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Toekomstbestendig 
zorgstelsel 

Vraagt dus om een herijking 
van het zorgstelsel op de 
gezondheidsproblemen van 
de 21e eeuw. 
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“A problem cannot be solved 
with the same mindset that 
created it in the first place” 
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Toekomstbestendig 
zorgstelsel [2] 

•  DUS: anders (leren) kijken! 
•  Van nazorg naar voorzorg, van ZZ naar 

GG, de nieuwe definitie van gezondheid,  
… 

 

9	  



10	  

Back to basics:  
Gezondheid als 
leidmotief. 
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Faciliteer complexiteit in plaats van 
het te reduceren 
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De kwaliteit van relaties voorop zetten 
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The blue economy 



Impliceert 

•  Volume zorgstelsel véél meer 
stroomopwaarts concentreren; 

•  Niet simpelweg méér investeren in 
(primaire) preventie; 

•  Vooral zien dat preventie anders wordt 
ingevuld/vormgeven; 

•  In dit licht de integratie preventie en 
curatie bezien. 

	  
14	  



Better In, Better Out 
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Voorbeeld [2] 
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	  Real	  Eme	  	  
	  Personal	  	  

	  	   	  contextual	  awareness	  

Web	   (Health)	  inf.	  systems	  

Mobile	  
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Er wordt regionaal/lokaal 
geëxperimenteerd en geïnnoveerd! 



Ambitie van de NPHF 

•  Van visie naar DOEN; 
•  Van klein naar GROOT (= opschalen). 

19	  



Van visie naar DOEN 

•  Gebruik maken van meer dan 100 jaar 
public health expertise in het nieuwe 
zorgstelsel;  

•  Randvoorwaarden creëren, bijv. passend 
onderzoeksbeleid, financieel stelsel, 
kwaliteitsbeleid, e-Health, etc. 

•  Concretiseringsslag maken; 
•  Actieagenda’s! 
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Van klein naar GROOT 

•  Verbinden, kruisbestuiving en de olievlek; 
•  Met de leden werken aan een meer 

effectieve sector met ‘gezondheid als 
leidmotief’; 

•  Werken aan verbindingen met 
bedrijfsleven, onderwijs, welzijn en sport; 

•  Werken aan de verbindingen van de 
sector met cure en care. 
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Slotopmerkingen [1]	  
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Slotopmerkingen [2] 

•  Decor van deze middag; 
•  De ‘bloedgroepen’ van de NPHF 

Federatie voor Gezondheid aan het 
woord; 

•  Is voor de NPHF al geslaagd als we 
elkaar achteraf weten te vinden. 
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Dank voor uw aandacht! 
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