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Agenda:  

• Korte introductie, terugblik op vorige meeting 

• Discussie over passende en houdbare ziekenhuiszorg 

• Stilstaan bij mogelijk concrete actiepunten voor het Netwerk 

• Afronding, korte feedback en afsluiting 
 

 
Deze meeting is een derde vervolg op onze eerste drie meetings, waarin we vrij algemeen en hoog-
over hebben gediscussieerd over hoe we de zorg zinnig en betaalbaar kunnen houden. We vervolgen 
dat met een serie van zes meetings waarin we inzoomen op verschillende delen van de zorg. Daarbij 
zullen we steeds stilstaan bij twee hoofdthema’s:  
 

1. Passende zorg, zoals verwoord door het ministerie VWS en Zorginstituut Nederland:  

- passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs 

- passende zorg betekent dat patiënt en zorgverlener samen beslissen 

- passende zorg wordt waar dat kan, zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd 

- passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid 

 
2. Houdbaarheid, zoals beschreven in het WRR-rapport kiezen voor houdbare zorg: 

- om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te kunnen borgen, dient de zorg in 

financieel, personeel en in maatschappelijk opzicht houdbaar te zijn. 

Verslag: 
Waar eerder dit jaar onze meetings in het teken stonden van huisartsenzorg en wijkzorg, hebben we 
het vandaag met elkaar over ziekenhuiszorg. We beginnen ons gesprek aan de hand van het recent 
uitgebrachte Kader Passende zorg, waarin best duidelijk wordt gesteld dat er voor transitie naar 
meer passende zorg (en houdbaarheid van zorg) activiteiten worden verwacht van ons allemaal: van 
zorgverleners tot beleidsmakers en van zorginstellingen tot patiënten/cliënten zelf. Die activiteiten 
staan ook beschreven, alhoewel die – ook onze eerdere verslagen nog eens terug gelezen – 
waarschijnlijk nog niet concreet genoeg zijn. 
 
Passende zorg 
Als we onze eigen ervaringen met ziekenhuiszorg bekijken, herkennen we de nodige transitie van 
ziekte naar gezondheid (zie punt 4 in het Kader: ‘Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van 
ziekte): artsen leren vanaf de opleiding continu bij, maar toch nog bijna altijd over ‘hoe laat ik iemand 
langer leven’ waar het meer zou moeten gaan over ‘hoe behoudt iemand nog zoveel mogelijk 
zelfstandigheid en wat is voor die persoon belangrijk om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te 
hebben?’ Zelfs als het einde van het leven al duidelijk in zicht is lijken artsen nog vaak op zoek te 
gaan naar hoe het leven nog te verlengen. Een relatief groot deel van de zorgkosten is toe te 
schrijven aan onzinnige zorg in de laatste levensfase. 
 
Hierbij hebben we het dan over zorg rond het levenseinde, maar is het probleem niet veel groter? 
Zouden we niet al veel meer, in welke levensfase dan ook, moeten stilstaan bij de constatering dat 
niet iedere klacht een behandeling hoeft, dat niet iedere zorg-vraag een zorg-antwoord heeft/hoeft, 
dat niet alles maar kan en ook niet altijd nodig is? Daarover lijken de meningen verdeeld. Enerzijds 
lijkt er zeker een tegengeluid nodig voor het gevoel van maakbaarheid dat we de afgelopen decennia 
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hebben opgebouwd, in een tijd waarin steeds meer mogelijk werd. Anderzijds lijkt het voldoen aan 
de groeiende zorgvraag (nog) niet zozeer problematisch door de technische mogelijkheden of 
financiële middelen, maar vooral door het steeds groter wordende personeelstekort. Of hangen die 
twee dingen ook met elkaar samen: neemt het personeelstekort ook toe doordat mensen steeds 
vaker zorg consumeren? Door de vergrijzing en de toename van chronische ziekten zal de zorgvraag 
sowieso blijven groeien, maar mogelijk speelt het gevoel dat voor ieder probleem een oplossing 
nodig/mogelijk is toch ook nog een rol. Het gaat daarnaast ook vaak om zingeving: mensen die 
bijvoorbeeld eenzaam zijn komen snel in het medische domein terecht, terwijl het eerder een sociaal 
probleem is. 
In de opleidingen tot specialist zou er hoe dan ook zeker nog veel meer aandacht mogen zijn voor 
gepaste zorg vooral in de laatste levensfase. Het gaat toch nog vaak over genezen en nog te weinig 
over grenzen aan de zorg, realisatie dat niet alles kan en hoeft, of aandacht te hebben voor wanneer 
te stoppen met levensverlengend behandelen en starten met behandeling gericht op comfort in de 
tijd die nog rest. 
 
Een ander regelmatig terugkerend thema, gezamenlijke besluitvorming, krijgt naar ons idee zeker 
voldoende aandacht zowel in de opleiding als in de praktijk. Dat is nu toch wel de norm, zo lijkt het. 
Maar dingen niet-doen, dingen laten, daar blijft toch een drempel om het gesprek erover te 
beginnen. Soms zelfs als de patiënt er zelf over begint of aangeeft niet meer te willen, willen artsen 
nog weleens blijven voorschotelen welke mogelijkheden er nog zijn. Daarbij is ook belangrijk je te 
realiseren dat patiënten een heel ander perspectief hebben dan artsen: de arts oppert kansen op 
succes van behandeling bijvoorbeeld in procenten of met numbers needed to treat, terwijl patiënten 
individuen zijn voor wie dat eigenlijk allemaal niet opgaat, die zijn zelf die ene patiënt bij wie het alles 
of niks zal zijn (zie bijvoorbeeld de columns van Cecile Janssens in NRC of interview met Mariska 
Koster in Medisch Contact). Tot slot betekent samen beslissen ook niet direct dat je altijd op de voor 
de samenleving gewenste uitkomst komt. Als de samenleving eigenlijk gebaat is bij minder zorg, 
maar de patiënt kiest als individu voor méér zorg, dan doe je misschien best aan goede gezamenlijke 
besluitvorming voor die situatie maar niet zozeer goed voor het grotere plaatje van de samenleving. 
 
Daarbij helpt natuurlijk ook niet dat er toch vaak een productieprikkel is: voor dingen laten krijg je 
geen geld, voor dingen doen wel. Terwijl er toch meer dan genoeg zorgvraag is, waardoor je eigenlijk 
niet bang hoeft te zijn dat je omzet daalt als je vaker niet zou behandelen. Zorgverzekeraars kunnen 
daar ook een rol spelen – wat ook steeds vaker gebeurt – door het afspreken van 
langetermijncontracten waardoor zorgverleners/-instellingen minder risico lopen om in geldnood te 
raken als ze minder zorg gaan verlenen. 
 
Nog even terug naar de activiteiten uit het Kader Passende zorg. Daarin staat bij een van de 
activiteiten voor zorgverleners: Werk samen in regionale netwerken. (..) Ken je professionele kracht 
en beperkingen. Zouden we daar niet vaker in samenwerking bij stil moeten staan? Zeker oudere 
patiënten met comorbiditeit hebben vaak niet meer één behandelend arts maar meerdere 
superspecialisten, zonder dat iemand daarbij het overzicht houdt over de patiënt, wat die belangrijk 
vindt en wat alles overziend passende zorg is voor diens situatie. Het is in die versnipperde setting 
niet moeilijk om te zeggen “Ik heb nog wel een behandeling die we kunnen proberen”, het is veel 
moeilijker (maar juist zo belangrijk!) om eerlijk te kunnen zeggen: “Ik heb nog wel een behandeling 
maar ik denk dat het beter is voor u/de patiënt om daar niet meer aan te beginnen.” Zeker in de zorg 
voor ouderen en multimorbide patiënten, of als het gaat over dure geneesmiddelen, lijkt daar nog 
veel winst te behalen. 
 
Een ander bekend fenomeen is dat er veel meer tuchtzaken worden aangespannen tegen artsen die 
iets níét hebben gedaan dan tegen artsen die iets wel hebben gedaan. Ook dat is een prikkel 
waardoor soms toch een behandeling wordt ingezet terwijl de arts die misschien diep van binnen 
liever achterwege zou laten. 
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Belangrijk is steeds de arts-patiënt-communicatie, het gesprek waarin een kans wordt geschetst op 
verbetering of genezing. Je wilt als arts de patiënt iets bieden en patiënten (en naasten) willen hoop 
houden. Maar een eerlijk gesprek over de grenzen aan behandeling kan mensen ook verder helpen, 
doordat ze kunnen gaan aanvaarden dat ze in die laatste levensfase zijn gekomen. Het is belangrijk te 
beseffen dat artsen juist op die manier patiënten enorm kunnen helpen. Eigenlijk ontneem je de 
patiënt die kans, en tijd, door het gesprek over het naderende levenseinde niet open in te gaan. 
Advance care planning (ACP) is daarom ook zo belangrijk: begin het gesprek over iemands wensen en 
verwachtingen tijdig, al zodra je de inschatting hebt dat je patiënt extra kwetsbaar is geworden of 
mogelijk binnen afzienbare tijd kan komen te overlijden (zoals bijvoorbeeld door gebruik van de 
surprise question). 
 
Houdbaarheid 
Als we stilstaan bij de houdbaarheid van ziekenhuiszorg, zoals de uitdagingen door krapte op de 
arbeidsmarkt, wat komt er dan bij ons op? Belangrijk lijkt onder meer dat bij deze toenemende druk, 
door tekort aan personeel en tekort aan geld (het totale zorgbudget mag steeds minder groeien en 
moet op langere termijn eigenlijk zelfs krimpen), steeds meer aandacht moet komen voor grenzen 
aan wat er kan. Daar is bij voorkeur een maatschappelijk debat over, met uitleg van de situatie, de 
uitdagingen en gevaren en mogelijk oplossingen – zoals ook in het Kader Passende zorg beschreven. 
Maar misschien komt dat gesprek uiteindelijk toch ook wel in de spreekkamer terecht, waar arts en 
patiënt samen stil moeten staan bij de maatschappelijke impact van behandelkeuzes. Zoals 
hierboven beschreven: Als de samenleving eigenlijk gebaat is bij minder zorg, maar de patiënt (of 
arts) kiest in de spreekkamer voor méér zorg, dan wordt het individu er misschien (iets) beter van, 
maar de samenleving niet. Het maatschappelijk debat verliest er bovendien waarde door. En 
uiteindelijk zal dat het individu weer raken. Er zal dus een groot beroep worden gedaan op onze 
solidariteit om de toegankelijkheid van zorg te kunnen waarborgen. Hoe meer schaarste er komt – 
alles wordt duurder, we krijgen minder te besteden, het eigen risico gaat omhoog – hoe minder er 
kan, hoe meer mensen zullen gaan denken: ‘Ja maar ik dan?’ 
 
Een tegenstelling zien we ook als we weer kijken naar zorg in de laatste levensfase, of sterven en 
sterfelijkheid meer algemeen bezien. Desgevraagd zullen de meeste mensen zeggen dat zij het liefst 
een zo kort mogelijk sterfbed willen, zonder pijn of ander lijden. Maar aan de andere kant is een 
groot deel van onze zorg erop gericht mensen – vaak chronisch ziek – zo lang mogelijk in leven te 
houden, wat lang niet altijd betekent dat mensen langer leven zonder pijn of ander lijden. Er zou 
daarom meer aandacht moeten zijn voor het eerder stoppen van zulke behandelingen, of het niet 
starten ervan. Mensen met een (chronische) ziekte zouden dan wellicht vaker eerder, maar korter, 
en misschien wel natuurlijker sterven dan na een reeks behandelingen die niet alleen het leven maar 
ook het lijden en sterven verlengen. 
 
Het is daarbij opnieuw belangrijk om stil te staan bij de vraag waar een bepaald probleem of idee 
vandaan komt, en waar een eventuele oplossing gezocht zou moeten worden. Net zoals de vraag of 
overgewicht (het voorkómen en het behandelen ervan) een medisch probleem is – is het niet eerder 
een sociaal-maatschappelijk probleem? – is diezelfde vraag te stellen rond sterfelijkheid. Natuurlijk is 
voor ziekte een oplossing te zoeken in het medische domein, maar als het gaat om toegeven aan of 
berusten in onze sterfelijkheid, zou het gesprek daarover ook vaker sociaal-maatschappelijk gevoerd 
kunnen worden. 
 
We hebben gelukkig in onze eigen (werk)omgeving en ook in de laatste publicaties zoals het Kader 
Passende zorg en het eerdere WRR-rapport wel gemerkt dat bovenstaande thema’s steeds meer 
aandacht krijgen. Gesprekken hierover worden aangemoedigd, er wordt gekeken of thema’s en 
discussies uit het medische naar het maatschappelijke domein verplaatst kunnen, en er komt 
langzaam maar zeker meer aandacht voor in medisch onderwijs en opleiding. Wat ons betreft goede 
ontwikkelingen, waar wij graag aan zullen bijdragen waar we kunnen. 
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Productieprikkel 
Tot slot komen we terug op de productieprikkel die toch ook in de ziekenhuiszorg een belangrijke rol 
speelt. Afzien van een behandeling levert financieel niets op, en het vaak langere gesprek erover kost 
vooral tijd die – zeker zonder goede financiële vergoeding – kostbaar is. En hoe graag we het ook 
zouden willen, wij hebben niet de indruk dat zorgverleners daar zelf verbetering in gaan brengen: 
naast de eerdergenoemde prikkels richting meer zorg (groeiende zorgvraag, tijdsdruk, angst voor 
tuchtzaak, etc.) blijft ingegeven door maatschap of ziekenhuisbestuur ook een productieprikkel 
bestaan: linksom of rechtsom komt het erop neer dat hoe meer behandelingen er worden verricht, 
hoe meer men verdient. 
 
Hoe gaat dat veranderen? Is er een macht van buitenaf nodig die de prikkels verlegt? Zou dat de dan 
eigenlijk de zorgverzekeraar (moeten) zijn? Daarover gaan we het hebben in onze volgende meeting.  


