveaus op een 
hoger plan.”

Coöperatie VGZ ondersteunt het project 
Meetbaar Beter. Dit voorbeeld van sturen op 
gezondheidswinst past uitstekend bij de wijze 
waarop Coöperatie VGZ bij de inkoop van zorg 
te werk wil gaan: niet betalen voor inspan-
ningen, maar betalen voor resultaat. Transpa-
rantie over resultaat maakt ook dat de relatie 
tussen Coöperatie VGZ en ziekenhuizen meer 
diepgang kan krijgen bij onderhandelen over 
tarieven.

Dennis van Veghel  (1974)
is manager van de maatschap cardiolo-
gie en cardiothoracale chirurgie van het 
Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Hij 
begon zijn loopbaan als fysiotherapeut 
en als profvoetballer bij Willem II, FC 
Eindhoven en MVV Maastricht. Daarna 
studeerde hij Gezondheidswetenschap-
pen, werkte hij bij verzekeraar Univé en 
was hij adjunct-directeur diagnostiek 
bij Viataal. In 2013 werd hij gekozen tot 
‘Zorgtalent van het Jaar’.
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Ook een goed idee? 
Ga naar ons digitale loket!
‘Voor goede zorg, zorg je samen’ is het motto van Coöperatie VGZ. 
Daarom nodigen we verzekerden, zorgaanbieders en anderen 
uit mee te denken en mee te werken aan zorgvernieuwing en 
-verbetering. Het eerste contact kan het beste gelegd worden via 
www.vgz.nl/overvgz/vernieuwing-in-de-zorg, het digitale loket van 
Coöperatie VGZ Zorgvernieuwing.

Wat vinden wij een goed idee?
Ideeën moeten aan enkele criteria voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning en advies. 
Die criteria zijn op het digitale loket te vinden. Het is de bedoeling dat een voorstel in elk geval leidt tot 
verbetering van medische kwaliteit en/of klantbeleving en/of zorgkosten. Verder letten we erop dat het 
aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en dat het een duidelijk voordeel voor de patiënt of zijn 
omgeving oplevert. Bovendien moet het idee nieuw zijn in Nederland en moet een indiener bereid zijn ook 
zelf tijd en/of geld in het project te investeren. En dan bekijken we ook of een idee aansluit bij een van de 
thema’s van Coöperatie VGZ. 

Kan ik een idee inbrengen?
Iedereen kan in principe een idee inbrengen. Dat geldt voor zorgaanbieders, maar ook voor particulieren 
(zoals verzekerden). Voor de laatste groep zal de lat echter veelal te hoog liggen; van een particulier kun 
je immers niet verwachten dat die een uitgewerkt plan indient. Daarom linkt het digitale loket ook naar 
een interactief platform, Deel het met VGZ geheten, waarop informatie te vinden is en je kunt reageren op 
ideeën, wensen en klachten.

Hoe snel reageren wij?
Als steuntje in de rug staan op de site enkele vragen die de idee-indiener moet beantwoorden. De beant-
woording zorgt er ook voor dat Coöperatie VGZ aanvragen goed en tijdig kan beoordelen. Het team van 
specialisten dat zich hierover buigt, komt zes keer per jaar bijeen. De indiener krijgt  binnen twee maanden 
een onderbouwd antwoord op zijn of haar voorstel.
 
En als het idee niet wordt gehonoreerd?
Coöperatie VGZ is blij met iedereen die serieus meedenkt om de zorg te verbeteren. Komt een idee niet 
in aanmerking voor ondersteuning door Coöperatie VGZ, dan zijn er op het digitale loket tips te vinden en 
verwijzingen naar andere potentiële financiers en sites als Zorgvoorinnoveren.nl.  

En die wedstrijd dan?
Die is er inderdaad ook nog. Aan de innovatiewedstrijd VoorGoedeZorg, die in 2014 voor de derde keer 
wordt gehouden, kunnen particulieren en verzekerden ook deelnemen. Elk jaar staat een thema centraal. 
De winnaar van deze wedstrijd ontvangt geen geld, maar krijgt een projectleider (of -team) tot zijn beschik-
king die hem helpt om zijn idee te realiseren. Kijk begin 2014 op www.vgz.nl voor het nieuwe thema van de 
wedstrijd VoorGoedeZorg.
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‘ Eenzaamheid is een 
goede voorspeller van 
huisartsenbezoeken, 
ziekenhuisopnames en behoefte 
aan langdurige zorg’
(OUD-MINISTER AB KLINK)  

‘ Maak de dokters verantwoordelijk; 
zij kunnen het beste beoordelen 
wat goede zorg is en hoe die 
georganiseerd moet worden’
(DENNIS VAN VEGHEL, MANAGER CATHARINA ZIEKENHUIS EINDHOVEN) 

‘ De patiënt ontwikkelt zich binnen 
tien jaar tot een goed geïnformeerde 
medebeslisser. Dat heeft vooral 
grote gevolgen voor dokters die dat 
niet gewend zijn’
(WILNA WIND, DIRECTEUR NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE NPCF)
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2013-2014: 
wat staat er 
op de rol?
Zorgpaden! Met het verbeteren van 
zorgpaden streeft Coöperatie VGZ 
naar goede zorg rond bepaalde 
(chronische) aandoeningen. Het 
gaat hierbij vooral om preventie, 
zelfmanagement en e-health. In 
2013 en 2014 ligt de nadruk op vier 
zorgpaden.
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Uitgave 
‘Beter!’ is het magazine 
zorgvernieuwing van Coöperatie VGZ, 
een zorgverzekeraar met 4,2 miljoen 
verzekerden. Dit magazine geeft 
een beeld van de activiteiten van 
Coöperatie VGZ op het gebied van 
zorgvernieuwing

Concept
Afdeling Zorgvernieuwing en 
Corporate Communicatie van 
Coöperatie VGZ in samenwerking met 
Hoeksjan Redactie en Communicatie

Teksten
Peter Boorsma, Wendy Braanker, 
Corien Lambregtse, Roel Smit en 
Els Wiegant

Beeld
Babet Hogervorst (fotografie) en 
Anka Kresse (tekeningen)

Grafisch ontwerp en opmaak
Curve Mags and More
Henk Stoffels en Roy Wolfs

Adres
Coöperatie VGZ
Nieuwe Stationsstraat 12
6811 KS Arnhem
www.cooperatievgz.nl

Kwetsbare 
ouderen
De ontwikkeling van innovatieve oplossingen 
voor een toekomstbestendige ouderenzorg 
bevindt zich in een pril stadium. Door inter-
views, klantcontacten en onderzoek krijgen 
we inzicht in de motieven, behoeften en 
problemen van klanten. Deze inzichten 
worden – in combinatie met marktinformatie 
– samen met stakeholders en op basis van 
best practices uitgewerkt tot nieuwe zorg-
concepten.

COPD
Het zorgpad COPD bestaat al enige jaren. 
Voorbeeld van een innovatie is de samen-
werking met het Albert Schweitzer Zieken-
huis in Dordrecht om zware COPD-patiënten 
beter te monitoren en te begeleiden, en 
longaanvallen te voorkomen. Het gaat om 
een pilot met honderd patiënten, die met 
behulp van de leefstijlcoaches van het  
patiëntenplatform MijnGezondheidsPlatform 
van Coöperatie VGZ – op afstand – worden 
ondersteund in hun zelfmanagement. Een 
tweede voorbeeld is het samenwerkings-
verband met de Long Alliantie Nederland, 
waarbij eenduidige instructies voor inhalatie-
medicatie worden ontwikkeld.

Angst en 
depressie
Voor het zorgpad Angst en depressie ontwik-
kelt en test Coöperatie VGZ in 2013-2014 
twee concrete oplossingen. Daybook is een 
mobiele applicatie, gericht op het stimuleren 
en ondersteunen van zelfmanagement bij 
(ex-)psychiatrische patiënten. De applicatie is 
ontwikkeld door een ex-psychiatrisch 
patiënt en een ggz-instelling en bestaat onder 
meer uit een dagboek, stemmingsmeter en 
feedback voor patiënt en zorgaanbieder. 
Tweede pilot is de Mindfulness Coach. Met 
deze mobiele app kunnen mensen een 
gestructureerd mindfulnessprogramma 
volgen. Mindfulness, zo blijkt uit onderzoek, 
geeft goede resultaten bij het voorkomen van 
een volgende depressie. Deze app onder-
steunt mensen in hun zelfmanagement.

Oncologie
Het zorgpad Oncologie staat in de kinder-
schoenen. Als eerste wordt een zorgpad 
rond darmkanker uitgewerkt. Ditzelfde zal 
gebeuren voor nog twee andere, nader te 
bepalen kankersoorten. Bij Coöperatie VGZ 
is een kennisteam Oncologie samengesteld, 
met vertegenwoordigers van diverse afde-
lingen, en er zijn verbindingen gelegd met 
stakeholders in de zorg rond darmkanker. 
Op basis van klantfricties zal Zorgvernieu-
wing gezamenlijk met betrokkenen in de 
zorg tot innovatieve oplossingen komen. 
Voor het zorgpad Borstkanker start in 
september 2013 de ontwikkeling van keuze-
hulp met geïndividualiseerde nazorg voor 
borstkankerpatiënten.  






