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Zorginnovatie en kwaliteit – meetbaar of mythe? 

28 juni 2016 vond in De Nieuwe Poort in Amsterdam, hartje Zuidas, de tweede 

NieuweZorg-bijeenkomst in 2016 plaats. Deze stond in het teken van de presentatie 

van Blauwe Zorg, een wijkgerichte aanpak van zorg en welzijn in Zuid-Limburg. Deze 

kan als voorbeeld dienen voor soortgelijke projecten op het gebied van 

zorginnovatie in de rest van Nederland.   

Ab Klink, oud-minister van VWS en lid van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar 

VGZ, heeft zijn wensenlijstje voor het volgend Kabinet al gereed. Zo wordt het volgens 

hem tijd dat de risicoverevening wordt aangepast. ‘Op dit moment lijden 

zorgverzekeraars verlies op de zorg voor chronisch zieke patiënten, zoals patiënten 

met diabetes of hartfalen. We doen niet aan risicoselectie, maar dit kost ons wel geld.’  

Wat hem betreft wordt nu eindelijk ook de schottenproblematiek opgelost. ‘De 

huidige financiering van de zorg leidt tot kosten voor de ene partij en winst voor de 

andere. Als de gemeente investeert in de zorg voor kwetsbare ouderen, dalen de 

kosten van de verpleeghuiszorg. De zorgverzekeraar profiteert daarvan, maar de 

gemeente niet. Omgekeerd zien we hetzelfde mechanisme. Dat is niet de beste prikkel 

om met elkaar de beste zorg te leveren.’ 

Klink is de eerste spreker tijdens de NieuweZorg-bijeenkomst in De Nieuwe Poort in 

Amsterdam, 28 juni 2016. Hij bespreekt de initiatieven die VGZ neemt om tot betere 

en meer doelmatige zorg te komen. Dat is nodig, stelt hij, want niet alles is goed 

gegaan sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006. Deze luidde het begin 

in van marktwerking in de zorg, door de introductie van productiviteitsprikkels en 

nadruk op efficiency. ‘We hadden echter niet verwacht dat ziekenhuizen de capaciteit 

die ze hiermee uitspaarden, zouden inzetten voor andere vormen van zorg. Deze 

volumegroei werd extra aangejaagd doordat artsen vanwege de verhoogde 

productiviteit plotseling minder tijd en aandacht hadden voor patiënten. Die werden 

vervolgens sneller doorverwezen naar collega’s.’ 

Leertuinen 

De stelselwijziging ging ook gepaard met contracteren op kwaliteit. Hoe 

vanzelfsprekend dat ook klinkt, ook dat leidde tot onvoorziene effecten. Zo stelden 

zorgverzekeraars steeds hogere volumenormen aan behandelaars. ‘De 

veronderstelling was dat hoe meer behandelingen een arts doet, hoe beter de 

kwaliteit van zorg zal zijn. Ziekenhuizen die de volumenormen niet haalden, kregen 

geen contract. Je creëert daarmee echter zorgmonopolisten. Slechts één ziekenhuis 

blijft over, de rest valt af. Voor patiënten valt er dan niets meer te kiezen.’  

Daar komt bij, vervolgt Klink, dat de meeste zorgkosten niet voortkomen uit gebrek 

aan kwaliteit, maar door zorg die niet gepast of zelfs overbodig is. Gepaste zorg en 
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zorgpreventie (voorzorg) vormen sindsdien twee hoofdthema’s in het VGZ-beleid. ‘We 

doen dat in het belang van het welzijn van de patiënt, maar ook om de solidariteit in 

ons zorgsysteem te handhaven en de zorgkosten te beheersen. Dat kan goed 

samengaan. Saving life, saving costs, volgens de slogan van Obama.’ 

Wie echter werk wil maken van zorgpreventie en gepaste of doelmatige zorg, loopt al 

snel tegen barrières in de organisatie en financiering van de zorg aan, constateert 

Klink. Zo is er fragmentatie van zorg tussen nulde-, eerste- en tweedelijn. ‘En 

ziekenhuizen die sturen op deze speerpunten, zijn het haasje. Hun omzet daalt, maar 

dat van het concurrerende productieziekenhuis dertig kilometer verderop neemt toe.’ 

Om die patstelling te doorbreken, en het zorgsysteem daarmee te kantelen, investeert 

VGZ in Good Practices, in Leertuinen, in het gehele land. ‘We willen zorginnovaties 

gericht op zorgpreventie en doelmatige zorg stimuleren. Die initiatieven zijn beter voor 

de patiënt én kostenbesparend. Bovendien zijn dat bottom-up initiatieven, dus van de 

zorgprofessionals zelf. Zij weten het beste wat wel en niet werkt. Vandaar dat VGZ 

investeert in Blauwe Zorg, een samenwerkingsinitiatief in Maastricht-Heuvelland met 

als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de zorgkosten betaalbaar te 

houden.’    

Bekijk hier de presentatie van Ab Klink 

Bekijk hier de video van Ab Klink 

Transmuraal voorkeursformularium 

Prof. dr. Geertjan Wesseling, hoogleraar Longgeneeskunde in het academisch medisch 

centrum Maastricht (UMC+), gaat nader in op de proeftuin Transmuraal 

voorkeursformularium Inhalatiemedicatie voor patiënten met COLA (patiënten met 

chronisch obstructieve longaandoeningen, zoals astma en COPD). Dit is een van de 

proeftuinen die onderdeel zijn van Blauwe Zorg. Doel van het formularium is om te 

komen tot betere, meer geïntegreerde én goedkopere transmurale zorg voor COLA-

patiënten.  

Ja, die zorg moet beter, stelt Wesseling. Zo schieten diagnostiek, educatie en 

zelfmanagement vaak tekort, is er onvoldoende aandacht voor leefstijladviezen, en is 

er veelal geen rechtvaardiging voor de prijsverschillen tussen klassen medicamenten. 

‘Vooral in de eerstelijn is er behoefte aan meer sturing en doelmatiger 

farmacotherapie. Vandaar dat we werken aan een transmuraal voorkeursformularium 

voor de eerste en tweedelijns diagnostiek en behandeling van COLA-patiënten. We 

nemen daarin een shortlist op van voorkeursmedicatie.’  

Wesseling verwacht dat het formularium veel zorgkosten zal besparen. ‘We 

voorkomen daarmee dat dure medicatie, waarvan de meerwaarde onvoldoende is 

aangetoond, wordt voorgeschreven. Het bedrag dat we hiermee besparen, verdelen 

we onder de participerende organisaties. Iedereen profiteert ervan.’ 

Bekijk hier de presentatie van Geertjan Wesseling 

Bekijk hier de video van Geertjan Wesseling 

http://www.platformnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Ab-Klink-Blauwe-Zorg-PNZ-28-juni-2016.pdf
http://www.platformnieuwezorg.nl/4174-2/
http://www.platformnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/GJ-Wesseling-COPD-formularium-PNZ-28-juni-2016.pdf
http://www.platformnieuwezorg.nl/4177-2/
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Taalnood 

Bezinning op de Zuidas, het klinkt als vloeken in de kerk, maar toch is dát de ambitie 

van Ruben van Zwieten, dominee en initiatiefnemer van De Nieuwe Poort, waar het 

symposium vandaag plaatsvindt. De tijd dat de kerk middenin het dorp stond, is 

voorbij, legt hij uit. ‘We hebben andere plekken nodig waar we uiting kunnen geven 

aan onze behoefte aan zingeving.’ 

Dat die behoefte er is, blijkt uit de vele lezingen, meesterpreken, concerten en 

bijeenkomsten die dagelijks plaatsvinden in De Nieuwe Poort. De belangstelling is 

groot. Van Zwieten heeft er wel een verklaring voor. ‘We lijden aan taalnood, dat is de 

crisis van onze tijd. Of je nu werkt bij een bank, in de advocatuur of in de zorg, we 

missen de woorden om te praten over zingeving. We hebben het over doelmatigheid, 

kostenbeheersing, efficiency, maar daarmee kunnen we geen uitdrukking geven aan 

de dingen waarom het werkelijk gaat: zingeving, roeping, inspiratie, eindigheid. Juist 

daarom ben ik hier De Nieuwe Poort begonnen, als een vrijplaats om onze taalnood te 

onderzoeken. En om nieuwe, bezielde woorden te vinden voor de dingen die we 

belangrijk vinden.’ 

Bekijk hier de video van Ruben van Zwieten 

Stadspoli 

Er was een tijd dat Guy Schulpen, directeur van Zorg in Ontwikkeling (ZIO), de 

eerstelijnszorgorganisatie in Maastricht en Heuvelland van huisartsen, 

fysiotherapeuten en diëtisten, niet geïnteresseerd was in de bedrijfssituatie van 

andere zorgorganisaties in zijn regio, Zuid-Limburg. ‘Dat waren andere instellingen, 

wat kon mij dat nou schelen?’ 

Die tijd is voorbij. Schulpen is er anders over gaan nadenken. Want nu de grenzen van 

de betaalbaarheid van de zorg in zicht komen, vindt hij dat zorgverleners het verplicht 

zijn om samen na te denken over hoe die ene zak geld die ze te besteden hebben, zo 

efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Sindsdien is het zijn missie om te werken aan 

betere én doelmatiger zorg. 

Dat is volgens hem ook het fundament van Blauwe Zorg: de ambitie om samen nieuwe, 

innovatieve wegen te zoeken die leiden naar betere én goedkopere zorg. De Stadspoli 

in Maastricht is er een mooi voorbeeld van. ‘Dat is een plek in de stad, buiten de 

muren van de reguliere huisartsenpraktijk én het MUMC+, de academische partner 

van de stadspoli. De medisch specialist, of dat nu een cardioloog, orthopeed of 

kinderarts is, komt er één keer per maand langs om samen met de huisarts patiënten 

te zien. Vervolgens geeft de specialist advies aan de huisarts. Die is en blijft 

hoofdbehandelaar van de patiënt.’ 

Gezamenlijk consult 

Maastricht en Heuvelland hebben een traditie van gezamenlijke consulten door 

medisch specialist en huisarts, legt Schulpen uit. ‘Een constante in deze traditie is dat 

http://www.platformnieuwezorg.nl/4179-2/
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slechts 15 procent van de patiënten die dan gezien wordt, wordt doorverwezen naar 

de tweedelijn. De rest blijft in zorg bij de huisarts.’ 

Dat gezamenlijk consult was zo succesvol, dat besloten is om dit model onder de 

paraplu van Blauwe Zorg op te schalen voor grotere groepen patiënten. ‘We hebben 

daarbij wel enkele randvoorwaarden gesteld. De medisch specialist mag maximaal 

twee consulten geven, daarna geeft hij advies aan de huisarts. De stadspoli ligt buiten 

de muren van het ziekenhuis, zodat de specialist niet in de verleiding komt om alle 

diagnostische hulpmiddelen van het ziekenhuis in te zetten. En de zorg blijft onder 

verantwoordelijkheid van de huisarts.’ 

In 2015 heeft de stadspoli voor het eerst volwaardig gedraaid. ‘De eerste resultaten 

zijn succesvol. We hebben 4500 patiënten gezien. Bij 90 procent van hen bleef het bij 

een eenmalig contact met de medisch specialist. En iedereen is tevreden. Patiënten 

zijn tevreden, omdat de zorg laagdrempelig is, dicht bij huis, en ze toch worden gezien 

door een medisch specialist. Bovendien hoeven ze geen eigen risico te betalen. Want 

vrijstelling van eigen risico is de bonus voor patiënten die zich in de stadspoli laten 

behandelen.’ 

Bruggenhoofd 

De artsen zijn eveneens tevreden. De huisarts blijft hoofdbehandelaar, en de medisch 

specialisten ontdekken dat ze hun artsenrol ook buiten de ziekenhuismuren kunnen 

vervullen. ‘Het Maastricht UMC+ is eveneens tevreden. De afspraak met VGZ is dat er 

door outsourcing van laagcomplexe patiënten naar de stadspoli, ruimte vrijkomt voor 

hoogcomplexe zorg. Het Maastricht UMC+ kan daarmee haar academische ambitie 

waarmaken. Bovendien functioneert de stadspoli als bruggenhoofd. Patiënten die daar 

hun eerste contact hebben met de medisch specialist van het Maastricht UMC+, zullen 

ook voor de vervolgzorg eerder voor dat ziekenhuis kiezen.’ 

Bekijk hier de presentatie van Guy Schulpen 

Bekijk hier de video van Guy Schulpen 

Blauwe Zorg in de Wijk 

Mark Lenssen, programma manager Blauwe Zorg, en Tiny Beenackers, 

beleidsambtenaar van de gemeente Maastricht, houden hun duo presentatie over 

Blauwe Zorg in de Wijk, een derde project in het kader van Blauwe Zorg. Blauwe Zorg 

in de Wijk gaat verder dan alleen aandacht voor medische problemen, legt Lenssen uit. 

‘We kijken daarbij nadrukkelijk ook naar het welzijn van bewoners, naar leefbaarheid 

in de wijk, een gezonde woonomgeving, gezonde scholen, gezonde voeding, zelfs 

zingeving.’ 

Blauwe Zorg in de Wijk maakt daarbij gebruik van het concept Positieve Gezondheid 

van huisarts en onderzoeker Machteld Huber. ‘Dat is een concept van gezondheid dat 

niet zozeer kijkt naar het  ontbreken van ziekte, maar dat vooral kijkt naar hoe mensen 

omgaan met hun beperkingen. Dat kunnen lichamelijke beperkingen zijn, maar ook 

beperkingen in mentaal welbevinden, kwaliteit van leven of sociaal participeren.’ 

http://www.platformnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Guy-Schulpen-Stadspoli-PNZ-28-juni-2016.pdf
Bekijk%20hier%20de%20video
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Ontschotting 

Met Blauwe Zorg in de Wijk willen de deelnemende organisaties, zoals ZIO, Maastricht 

UMC+, VGZ, de gemeente Maastricht en patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg de 

positieve gezondheid verbeteren van de bewoners in de wijk. ‘Dat betekent enerzijds 

dat burgers aan zet zijn, door zelf initiatieven te ontwikkelen die hieraan bijdragen. 

Voor professionals betekent het anderzijds dat ze op een andere manier met patiënten 

in gesprek gaan. In plaats van te vragen: wat scheelt eraan, vragen ze nu: hoe gaat het 

met u? Dat betekent een behoorlijke uitdaging voor ze. Professionals zijn getraind in 

een probleemgerichte benadering. Wij vragen juist een holistische benadering van ze.’ 

De gemeente Maastricht doet graag mee aan Blauwe Zorg in de Wijk, legt Tiny 

Beenackers uit. ‘Het past bij onze ambitie om meer te investeren in preventie en 

vroegsignalering. We willen de burger centraal stellen, niet het systeem. Dat sluit 

naadloos aan bij de doelstellingen van Blauwe Zorg in de Wijk.’  

Ook voor de gemeente betekent dat een uitdaging, met alle bestuurlijke en financiële 

schotten tussen bijvoorbeeld de jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet. 

‘Ontschotting is daarom essentieel, zoals Ab Klink al constateerde. Anders lukt het 

niet.’ 

Ondertussen is Beenackers tevreden over de eerste resultaten. ‘We richten ons met 

Blauwe Zorg in de Wijk op Maastricht Noordoost, een wijk met veel sociale problemen, 

zoals hoge werkloosheid, veel echtscheidingen, depressie, vergrijzing, fors 

alcoholgebruik. Tegelijkertijd zien we dat buurtbewoners de handschoen oppakken en 

talrijke nieuwe initiatieven ontplooien. Hun veerkracht is groot. Met Blauwe Zorg in de 

Wijk willen we die veerkracht verder stimuleren.’ 

Bekijk hier de duo presentatie van Mark Lenssen en Tiny Beenackers 

Bekijk hier de video van de duo presentatie van Mark Lenssen en Tiny Beenackers 

 

Duurzame stroom 

De afsluitende paneldiscussie onder leiding van Leonie Vorhagen, strategisch manager 

van VGZ, vindt plaats tussen Guy Schulpen, Annemieke van Hees, manager zorginkoop 

integrale zorg VGZ, en Floris de Bok, bestuurder Huis voor de Zorg. Alle drie zijn ze 

vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Blauwe Zorg. Blauwe Zorg 

is gebaseerd op twee basisprincipes, legt Vorhagen uit: zorg anders organiseren en 

werken aan gedragsverandering bij zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraar.  

De vraag is: gaat het snel genoeg? Nee, dat gaat het niet, vindt Schulpen. ‘Blauwe Zorg 

is daarom een knipoog naar groene, duurzame stroom. Ook die ontwikkeling gaat niet 

snel genoeg. Tegelijkertijd zetten we hiermee een beweging in gang. We gaan niet het 

grote verschil voor Nederland betekenen, maar we leveren wel een bijdrage aan een 

andere benadering van de kwaliteit en kosten van de zorg. En vergeet niet: niets doen 

is geen optie.’ 

http://www.platformnieuwezorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Lenssen-en-Beenackers-BlauweZorg-in-de-Wijk-PNZ-28-juni-2016.pdf
http://www.platformnieuwezorg.nl/4183-2/
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Maar het klopt, versnelling is nodig, erkent Schulpen. ‘Dat lukt alleen als er een gevoel 

van urgentie is. Het is vooral de burger, de consument, die deze versnelling in gang 

moet zetten. Bijvoorbeeld door in de wachtkamer van huisarts of medisch specialist op 

te staan en te zeggen: ik accepteer dit niet meer, ik wacht al drie kwartier, en ik ben 

nog steeds niet aan de beurt. Als je dat bij de kapper zou overkomen, zou je woedend 

zijn.’ 

Tot slot, kunnen de initiatieven vanuit Blauwe Zorg worden uitgerold naar andere 

regio’s in Nederland? Ja, dat kan, stelt Van Hees. ‘Niet één-op-één, je moet goed kijken 

welke onderdelen jouw regio goed kan gebruiken. En je moet rekening houden met 

cultuurverschillen. Een stadspoli in Amsterdam of Groningen, ziet er vast anders uit 

dan in Maastricht. Belangrijk is vooral dat je denkt vanuit kansen, niet vanuit 

belemmeringen. Als je dit echt wilt, dan lukt het. Blauwe Zorg kan een model zijn voor 

heel Nederland.’  

Bekijk hier de video van de forumdiscussie 

 

Bekijk hier de video-samenvatting van de NieuweZorg-bijeenkomst van 28 juni 2016 

 

Bekijk hier de interviews met: 

Ab Klink, Coöperatie VGZ,  

Floris de Bok, Huis voor de Zorg,  

Leonie Voragen, Coöperatie VGZ. 

 

 

Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door: 
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