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Een sausje gebaseerd op actuele 
ontwikkelingen in de zorg
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SAUSJE Integrale zorg

Voorheen drukte het ministerie van 
VWS een forse stempel op het inrichten 

van het zorglandschap, nu liggen 
de taken en verantwoordelijkheden 

steeds meer bij de regio’s. Iedere 
regio is verschillend en kent andere 

contextuele factoren. Denk bijvoorbeeld 
aan sterke vergrijzing en/of een 

geringe bevolkingsdichtheid. Door 
de regionalisering van zorg wordt 

ingezet op ‘het op maat maken van het 
zorglandschap’ voor de (sub)populaties 

die er wonen

Integrale zorg en 
kwaliteit

In het boek De Kwaliteitskeuken beschrijven we hoe je als organisatie 
vormgeeft aan goede kwaliteit van zorg. Hoewel het goed is om dit vanuit 
organisatieperspectief te bezien, wordt het steeds belangrijker om meer 
integraal te kijken naar het leveren en organiseren van zorg in de regio. 
Hoe organiseer je als regio of regioverband de zorg in de regio? Wat zou 
daarin centraal moeten staan? 

De afbakening van de regio blijkt een lastig punt. Bij regionalisering 
staat de regio, en daarmee de populatie vallend onder deze regio, 
centraal. Maar voor een aantal specifieke subpopulaties is het nodig om 
op landelijk niveau samen te werken. Het vormgeven van de zorg en de 
samenwerking is daarmee afhankelijk van de inhoud en de behoefte van 
de verschillende (sub)populaties. Flexibel kunnen kijken naar ‘de regio’, in 
afstemming met bestuurders van de zorg- en welzijnspartijen, is essentieel. 
Daarnaast is het van belang het goede gesprek hierover met elkaar te 
blijven voeren, waarbij de inhoud leidend is.
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We zien de druk op ‘zorgregio’s’ steeds meer toenemen. Daarbij horen we 
veelvuldig termen zoals ‘de juiste zorg op de juiste plek’, ‘van ziekte en zorg 
naar gezondheid en gedrag’, ‘regionalisering’ en ‘netwerksamenwerking’. 
De eerste twee termen gaan met name over het ‘wat’, de laatste twee over 

Aandacht voor gezond 
zijn en gezond blijven 2

Het wordt steeds belangrijker om meer integraal te kijken 
naar het leveren en organiseren van zorg in de regio

“
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het ‘hoe’. Stakeholders in het zorglandschap wordt 
gevraagd om aan het ‘wat’ en het ‘hoe’ gezamenlijk 
invulling te geven.  

Regio’s richten zich tot nu toe voornamelijk op de 
populatie die ziek is of zorg nodig heeft, in plaats van 
populaties verder gezond maken of houden. Daarmee 
is er in Nederland nog weinig concrete aandacht voor 
een gezonde leefstijl en voor preventie. Wel wordt 
de zorg steeds meer bij de mensen thuis, in de eigen 
omgeving van de patiënt/cliënt, geboden en op hen 
afgestemd. Bij het vormgeven van regionalisering en 
netwerksamenwerking moet centraal staan wat nodig is 
om de regio en/of de specifieke landelijke subpopulatie 
steeds gezonder te krijgen en/of te houden. De 
doelen hierbij zijn (deze doelen komen voort uit het 
gedachtegoed van population health management 
(PHM)):

 • De kwaliteit van zorg neemt toe.
 • De kwaliteit van leven neemt toe, zowel voor 
patiënten/cliënten als professionals. 

 • Onnodige maatschappelijke kosten in de zorg  
worden voorkomen.

 • De toegankelijkheid van de zorg wordt verbeterd.  

Wij geloven dat je alleen tot een gezondere samen-
leving kunt komen als je vanuit een integraal 
perspectief naar mensen kijkt (figuur 1). Dat betekent: 
geïntegreerde zorg. Vanaf je geboorte krijg je te maken 
met instanties gericht op zorg en/of behandeling en 
instanties gericht op het (preventief) gezond houden 
van de inwoners van jouw regio. 

Figuur 1. Visie op gezondheid: van ziekte en zorg naar 
gezondheid en gedrag, van wieg tot graf 

Gezamenlijke visie op 
gezondheid3
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Een voorbeeld hiervan is het alert zijn op risico’s en 
hierbij tijdig de juiste instanties betrekken. 

Het is van belang om samen met de stakeholders de 
gezondheidsvisie van de regio te bepalen en vast te 
stellen wanneer (hierbij gaat het om behaalde doelen) 
partijen tevreden zijn. Wat wil je samen bereiken? 
Vormgeven van een integrale visie is de start en de 
fundering van de samenwerking. 

Voorheen drukte het ministerie van VWS een forse 
stempel op het inrichten van het zorglandschap, nu 
liggen de taken en verantwoordelijkheden steeds meer 
bij de regio’s. Iedere regio is verschillend en kent andere 
contextuele factoren. Denk bijvoorbeeld aan sterke 
vergrijzing en/of een geringe bevolkingsdichtheid. 
Door de regionalisering van zorg wordt ingezet op ‘het 
op maat maken van het zorglandschap’ voor de (sub)
populaties die er wonen.

Van oudsher zijn we gewend dat de (medische) diagnose 
van de patiënt/cliënt leidend is voor het behandeltraject. 
De aandacht voor de ondersteuningsbehoefte van de 
patiënt/cliënt wordt gelukkig steeds groter, maar is 
nog steeds grotendeels afhankelijk van de betrokken 
professionals, patiënt/cliënt en de afstemming 
tussen beiden. Zeker op populatieniveau zijn hier nog 
belangrijke stappen te zetten.  

Met data wordt het steeds beter mogelijk om 
per subpopulatie risicoclassificaties (figuur 2) te 
onderscheiden. Per subpopulatie kan zo met de 
verschillende betrokkenen (met een belangrijke 

Ondersteuningsbehoefte 
van subpopulaties 4
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rol voor de patiënt/cliënt) worden bepaald welke 
interventies nodig zijn om risicoscores te verkleinen, 
zorg en/of behandeling beter aan te laten sluiten bij 
de ondersteuningsbehoefte en inzicht te krijgen in 
vermijdbare zorgkosten. Leren reflecteren op basis 
van informatie helpt de regio een stapje verder bij 
het uitwerken van de gezamenlijke visie. Bij een visie 
horen een concrete missie en passende (meetbare) 
langetermijndoelstellingen, rekeninghoudend met de 
verschillende subpopulaties in de regio. 

Figuur 2. Voorbeeld indeling subpopulatie en interventies

Bij een regio-aanpak heb je te maken met de belangen 
van de verschillende betrokken stakeholders. Door 
vanuit de regio te redeneren is het mogelijk dat bij een 
herinrichting van het zorglandschap jouw organisatie 
wellicht (gedeeltelijk) overbodig wordt. Dat heeft 
consequenties voor onder andere de medewerkers 

binnen jouw organisatie. De belangen verschillen en dat 
maakt het proces ingewikkeld. 

Verbinding speelt daarom een belangrijke rol. Het 
succes van de regio-aanpak is grotendeels afhankelijk 
van het vertrouwen tussen de betrokkenen. Dit vraagt 
tijd en aandacht van iedereen die aansluit bij de 
regionalisering en het netwerk. Leiders spelen een 
belangrijke voorbeeldrol. Het bespreken van weerstand 
en het steeds weer voeren van het juiste gesprek is van 
belang om succesvolle stappen te zetten. 

Een gezondere populatie in de regio is niet van vandaag 
op morgen gerealiseerd. Een lange adem is nodig om de 
doelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dat betekent 
dat het monitoren en reflecteren van vooruitgang 
essentieel is. Het kunnen zien van de kleine stapjes 
draagt daaraan bij. Daarvoor is het noodzakelijk om 
de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) met elkaar te 
definiëren. Betrek hierbij de juiste stakeholders uit de 
regio (wie doet wat met welke informatie), interpreteer 
de uitkomsten van de KPI’s (context toevoegen aan 
uitkomsten) en breng focus aan. 

Door te werken met een minimale set aan KPI’s houd 
je focus in de regio en blijven de ogen gericht op de 
stip aan de horizon. Wat is voor jullie als regio echt 
belangrijk? Start daarmee bij de ontwikkeling van de 
KPI’s. Creëer daarbij (stuur)informatie gericht op zowel 
het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg en 
leven (het perspectief van de subpopulatie staat hierbij 
centraal) als het inzichtelijk maken van de uitgaven aan 
zorg. Het hoé verschilt per regio, want de context van de 
regio is overal anders. En dat is een mooie uitdaging!
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