
Zorg West Brabant gaat doelmatigheid vergroten

Er ontkiemt een nieuwe samenwerking
Proeftuinen. Op veel plekken ontstaan in Nederland plannen om in de regio de krachten tussen 

cure en care te bundelen. Initiatieven om lokaal de schotten tussen de zorglijnen en beroepsgroe-

pen te doorbreken. Doelmatigheid is het sleutelwoord waarmee de zorgverleners samen aan de 

slag gaan om de kosten te beteugelen en om de gezondheid van de populatie te verbeteren. Hoe 

doet West Brabant dat, waar ontkiemen de eerste zaadjes?

Het Huisartsenteam, een zorggroep 

uit Etten-Leur en omgeving, nam vorig 

jaar bij het vijfjarig jubileum van de 

inrichting van chronische zorg het 

initiatief om alle bij de zorg betrok-

ken instanties uit te nodigen voor 

het symposium “Regionalisering”. 

Ze kwamen allemaal: vertegenwoor-

digers van de huisartsen en andere 

beroepsgroepen, van de verpleging en 

verzorging, van de thuiszorg, van de 

medische specialisten en ziekenhuizen, 

van de ouderenzorg, van de zorgverze-

keraars, van de apotheken. Ja, zelfs de 

gemeenten lieten het met hun nieuwe 

rol in de zorg niet afweten. ‘Zo’n 200 

mensen op een prachtige zomerse dag, 

in juni bijeen in het fraaie Bovendonk 

in Hoeven. Met sprekers die over 

regionalisering en populatiebekostiging 

spreken. Die duidelijk maken dat de 

kostenexplosie in de zorg beteugeld 

moet worden, dat echelons regionaal 

meer moeten samenwerken en dat 

tegelijk de gezondheid in de regio moet 

verbeteren. Dat zorg voor de patiënt 

dicht bij huis is geboden, waarin cure 

en care zich verenigen. Dat biedt hoop, 

dat vertaalt zich in ambities…maar het 

laat ook zien dat er dwang tot samen-

werking tussen zorgverleners moet zijn. 

Waarin iedereen wel eens een veer 

moet laten.’ Zo vertellen Dominiek 

Rutters, manager van Het Huisartsen-

team, en Jan Frans Mutsaerts, huisarts 

en directeur van dezelfde organisatie.

Draagvlak is essentieel voor 

nieuwe plannen

Het zou geen gemakkelijke wandel-

route zijn, dat wisten ze. ‘De stip op de 

horizon is snel te zetten, maar welke 

wegen je kiest, wie je daarin meeneemt 

en hoe je je partners geïnteresseerd en 

op het juiste pad houdt, dat zou niet 

eenvoudig zijn.’ Een draagvlak in de 

regio creëren voor een gezamenlijke 

visie en ambitie en voor een nieuwe 

vorm van samenwerken, is essentieel. 

Dat had prioriteit, alvorens ze aan 

nieuwe plannen voor betere zorg voor 

minder geld konden gaan denken. 

Oftewel een betere kwaliteit van leven 

voor de regionale populatie met minder 

beroep op de zorg. ‘Op het symposium 

hebben we al die 200 mensen probe-

ren te doordringen van de noodzaak 

tot een discussie over de wijze waarop 

Op 14 juni 2012 zijn in het prachtige 

Bovendonk de vertegenwoordigers van alle 

bij de zorg betrokken organisaties bijeen. 

Het blijkt de start van het vernieuwende 

regioproject Zorg West Brabant. (Fotogra�e: 

Studio Oostrum)
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Er ontkiemt een nieuwe samenwerking

‘Met kiemthema’s laten we de eerste 

veranderingen in de regionale zorg 

opbloeien’
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gezamenlijk een antwoord kan worden 

gevonden op de uitdaging waar de 

zorgsector voor staat. Er kwam een 

datum op het bord: 27 september 2012. 

Een dag waarop alle “stakeholders” 

voor een vervolg zijn uitgenodigd. Niet 

voor een vrijblijvend overleg, maar 

om zonder last en ruggespraak met 

de eigen organisatie te discussiëren 

en te besluiten over het vervolg van 

het inrichten van de West Brabantse 

gezondheidszorg. Waarin de weg van 

zorg en ziekte naar gedrag en gezond-

heid wordt ingeslagen, waarin niet de 

aandoening maar de mens centraal 

staat. Met een optimale coördinatie 

tussen zorggebruikers en zorgverleners 

en preventie als een integraal onder-

deel hiervan.’

Uitwerking door een Petit Comité

Dit is unaniem onderschreven op 27 

september, stellen Dominiek Rutters 

en Jan Frans Mutsaerts vast. ‘Medisch 

specialisten en bestuurders van zieken-

huizen geven aan dat ze zich meer 

willen gaan pro#leren met topzorg. 

Terwijl in de meer generalistische zorg 

de huisarts, de wijkverpleegkundige, 

de basis-ggz en de verzorgingssector de 

taken eerder moeten gaan overnemen. 

De zorgverzekeraars willen zoeken 

naar een innovatieve manier om 

goede zorgresultaten, lagere kosten en 

meer gezonde mensen te krijgen. De 

negentien gemeenten in West Brabant 

wijzen gezamenlijk een wethouder aan 

die hen gaat vertegenwoordigen bij het 

overleg over regionale zorgprojecten. 

Uiteindelijk is een klein gezelschap 

vanuit Het Huisartsenteam, het Amphia 

Ziekenhuis, de zorgverzekeraar CZ en 

Avoord Zorg & Wonen afgevaardigd 

om via een Petit Comité een voorstel te 

maken voor een gezamenlijk gedragen 

visie met doelstellingen en ideeën 

voor de uitvoer van projecten. In die 

projecten moeten alle betrokkenen uit 

de regio hun bijdrage kunnen leveren.’ 

Een grote verandering bestaat uit 

vele kleintjes

Het Petit Comité heeft als duidelijke 

boodschap meegekregen dat niet 

alles met iedereen besproken en 

uitgevoerd hoeft te worden. ‘Tijdens 

een wandeling is beperkt plaats onder 

een paraplu. Wij kiezen dan ook voor 

wisselende coalities die oog hebben 

voor goed behapbare veranderingen. 

Begin met “laaghangend fruit”, kijk 

eerst naar de onhandigheden in het 

huidige stelsel voordat je met de 

ingewikkelde vraagstukken van #nan-

ciering en ontschotting begint.’ Het 

Petit Comité heeft gekozen voor zaadjes 

die snel kunnen ontkiemen en gaan 

groeien. ‘De farmaceutische zorg is zo’n 

kiemthema. De apothekers in de regio 

hebben met de Stichting Farmaceuti-

sche Zorg een eigen organisatiestruc-

tuur. Met hen, én met ziekenhuisapo-

thekers, huisartsen en specialisten gaan 

we praten over het beter opvolgen van 

de bestaande richtlijnen voor farma-

ceutische zorg. Waarom worden deze 

richtlijnen onvoldoende opgevolgd? 

Waarom werken we in de eerste lijn 

met generieke geneesmiddelen, terwijl 

de voorschrijvers in het ziekenhuis en 

de specialisten ouderengeneeskunde 

met specialité’s blijven werken? 

Moeten we niet veel meer kijken naar 

de behandeluitkomsten om andere 

keuzes in de therapie  te maken? Dat 

stemt overeen met ons uitgangspunt 

om doelmatige en duurzaam goed-

kopere integrale zorg te bieden aan 

een gezondere burger. Hierin zien 

we farma als een zorgpartij die de 

regionale samenwerking ondersteunt, 

bijvoorbeeld door middel van scholing 

in richtlijnen en regionale transmurale 

afspraken. Daarmee wordt de kans van 

slagen van het project groter.’

Elkaars taal leren spreken, doelen 

op elkaar laten aansluiten

Bij de meerdere kleine veranderingen 

die samen iets groots gaan betekenen 

voor West Brabant, zijn de positie van 

de wijkverpleegster en het thema “Zorg 

op de juiste plaats” andere projecten 

die worden voorbereid. Dominiek 

Rutters en Jan Frans Mutsaerts: ‘Bij de 

wijkverpleging komt nadrukkelijk de 

gemeente in beeld als partner in de 

zorg. Om van deze nieuwe functie 

een succes te maken, moeten vele 

partijen op één lijn komen, niet alleen 

de gemeente en de huisarts, ook de 

zorgverzekeraar en de thuiszorgorga-

nisaties. Terwijl aan Zorg op de juiste 

plaats het thema van substitutie van 

de tweede naar de eerste lijn kleeft. 

Samen investeren, samen delen, dat 

is de belangrijkste gedachte achter 

dit samenwerkingsinitiatief, ook wel 

shared savings genoemd. Er zullen 

afspraken worden gemaakt over een 

nieuwe #nanciële prikkel om de totale 

zorgkosten omlaag te brengen, een 

kanteling van betalen voor volume 

naar betalen voor gezondheidswinst. 

Het gaat erom dat partijen elkaars taal 

leren spreken, dat doelen op elkaar 

gaan aansluiten. Zodat het ontkie-

mende zaad gaat groeien en bloeien. 

Voor een gezond West Brabant. In die 

wandelroute moet je elkaar goed bij 

de hand nemen en uit kunnen gaan 

van het draagvlak dat wij hier met alle 

betrokkenen bij de zorg hebben laten 

ontstaan. Dat moeten we koesteren.’ 

Tekst: Kees Kommer


