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Agenda:  

• Welkom, korte terugblik op vorige meetings 

• Vooruitblik meer structurele vorm Netwerk-meeting  

• Gesprek over terminologie, zorgevaluatie, en het arts-patiëntgesprek  

• Afronding, korte feedback en afsluiting 
 

 

Tijdens deze meeting is veel gediscussieerd over verschillende onderwerpen, waarvan enkele ook in 

eerdere meetings zijn teruggekomen. Het verslag hieronder focust daarom op twee onderwerpen die 

eerder niet of minder uitgebreid zijn besproken. Bovendien volgen uit die beide onderwerpen concrete 

actiepunten. 

 

Verslag: 

 

Terminologie 

Bijna alle betrokken of geïnteresseerde partijen gebruiken een eigen, steeds weer net iets andere 

bewoording en definitie rond het thema passende zorg. De gehanteerde definities verschillen zowel 

tussen verschillende schakels in de zorgketen (bijv 1e lijn, 2e lijn) als ook tussen partijen zoals ZE&GG, 

ZiN en VWS. De term ‘passende zorg’ neemt nu bovendien een prominente plaats in in het 

regeerakkoord, waarmee het belang verder wordt benadrukt dat dan wel voor iedereen duidelijk 

moet zijn wat er onder die term(en) wordt verstaan. Want het definiëren en concreet maken van wat 

‘passende zorg’ dan is, is essentieel voor het beoordelen wat bijpassende doelen zouden moeten zijn 

en hoe beoordeeld kan worden of die doelen behaald worden. 

Het opstellen van kaders en definities is ook belangrijk als we tijdens de komende bijeenkomsten de 

hele zorgketen willen langsgaan, van patiënt via wijkzorg, huisarts en ziekenhuis naar verzekeraar, 

politiek, etc. Dan is essentieel dat je per stukje in die keten weet wat daar de gehanteerde definitie 

van passende zorg is. Als patiënt, wijkzorg en huisarts met elkaar moeten afstemmen maar ze 

houden er verschillende definities/verwachtingen van passende zorg op na, dan kun je moeilijk tot 

elkaar komen. Eigenlijk moet je daarom bij iedere deelnemer aan de zorgketen vragen: wat is voor 

jou nou gepaste zorg? Het is niet erg als daar verschillende ideeën over zijn, zolang die maar 

transparant zijn/worden zodat duidelijk is dat er niet één definitie van gepast gebruik is voor 

iedereen. Meer algemeen bezien zal daar ook de vraag op aansluiten: wanneer leidt méér zorg niet 

langer tot méér gezondheid? 

Het lijkt ons daarom een goed idee de terminologie met elkaar bespreken en concreet maken. 

Gezonde Zorg, zinnige zorg, passende zorg. Wat verstaan we eronder? Door het concreet te maken 

kunnen we dan ook duidelijke voorbeelden geven waarmee daadwerkelijk resultaten zijn te behalen. 

 

 

https://www.ntvg.nl/gz/het-gezonde-zorg-netwerk
https://www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl/
https://www.zorginstituutnederland.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport


 

 

Het gesprek over (wel of niet) behandelen 

Het beschrijven van kaders en definities kan ons dus gaan helpen, maar net zo belangrijk is het 

benoemen (zonder te beschuldigen) van facetten waarom het zinnig en betaalbaar houden van de 

zorg nou zo lastig is. Zou er naast de productieprikkel bij de behandelaar (het aanbod) bijvoorbeeld 

ook meer aandacht moeten zijn voor de vraag-kant: de patiënt, waarover regelmatig wordt gezegd 

dat die steeds meer zorg wil consumeren. Dat laatste zou echter ook een heilig huisje kunnen zijn: de 

arts denkt dat de patiënt behandeld wil worden, waardoor de arts behandeling voorstelt en de 

patiënt (die dat eigenlijk zelf niet wilde) daarin meegaat, of dat misschien doet voor zijn naasten – 

die op hun beurt weer zorgconsumptie bevorderen omdat ze niet durven te zeggen dat niet-

behandelen misschien een betere optie zou zijn. Via deze ‘conspiracy of hope’ blijft het taboe op 

niet-behandelen bestaan en houden arts, patiënt en naaste, met elkaar onnodige zorgconsumptie in 

stand. 

En kost zinniger behandelen, door een goed gesprek te voeren over de behandelopties (waaronder 

de optie om niet te behandelen), daarom meer tijd? Of is dat iets waar artsen zich achter verschuilen 

om toch te gaan behandelen, terwijl een gesprek over niet-behandelen net zo makkelijk zou zijn? 

Het hangt daarbij waarschijnlijk sterk af van het betreffende specialisme. Artsen in bijvoorbeeld 

klinische geriatrie hebben de ervaring dat een goed gesprek eindigend in niet-behandelen, vaak net 

zo snel (misschien zelf sneller?) gaat als een gesprek over wel behandelen. Maar in 

superspecialistische chirurgische vakgebieden zal eerder gesproken worden over de mogelijkheden 

tot wel-behandelen. Daarbij speelt ook de patiëntpopulatie mee: patiënten bij de klinische geriatrie 

zullen eerder zelf geneigd zijn géén behandeling meer te willen dan de patiënten die de 

superspecialist bezoeken.  

En de arts speelt natuurlijk zelf een rol: hoe staat die erin, in hoeverre kan/durft/wil die een 

uitgebreid gesprek voeren over behandelopties. Zo zie je bijvoorbeeld dat er ziekenhuizen zijn waar 

patiënten die in aanmerking komen voor een operatie, eerst naar de geriater of internist-

ouderengeneeskunde gaan om daar een goed gesprek te voeren over behandelopties en 

behandelwensen: de geriater/internist-ouderengeneeskunde heeft meer tijd en ervaring voor het 

inschatten en bespreken van de hele situatie van de patiënt (lichamelijk, mentaal, cognitief, 

functioneel). Is dat dan een goede ontwikkeling (want: meer aandacht en tijd voor de patiënt en de 

optie van niet-behandelen) of zouden juist de superspecialisten dat gesprek zelf moeten kunnen 

voeren? Ook daar zijn ontwikkelingen, bijvoorbeeld dat AIOS cardiologie een stage geriatrie gaan 

volgen. 

We besluiten deze meeting met twee concrete acties uit bovenstaande: 

1. We gaan een opzet maken voor een document over de terminologie rond passende zorg  

2. We gaan een opzet maken voor een artikel over de verschillende mechanismen rond het 

arts-patiëntgesprek die overbehandeling in stand houden 

 

Daarnaast kijken we alvast uit naar vervolg van deze meetings in meer structurele vorm: meer 

regelmaat en met een langere termijn plan. Met meetings die meer gaan inzoomen op 

deelonderwerpen. Per deelonderwerp kunnen we dan met elkaar bekijken welke acties wij daar als 

Netwerk aan kunnen verbinden, onderling of binnen het vakgebied/netwerk van de deelnemers. Zo 

kunnen we deze eerste brainstorms gaandeweg ook om gaan zetten in acties. 

Een ieder wordt bedankt voor de enthousiaste inbreng. We kijken uit naar het vervolg. 


