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“Mensen moeten de naam ‘Zorginstituut’ automatisch associëren met kwaliteit.”
Dat zegt Sjaak Wijma in het interview elders in dit magazine. Daarmee slaat hij,
als kersvers lid van onze Raad van Bestuur, de spijker op de kop. Sjaak gaat zich
binnen de RvB met name richten op onze kwaliteitstaken en wil het Zorginstituut daarin verder ontwikkelen. Vanuit de Raad van Bestuur, die met zijn komst
weer op sterkte is, zullen we ons gezamenlijk inzetten om onze ambities waar te
maken.

Minister Schippers heeft het EU-voorzitterschap aangegrepen om hoge medicijnprijzen
op de Europese agenda te krijgen. Wat heeft
zij het afgelopen half jaar bereikt?

12
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Interview RvB-lid Sjaak Wijma
Sinds april is Wijma lid van de Raad van
Bestuur van het Zorginstituut. Hij zal zich
vooral richten op de kwaliteitstaken. Wat
zijn z’n plannen met het Zorginstituut?
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Behandel me als een dame
De gezondheidszorg is nog altijd te veel
gericht op het mannelijk lichaam. Met de
campagne ‘Behandel me als een dame’ wil
WOMEN Inc. het tij keren.
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Vóór 1 juli stelt het Zorginstituut de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg vast. Een
goede zaak, vindt huisarts en hoogleraar Niek
de Wit, voorzitter van de tijdelijke commissie
van de Adviescommissie Kwaliteit (ACK).
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De Federatie Medisch Specialisten (FMS)
voert samen met de NPCF verschillende
projecten uit ter verbetering van de artspatiëntcommunicatie. Hoe ziet dat er in de
praktijk uit?

jaar Zorgverzekeringswet:
22 	Tien
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André Rouvoet (ZN), Ella Kalsbeek (LHV) en
Dianda Veldman (NPCF) blikken terug op
tien jaar Zorgverzekeringswet. Wat is met de
nieuwe wet veranderd en wat kan er beter?
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Zorginstituut Magazine Kwartaalblad van Zorginstituut Nederland. Een abonnement op Zorginstituut Magazine is kosteloos. Voor het aanvragen of opzeggen van een abonnement,
evenals voor het wijzigen van uw gegevens kunt u contact opnemen met het Zorginstituut: bestel@zinl.nl, www.zorginstituutnederland.nl Druk De Bondt grafimedia communicatie bv,
Barendrecht Hoofdredactie Michiel Geldof Bladmanagement en eindredactie Edith Bijl, ebijl@zinl.nl Aan dit nummer werkten mee Marco Bakker, De Beeldredaktie, Robert van der
Broek, Dolph Cantrijn, Noël Houben, Ellen Kok, Edith Kuiper, Jos Leijen, Paul Levitton BV, Bas de Meijer, R. de Puy, Florentijn van Rootselaar, David Rozing, Jacqueline Schadee,
Els van Thiel, Ron Zwagemaker

Het afgelopen halfjaar hebben onze kwaliteitstaken steeds meer body gekregen. Zo hebben we processen in de spoedeisende zorg, de intensive care, de
mondzorg en de geboortezorg, waar partijen het niet eens konden worden, weer
vlot getrokken. Daar zijn we ooit voor opgericht en dat is wat we nu ook steeds
vaker doen. Ik constateer dat het veld onze rol als ‘knopen doorhakker’ erkent en
waardeert.
Wat deze rol precies inhoudt, laat zich bijvoorbeeld goed illustreren in het proces
rond de geboortezorg. Partijen hebben zes jaar gepraat en zijn het unaniem eens
dat het primair om het belang van moeder en kind gaat, maar toen het onlangs
op autorisatie aankwam, ging het mis. Op dat moment zijn wij er om beslissingen
te nemen en het proces vlot te trekken (zie ook het artikel op pagina 21). Exemplarisch voor wat wij doen, maar het is slechts één variant. Elk proces vereist zijn
eigen aanpak. Zo kwamen de partijen in de GGZ zelf bij ons met de vraag om als
onafhankelijke partij vinger aan de pols te houden, terwijl we voor het doorzettingsproces bij de spoedzorg een expertcommissie in het leven hebben geroepen.
Als processen echt vastlopen, zetten we onze doorzettingsmacht in en soms is het
dreigen daarmee voldoende. We kijken per situatie wat werkt om patstellingen
tussen partijen te doorbreken, zodat zij verder kunnen werken aan het gezamenlijke doel: verbetering van de kwaliteit van de zorg.
Verbetering van de zorg voor onze burgers, dat is waar het bij het Zorginstituut
om draait. En daarin staat we – gelukkig - niet alleen. In deze editie vindt u
meerdere voorbeelden van initiatieven voor ‘betere zorg’. Van de campagnes
‘Behandel me als een dame’ en ‘Samen Beslissen’, tot het artikel over tien jaar
Zorgverzekeringswet, waarin bestuurders van ZN, LHV en NPCF niet alleen terugkijken, maar vooral ook hun licht laten schijnen over wat we gezamenlijk kunnen
verbeteren aan ons zorgstelsel en onze zorg.

Arnold Moerkamp
Voorzitter Raad van Bestuur Zorginstituut
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Kort nieuws
Kortdurend verblijf in zorginstelling
per 2017 in basispakket

Het cholesterolverlagende middel alirocumab (Praluent) wordt
sinds 1 juni vergoed vanuit het
basispakket. Alirocumab is na
evolocumab (Repatha), dat sinds
1 april wordt vergoed, het tweede middel in een nieuwe klasse
van cholesterolverlagers. Net als
voor evolocumab heeft minister
Schippers voor alirocumab eerst
prijsafspraken gemaakt met de

De zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen
wonen, het zogeheten eerstelijns
verblijf, wordt per 1 januari 2017
betaald vanuit de basisverzekering. Op dit moment geldt
hiervoor nog een tijdelijke
subsidieregeling.
Door het eerstelijns verblijf
vanuit de Zorgverzekeringswet
te financieren, wordt het voor
de zorgverzekeraar mogelijk om
deze zorg in te kopen. De patiënt
krijgt daardoor de zorg op het
juiste moment, op de juiste
plaats. Ook draagt het ertoe bij
dat mensen niet onnodig op
de spoedeisende hulp van het
ziekenhuis terecht komen of
onnodig lang in het ziekenhuis
blijven.

Meer informatie?
Meer informatie over deze
nieuwsberichten kunt u
vinden op www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws

In maart 2015 presenteerde
Schippers een plan om meer en
betere informatie voor de patiënt beschikbaar te maken. In dit
plan stonden 53 acties centraal

fabrikant van het middel. Het
Zorginstituut oordeelde namelijk
in maart dat het kostenbeslag
van alirocumab zonder prijsafspraken kan oplopen tot jaarlijks
60 miljoen euro. Door de onderhandelingen tussen de minister
en de fabrikanten blijft de totale
impact op het zorgbudget op een
aanvaardbaar niveau.

Zorgmodule Bewegen
in Register

Jaar van Transparantie succesvol verlopen
Patiënten krijgen meer heldere
informatie voor, tijdens en na de
behandeling. In de spreekkamer
beslist de patiënt steeds vaker
mee over zijn behandeling. Dit
schreef minister Schippers eind
april in een Kamerbrief over
de resultaten van het ‘Jaar
van Transparantie’.

Nieuw cholesterolverlagend middel vergoed
vanuit basispakket

om patiënten meer helderheid
te geven over de kwaliteit en de
kosten van de zorg. Het grootste
deel van de acties is binnen dit
jaar volledig afgerond.
Er is volgens de minister veel
bereikt. Als voorbeelden
noemt ze dat de informatie op
Thuisarts.nl, Kiesbeter.nl en
Zorgkaartnederland.nl sterk is
uitgebreid, aan elkaar gekoppeld
en beter vindbaar is gemaakt.
Daarnaast publiceren zorgverzekeraars in november duidelijk bij

welke zorginstellingen hun
verzekerde met een specifieke
polis het komende jaar terecht
kan. Ook zijn er volgens haar
goede afspraken gemaakt over
het terugdringen van de
administratieve lasten voor
zorgverleners.

De Zorgmodule Bewegen, waarin
vanuit patiëntperspectief wordt
beschreven waaraan kwalitatief
goede beweegzorg voor mensen
met een (hoog risico op een)
chronische aandoening moet
voldoen, is opgenomen in het
Register van het Zorginstituut. In
dit openbare register staat wat
zorgaanbieders, patiënten, cliënten en zorgverzekeraars samen
hebben afgesproken over wat
goede zorg is voor een bepaald
zorgonderwerp. De zorgmodule
ondersteunt de beweegzorg-

professional om beweegzorg te
verbeteren en duidelijke afspraken te maken met
huisartsen, zorggroepen,
verzekeraars, gemeenten en
sport- en beweegaanbieders.
De module bevat hiervoor
algemene afspraken over goede
beweegzorg in het kader van geïndiceerde en zorggerelateerde
preventie en algemene
organisatorische informatie
over thema’s als doorverwijzen
en verantwoordelijkheden.

Advies: eculizumab niet
langer vergoeden uit
basisverzekering

Kwaliteitsstatuut GGZ
opgenomen in het
Register

Vorige maand heeft het Zorg
instituut minister Schippers
geadviseerd om eculizumab niet
langer te vergoeden vanuit de
basisverzekering, tenzij inzicht
in de kosteneffectiviteit, en - in
geval van een ongunstige kosteneffectiviteit - transparantie in
de prijsopbouw tot een andere
conclusie leidt. Het is primair
de verantwoordelijkheid van de
fabrikant om hierover openheid
van zaken te geven, zodat het
Zorginstituut een weloverwogen
advies kan formuleren waarbij
bij uitzondering een eventuele
hogere referentiewaarde dan
80.000 euro per QALY acceptabel
is, én welke prijsreductie noodzakelijk is om dit te bereiken.

Het Zorginstituut heeft op
29 maart 2016 het modelKwaliteitsstatuut GGZ
opgenomen in zijn openbare
Register voor kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten
en informatiestandaarden.

Meer dan 100.000
kwaliteitsindicatoren
aangeleverd via één
portaal
Ziekenhuizen hebben dit jaar
voor het eerst hun kwaliteits
indicatoren voor de Transparantiekalender van het Zorginstituut
aangeleverd via OmniQ, het
nieuwe aanleverportaal van
DHD. In totaal zijn meer dan
100.000 indicatoren ingevuld,
zo’n 1.000 per ziekenhuis.
Hiermee is een eerste stap gezet
in het stroomlijnen van het
jaarlijkse aanleverproces voor
wettelijk verplichte kwaliteits
uitvragen voor ziekenhuizen.

Het model-Kwaliteitsstatuut
beschrijft wat zorgaanbieders
moeten regelen op het gebied
van kwaliteit en verantwoording
om curatieve GGZ te mogen verlenen. Het bepaalt onder andere
wie in verschillende onderdelen
van de GGZ als regiebehandelaar op mogen treden. Het
model-Kwaliteitsstatuut GGZ is
opgesteld door zorgaanbieders,
belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de GGZ
en zorgverzekeraars.

Voorwaardelijke
toelating tot
het basispakket 2018
De jaarlijkse bottom-upronde
voor het indienen van onderwerpen voor voorwaardelijke
toelating tot het verzekerde
pakket van de Zorgverzekeringswet is gestart. Het Zorginstituut
roept partijen in de zorg op om
onderwerpen aan te melden
door indiening van een dossier.
Het is tot en met 25 augustus
2016 14.00 uur mogelijk om
onderwerpen in te dienen.
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Nederland werkt aan internationale steun voor goedkopere medicijnen

Hoge medicijnprijzen
op Europese agenda
Nederland is tot 1 juli 2016
voorzitter van de Europese
Unie. Minister Schippers van
Volksgezondheid kondigde
aan dat ze het voorzitterschap
zou aangrijpen om hoge
medicijnprijzen op de
Europese agenda te krijgen.
Ad Schuurman en Wim Goettsch
zijn buitenlandspecialisten bij
het Zorginstituut. Het is een
kwestie van een lange adem,
menen zij, “maar Schippers
heeft de betaalbaarheid in elk
geval aan de orde gesteld.”
Tekst Jos Leijen
Beeld Ron Zwagemaker, Dolph Cantrijn (HH)

In januari 2016 presenteerde Schippers haar
visie op geneesmiddelen. Belangrijkste uitgangspunten zijn dat de kosten van medicijnen aanvaardbaar moeten zijn en dat nieuwe
geneesmiddelen, vooral voor zeldzame
ziekten, eerder beschikbaar moeten komen
voor de patiënt. Hier zit gelijk de crux, want
farmaceutische bedrijven vragen voor deze
nieuwe geneesmiddelen vaak torenhoge
prijzen.
Omdat de Nederlandse markt ongeveer
1 procent van de wereldmarkt omvat, is de
onderhandelingsmacht van Nederland zeer
beperkt. De prijzen van geneesmiddelen
worden vooral internationaal bepaald. De
minister kondigde daarom in haar beleids
visie aan dat ze binnen Europa samenwerking zoekt “op onderwerpen die snelle
toegang tot geneesmiddelen en innovatie
kunnen bevorderen, maar die ook de betaalbaarheid waarborgen en transparantie
tussen lidstaten vergroten.”
Schippers beseft dat die samenwerking niet
van vandaag op morgen tot stand komt. In
een interview zei zij dat het niet zal lukken
om binnen de termijn van het Nederlands
EU-voorzitterschap één Europese inkoper
op poten te zetten. “Landen met een grote
farmaceutische industrie willen dit misschien
niet. Met landen die wel willen, moeten we
aan de slag.”
Daarnaast wil Schippers werk maken van het
stroomlijnen van de regels. “Nu moet een
middel in 28 lidstaten een heel traject door
voor toelating en vergoeding, met overal eigen regeltjes. Als je dat harmoniseert, zonder
af te doen aan de veiligheidseisen, kan er
veel geld bespaard worden.”
Samenwerking in Europa
De samenwerking bij het beoordelen van de
effectiviteit van genees- en hulpmiddelen
krijgt vorm in het samenwerkingsverband
EUnetHTA. Van dit netwerk zijn het Zorg
instituut en 77 zusterorganisaties in andere

Europese landen lid. Al deze organisaties
beoordelen voor de eigen regering of medicijnen en hulpmiddelen doen wat ze beloven
(Health Technology Assessment) en adviseren over de wenselijkheid van vergoeding
van deze middelen.
Nederland is sinds begin dit jaar voorzitter
van EUnetHTA (zie ook het artikel in het Zorg
instituut Magazine van april). Wim Goettsch
van het Zorginstituut is wetenschappelijk
directeur. “Het netwerk wordt gefinancierd
door de EU”, legt hij uit. “Door meer en beter
samen te werken bij beoordeling, kunnen we
veel dubbel werk voorkomen. De EU betaalt
nog vier jaar mee aan het netwerk, daarna
moeten de lidstaten zelf betalen. Overigens
blijft het besluit om geneesmiddelen al dan
niet te vergoeden wel de eigen verantwoordelijkheid van de lidstaten.”
Weesgeneesmiddelen
Sinds 2000 is er voor weesgeneesmiddelen
Europese wet- en regelgeving van kracht
om de ontwikkeling hiervan te bevorderen.
Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen
voor zeldzame ziekten. Door het geringe aantal patiënten lieten farmaceuten deze markt
lange tijd links liggen. Dankzij de verordening
komen weesgeneesmiddelen in aanmerking voor stimulerende maatregelen, zoals
marktexclusiviteit voor maximaal tien jaar.
Die marktexclusiviteit en het Europese
patentrecht zijn overigens wel grotendeels
verantwoordelijk voor de hoge prijzen
van geneesmiddelen, aldus Schuurman.
“De farmaceutische bedrijven hebben een
monopolie. Dat is prettig onderhandelen. De
strategie is om een zo hoog mogelijke prijs te
vragen. En er is geen Europees mechanisme
om daar iets tegen te doen.”
“Neem het geneesmiddel tegen hepatitis C”,
geeft Goettsch als voorbeeld. “Het mooie is
dat het de ziekte echt geneest. Dat is voor
patiënten van groot belang. Het alternatief is
een zeer kostbare levertransplantatie. En er is

“Misschien
moeten we in
Europa ook wat
vaker het lef
hebben om nee
te zeggen”

Ad Schuurman (l.) en Wim Goettsch

geen vergelijkbaar medicijn. Dan kun je dus
vragen wat je wilt. De fabrikanten hebben vrij
spel. Er hoeft geen enkele relatie te zijn met
de productiekosten. En ze zeggen dan wel
dat ze hoge kosten hebben, maar de return
on investment is in geen enkele bedrijfstak zo
hoog als in de farmacie.”
Aan dat patentrecht zou iets moeten gebeuren, vinden Goettsch en Schuurman, maar
de vraag is of dat op korte termijn gebeurt.
De farmaceutische industrie heeft een sterke
lobby in Brussel, met circa vijfhonderd goed
betaalde lobbyisten. Daartegenover staat
een handjevol lobbyisten van organisaties
zoals het Zorginstituut. “Het is lastig om
dingen te veranderen”, zegt Schuurman.
“Maar we kunnen wel dingen tegenhouden.
Zo wil de farmaceutische industrie graag haar
marketing rechtstreeks op patiënten richten,
maar dat is en blijft verboden.”
Economische rol
Wat ook een rol speelt bij de terughoudende
houding van sommige landen, is dat ze een
sterke farmaceutische industrie hebben
met een belangrijke economische rol. “Die
bedrijven wil je graag binnen je grenzen

houden”, zegt Goettsch. “Bovendien doen
ze heel belangrijk werk. Dat medicijn tegen
hepatitis C werkt wel, en het voorkomt daarmee veel leed bij patiënten. Die innovatieve
kracht van bedrijven willen wij ook graag in
stand houden.”
Vanuit Brussel valt op dit moment geen
offensief tegen de farmaceutische industrie
te verwachten. Toch delen andere landen de
Nederlandse zorg over de betaalbaarheid
van geneesmiddelen, weet Schuurman. “De
discussie die in Nederland speelt, speelt ook
elders. De kosten van de gezondheidszorg
blijven stijgen en geneesmiddelen zijn ver-

antwoordelijk voor een groeiend deel van die
kosten. In Italië heeft 1 procent van de bevolking hepatitis C. Als je die allemaal behandelt
met het nieuwe geneesmiddel, legt dat een
enorm beslag op de middelen. Het is gewoon
niet op te brengen.”
Minister Schippers zoekt daarom samenwerking met gelijkgestemde landen, zoals
België en Luxemburg. “Hoe kleiner het land,
hoe groter de bereidheid om dingen samen
te doen. We kijken wat er gemeenschappelijk kan”, legt Goettsch uit. “We wisselen
informatie uit, kijken wat er aankomt en of
we bijvoorbeeld samen over de prijs kunnen
onderhandelen. Maar het is niet altijd een-

TTIP
De EU en de Verenigde Staten onderhandelen over een vrijhandelsbedrag, het Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP). Een van de onderwerpen die in het verdrag aan de orde komen, is de
bescherming van de intellectuele eigendom. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de prijs
van geneesmiddelen. De Verenigde Staten zijn het thuisland van grote farmaceutische concerns.
De industrie lobbyt in Washington stevig voor een langere geldigheid van patenten, net als hun
vakbroeders in Brussel. De farmaceuten behouden dan langer hun monopolie en kunnen dus langer
hoge prijzen vragen. Dat staat haaks op het Europese beleid om geneesmiddelen te vervangen door
zogeheten generieke, goedkopere medicijnen.
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voudig. Zo heeft België als eis dat dossiers
in het Nederlands en Frans moeten zijn, terwijl wij in sommige gevallen ook genoegen
nemen met Engelstalige stukken.”
Sneller op de markt
Behalve de kosten van geneesmiddelen is
ook de toelating een aandachtspunt voor
minister Schippers. De EU-regelgeving heeft
als doel dat er veilige en werkzame nieuwe
producten op de markt komen, schrijft ze in
de Visie op geneesmiddelen. Maar de huidige
procedures en criteria sluiten onvoldoende
aan bij bijvoorbeeld weesgeneesmiddelen.
Omdat die voor zeer kleine patiëntengroepen zijn, vragen ze een andere beoordeling.
Kansrijke producten zouden in een eerder
stadium toegang moeten krijgen tot de
markt, schrijft de minister. “Voor patiëntengroepen waarbij een nieuw geneesmiddel
het verschil kan maken tussen leven en dood,
is het de vraag of de oorspronkelijke meer
rigide markttoelatingseisen nog wel op hun
plaats zijn.”
Een manier om de toegang te versnellen is
om verschillende partijen in een vroeg stadium aan tafel te brengen, zegt Schuurman,
de zogeheten adaptive approach. Producenten,
patiënten en instanties werken dan samen
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aan de introductie van nieuwe geneesmiddelen. “Een voordeel daarbij is dat de farmaceuten dan al vroegtijdig kunnen inschatten
of het geneesmiddel werkelijk op de markt
zal komen. Ze klagen vaak dat ze veel kosten
maken voor medicijnen die het uiteindelijk
niet halen. Dat kun je hiermee voorkomen.”
Schuurman en Goettsch vinden het goed dat
minister Schippers haar rug recht tegen de
farmaceutische industrie. “Je ziet dat er een
kentering gaande is. Toen in 2013 een conceptadvies van het Zorginstituut uitlekte om
de geneesmiddelen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry niet te vergoeden,
was het land te klein. Maar toen we onlangs
adviseerden Nivolumab niet te vergoeden
tegen de vraagprijs van de fabrikant, was er
al meer begrip. Het besef groeit dat zeer dure
geneesmiddelen het zorgbudget leegtrekken. We kunnen niet de kosten beheerst
laten stijgen en tegelijk alles betalen wat de
fabrikanten vragen.”
Ze kijken met enige afgunst naar NieuwZeeland. “Daar zeggen parlement, bevolking
en media vaker eensgezind: ‘Dat gaan we
dus niet betalen.’ Misschien moeten we in
Europa ook wat vaker het lef hebben om nee
te zeggen.”

Column

Kennis en verbeeldingskracht

O

nlangs meldden de
verzekeraars dat ze de
laatste tijd onder de
kostprijs hebben gewerkt. Door
in te teren op hun reserves
hoefden zij minder vaak nee te
verkopen. De premies zullen
volgend jaar wel geleidelijk weer
moeten stijgen, maar zelfs die
mededeling deed in de media
weinig stof opwaaien.

GROTERE ROL EU
Van oudsher is de beoordeling en
toelating van geneesmiddelen en
hulpmiddelen een nationale aangelegenheid. De rol van de EU neemt
wel toe, vertelt Ad Schuurman. In
1995 werd het Europees Geneesmiddelenbureau, of EMA (European
Medicines Agency), opgericht. Het
Europees Geneesmiddelenbureau
is gevestigd in Londen en heeft als
belangrijkste taak geneesmiddelen
voor menselijk en dierlijk gebruik
te beoordelen en hierop toezicht te
houden.
Het EMA is verantwoordelijk voor
de wetenschappelijke beoordeling
van aanvragen voor het op de Europese markt brengen van geneesmiddelen. Farmaceutische bedrijven die
voor de gecentraliseerde procedure
kiezen, hoeven slechts één aanvraag voor vergunningverlening in
te dienen bij het EMA. Ze kunnen
ook in de lidstaten geneesmiddelen
registeren via een nationale procedure. In Nederland is het College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen
(CBG) hiervoor verantwoordelijk.
Wanneer een geneesmiddel wordt
toegelaten, is het aan de nationale
overheden om te bepalen of het
ook wordt vergoed.

Hoe anders gaat dat als het
Zorginstituut bij wijze van
uitzondering eens zegt we een
bepaalde behandeling beter niet
meer kunnen vergoeden. Dan
komen Facebook en Twitter in
het geweer, de krant pakt uit en
patiënten mogen hun verhaal
doen bij Hart van Nederland. Dat
zijn altijd patiënten bij wie zo’n
behandeling bijzonder goed
werkt. Vervolgens kijkt een
patiëntenvertegenwoordiger
indringend in de camera
en produceert de volgende
standaardtekst: “Het is een
schande dat we in een rijk land
als Nederland niet in staat zijn dit
fatsoenlijk op te lossen.”
Het Zorginstituut moet als
autoriteit werken vanuit de
bovenstaande twee parallelle

werkelijkheden. Daardoor neemt
het regelmatig omstreden
beslissingen. Niet elke autoriteit
heeft een vanzelfsprekend
gezag. Polderbewoners hebben
een ingeboren afkeer van
‘ambtenaren in hun ivoren
toren, die de praktijk niet
kennen’. Die ‘praktijk’ is dan
meestal de dichtstbijzijnde
grasspriet in het weiland van
de polderbewoner. Inmiddels
maakt het Zorginstituut gepast
gebruik van dit sentiment
door geduldig en consistent de
boodschap uit te zenden dat een
toren een belangrijk voordeel
biedt dat die platlanders niet
hebben: uitzicht. Als je kunt
laten zien wat dat bredere
perspectief betekent voor de
dichtstbijzijnde grasspriet, dan
zou je als autoriteit zelfs gezag
kunnen krijgen. Je moet dan
wel verre blijven van jargon en
tegelijk aansprekende beelden
oproepen. Uitleggen welke
vormen van zorg voor iedereen
beschikbaar moeten zijn. En dat
sommige andere behandelingen,
vooral als ze toch al weinig
toevoegen aan de gezondheid,
juist niet uit die toch al hoge
premies betaald zouden moeten
worden.

Martin van der Graaff werkt als
adviseur bij Zorginstituut Nederland

“Voor hetzelfde
geld kunnen we
tweeduizend
astmapatiënten
door Giethoorn
laten dwalen”

Het Zorginstituut kan in dat
opzicht nog veel leren van
patiëntenwoordvoerders,
die bijzonder goed zijn in het
creëren van pakkende beelden.
Een recent voorbeeld bij de
Adviescommissie Pakket:
“Dankzij behandeling X kon
mevrouw Y voor het eerst in
twintig jaar wel een uur lang
door Venetië wandelen.” Even
afgezien van het feit dat je in
Venetië beter kunt varen, is
dit een schitterend beeld. Het
werkt in elk geval beter dan
kille cijfers. Reageren in stijl is
dus de uitdaging. Bijvoorbeeld:
“Voor hetzelfde geld kunnen we
duizend diabeten door Venetië
laten dwalen, of tweeduizend
astmapatiënten door
Giethoorn.”
Kennis en verbeeldingskracht,
het blijft een onwennige
combinatie voor ons
ambtenaren. Maar we weten
nu waar het op aan komt op de
lange weg van autoriteit naar
gezag.

Martin van der Graaff
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Ab Klink
Tekst Jacqueline Schadee
Beeld De Beeldredaktie | Marco Vellinga

1.Wat was uw eerste ervaring met de
gezondheidszorg?
“Als kind had ik gelukkig niet veel met de
gezondheidszorg te maken. Alleen met de
tandarts, en daar was ik bang voor. Bij ons
thuis gebeurde weinig aan gebitsverzorging,
dus ik had al vroeg gaatjes. Vooral die verdoving: verschrikkelijk. Beleidsmatig kwam ik
in aanraking met de gezondheidszorg toen
ik voor de verkiezingen van 2001 namens het
wetenschappelijk instituut van het CDA een
voorstel schreef voor de herziening van het
zorgstelsel. Hoewel de partijtop dat standpunt aanvankelijk niet omarmde, is de tekst
uiteindelijk toch integraal opgenomen in het
regeerakkoord van Balkenende I.”
2. Als u geneeskunde had gestudeerd, wat
voor dokter was u dan geworden?
“Ik heb nooit overwogen om arts te worden,
not a second. Ik had niet eens biologie of
scheikunde in mijn pakket. Als ik tóch dokter
was geworden, zou ik willen zijn zoals de
internist ouderengeneeskunde met wie
ik soms meeloop. Die doet het zó kundig.
Ze neemt de tijd voor mensen en speelt in
op hun angsten en verwachtingen. Tijdens
een gesprek vertelde een dochter dat haar
moeder erg opzag tegen het consult, omdat
ze bang was om de diagnose ‘dementie’ te
krijgen. Ondanks alle protocollen en richtlijnen zei de arts toen dat ze geen enkele reden
zag de moeder te testen. De dames waren
enorm opgelucht.”

PERSONALIA
Prof.dr. Abraham Klink (1958) studeerde sociologie en promoveerde
in de rechten. Hij was minister van
Volksgezondheid van begin 2007 tot
en met 2010 en werkte daarvoor bij
het ministerie van Justitie en voor
het wetenschappelijk instituut van
het CDA. Nu is Ab Klink bestuurder
bij zorgverzekeraar Coöperatie VGZ
en deeltijdhoogleraar ‘Zorg, arbeid
en politieke sturing’ aan de VU in
Amsterdam.

“Iedere goede
arts wil persoonlijke zorg leveren,
maar door alle
protocollen kun
je de wensen en
behoeften van de
patiënt uit het
oog verliezen”

3. Als u het in de zorg voor het zeggen had,
wat zou u dan als eerste doen?
“Ik zou vooral goed naar artsen luisteren en
ze vragen hoe zij de zorg willen inrichten. Dat
doen we bij VGZ ook. Daardoor zijn bijvoorbeeld in het Brabantse ziekenhuis Bernhoven
na een inventarisatie van ideeën weer echte
specialisten in plaats van coassistenten op
de spoedeisende hulp gezet. Nu krijgen patiënten betere hulp en zijn er minder doorverwijzingen.
In het Radboudumc worden, ook na advies
van artsen, uitgebreid de voor- én nadelen
van een hartklepoperatie met patiënten
besproken, zodat zij beter geïnformeerd een
persoonlijk besluit kunnen nemen.
VGZ wil huisartsen ook meer tijd geven om
te investeren in relaties met gemeente en
welzijnsorganisaties. Daardoor kunnen ze
patiënten die eigenlijk geen medische maar
sociale klachten hebben, eerder en gerichter
naar niet-medische instanties verwijzen.”
4. Welke zorg hoort volgens u niet in het
basispakket thuis?
“Ik kan niet zomaar iets noemen. Het gaat
erom dat de zorg gepast is. Sommige dure
geneesmiddelen tegen kanker die al jaren
op de markt zijn, blijken soms weinig effect
maar wel veel bijwerkingen te hebben. Ik zeg
niet dat die middelen direct uit het pakket
moeten, maar het is wel belangrijk om de
onzekerheid met patiënten te delen. Zo doorbreek je ook de ‘spiraal van hoop’ waar arts
en patiënt nog te vaak in belanden: de patiënt
verwacht hoop, de arts wil die graag geven,
maar er is soms onvoldoende basis voor.”
5. En welke zorg zou volgens u in het basispakket moeten worden opgenomen?
“Een collega vertelde me dat fysiotherapie
soms een alternatief kan zijn voor een operatie. In zo’n geval kan ik me voorstellen dat je
zegt: als de specialist fysiotherapiebehandelingen als vervanging van een operatie indiceert, moet je die behandelingen vergoeden
vanuit de basisverzekering.”
6. Wat doet u bij een zeurend pijntje?
Doormodderen of naar de huisarts?
“Ik kijk het meestal even aan. Soms ga ik
toch naar de huisarts en dan zegt die alsnog:
‘Laten we het eerst even aankijken’, haha!”
7. Wat is uw favoriete zorgwoord?
“Ik denk ‘patiëntgericht werken’ of, beter
nog, ‘persoonlijke zorg’. Iedere goede arts zal

zulke zorg willen leveren, maar als je
niet oppast verlies je door alle protocollen
de wensen en behoeften van de patiënt uit
het oog. Een Engelse huisarts vertelde dat
bij een afdeling spoedeisende hulp op één
dag 18 patiënten waren gezien, met in totaal
44 diagnoses, waarop maar liefst 3.679
pagina’s aan nationale richtlijnen van
toepassing waren: 122 uur leeskost!”
8. Stel, u ligt met een gebroken been op
een tweepersoonskamer in het ziekenhuis.
Naast wie wilt u dan liggen?
“Naast Sjaak Swart. Dan kan hij me leuke
anekdotes vertellen over het Ajax uit de jaren
zeventig!”
9. Wat is de belangrijkste voorwaarde voor
goede zorg?
“Dat zorgverleners de tijd kunnen nemen
voor patiënten. En dat ze eerlijk zeggen
welke verwachtingen de gezondheidszorg
wel en niet kan inlossen. Zoals de chirurg
Atul Gawande schreef: ‘Wij artsen hebben
misschien meer gepretendeerd dan we waar
konden maken.’ Een dappere uitspraak.
We mogen ons in Nederland in de handen
knijpen met de huidige voorhoede aan
zorgverleners. Zij zetten zich enorm in voor
patiëntgerichte zorg, ook waar dat tegen hun
eigen belangen in gaat.”
10. Hoe ziet de zorg er over vijf jaar uit?
“Ik denk dat het zorgstelsel meer gericht zal
zijn op meerjarencontracten en dat patiënt,
zorgverlener en verzekeraar meer samen
zullen optrekken. Ik hoop dat artsen meer
in the lead zullen zijn dan nu. Daar profiteert
iedereen van, vooral de patiënt. En er zal
daardoor minder verspilling zijn, waardoor
bijvoorbeeld de premie of het eigen risico
niet steeds omhoog hoeft. De meeste artsen
weten heel goed wat betere zorg is – laten
we ze de ruimte geven om dat in praktijk te
brengen.”
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Nieuw RvB-lid Sjaak Wijma:

“Het criterium
kosteneffectiviteit
wordt ingezet om
de zorg toegankelijk te houden,
niet als argument
om medicijnen te
verbieden”

“Het Zorginstituut
is er voor de burger”
Nog een paar dagen en dan
hangt gynaecoloog Sjaak
Wijma zijn operatiemes
definitief aan de wilgen. Dan
heeft hij letterlijk zijn handen
vrij om zich volledig te richten
op zijn nieuwe baan als lid
van de Raad van Bestuur van
het Zorginstituut. Wat zijn z’n
plannen met onze organisatie?
En wat gaat hij precies doen?
Tekst Edith Bijl
Beeld Edith Kuiper

Wijma is al sinds 1 april als RvB-lid bij het
Zorginstituut werkzaam, maar was de
afgelopen maanden nog één dag per week
te vinden op zijn oude werkplek in het
Martini Ziekenhuis in Groningen. Per 1 juli
aanstaande stopt hij daar definitief en zet hij
een streep onder zijn 23-jarige loopbaan als
praktiserend gynaecoloog.
Hoe is het om na zoveel jaar deze overstap
te maken?
Wijma: “Ik kijk wel eens naar mijn handen,
die zó veel operaties hebben gedaan. En
dan denk ik: ‘straks is dat afgelopen, al die
vaardigheid, ineens.’ Dat is misschien wel
zo, maar de overstap is minder groot dan
het lijkt. Mijn werk bij het Zorginstituut is
namelijk een absolute continuering van
wat ik altijd heb gedaan: het organiseren en
regelen van goede zorg. Ook is de overstap
niet zo abrupt: ik bekleedde de laatste jaren
al steeds meer bestuursfuncties. Soms was
ik vaker voor bestuurstaken in Utrecht dan in
het Martini Ziekenhuis. Ik was mijn bakens al
aan het verzetten. Het werk als gynaecoloog
begon mij zwaarder te vallen. Vanwege de
24-uursdiensten, maar vooral omdat ik mijn
zorgeloosheid in de loop der jaren stukje bij
beetje heb verloren. Waar ik er vroeger altijd
van uitging dat alles wel goed zou gaan,
begon ik naarmate ik ouder werd vaker de
minder positieve scenario’s door te nemen,
die ik dan ook met de patiënten deelde. Bij
het Zorginstituut speelt die specifieke druk
natuurlijk geen rol. Ook is er op deze
werkplek geen interne belangenstrijd. Het
Zorginstituut handelt namelijk vanuit één
perspectief: dat van de burger. Dus we zijn er
ook voor iedereen die niet patiënt is, maar
wel een mening heeft over de hoogte van de
premie, hoe om te gaan met dure genees-

middelen et cetera. Dat vind ik het mooie van
deze functie: we streven naar de best mogelijke zorg, die we ook kunnen verantwoorden
aan de burgers die (nog!) niet ziek zijn.”
Hoe kan het Zorginstituut volgens jou bijdragen aan het realiseren van de beste zorg?
“In de zorg heb je veel partijen, die allemaal
vanuit hun eigen perspectief handelen. Het
Zorginstituut moet daarin vooral de verbindende factor zijn, handelend vanuit het overkoepelend perspectief van de burger en het
streven naar de beste zorg voor die burger.
Vanuit deze rol reiken wij wettelijke kaders
aan en bemiddelen waar partijen er samen
niet uitkomen. En waar nodig forceren wij
een besluit, door de inzet van onze doorzettingsmacht. Dat betekent niet dat men ons
er pas bij roept als er al onenigheid is; wij zijn
vanaf het begin van het proces betrokken.
Het Zorginstituut stelt zich steeds meer op in
die rol, wat overigens niet per se leidt tot de
inzet van onze doorzettingsmacht. Maar die
macht – of liever: die doorzettingskrácht krijgen we niet uitsluitend op wettelijk gezag.
Die moeten partijen ons ook toevertrouwen;
gezag op inhoud. Wij fungeren niet enkel als
scheidsgerecht, maar onze positie zorgt er
wel voor dat discussies niet vrijblijvend zijn.”
Welke rol zie je voor jezelf als RvB-lid?
“Ik ga mij vooral richten op de kwaliteit. Daar
heb ik veel affiniteit mee. Naar externe partijen ben ik eindverantwoordelijk voor alle
zaken binnen het Zorginstituut die met kwaliteit te maken hebben. Daarnaast wil ik – en
dat is ook een wens vanuit VWS – dat we ons
als organisatie veel meer gaan profileren op
kwaliteit van zorg. Mensen moeten de naam
‘Zorginstituut’ automatisch associëren met
kwaliteit. Die framing van onze naam begint

bij onszelf: wij moeten uitdragen dat we
vooral van de zorg zijn, en minder van het
instituut. We moeten de buitenwereld laten
zien dat we ons werk doen om de zorg toegankelijk te houden, zonder dat men denkt
dat we wéér wat verbieden. Neem ons recente advies over eculizumab. Wij adviseerden
de minister dit dure geneesmiddel niet langer
vanuit de zorgverzekeringswet te vergoeden
vanwege onvoldoende bewezen kosteneffectiviteit. We moeten met de buitenwereld
delen dat het criterium kosteneffectiviteit
wordt ingezet om de zorg toegankelijk te
houden, niet als argument om medicijnen te
verbieden. Als we dat over het voetlicht kunnen brengen, hoop ik dat men een volgende
keer niet denkt: ‘Daar is de zorgpolitie’, maar:
‘Jee, goed dat ze het zo doen’.”
Waar ga je je de komende jaren op richten
als het gaat om kwaliteit?
“De legitimiteit van al ons handelen ligt bij de
burger. De hamvraag is: waarmee is de burger het beste geholpen, wat vindt de burger

belangrijk? Dáár moeten we ons op richten.
Volgens mij vindt de burger de vraag wat
bepaalde verrichtingen hem/haar opleveren
belangrijker dan de vraag of de arts zich wel
helemaal aan het proces heeft gehouden.
Laatst las ik bijvoorbeeld dat er voor darmkanker 130 indicatoren zijn. Honderddertig!
Dan rijst de vraag: is de burger daarmee
geholpen…?
In het verlengde denk ik dat we ons meer
moeten richten op persoonlijke zorg, ofwel
personalized matching. Kijk naar de individuele

patiënt: welke zorg, welke behandeling of
welk medicijn past het beste bij die persoon? We moeten oog ontwikkelen voor
individuele zorg, maar ook voor individuele
keuzes. Waar de een afziet van een levensverlengende maar zware behandeling, kan
voor een ander een paar maanden extra net
genoeg zijn om een kleinkind geboren te zien
worden. Ook daarin is geen patiënt hetzelfde. Ik denk dat we op dat vlak nog heel grote
stappen kunnen zetten.”

Personalia
Sjaak Wijma (1958) studeerde geneeskunde in Groningen, specialisatie Obstetrie en
Gynaecologie AZG en RKZ. Van 1993 tot juli 2016 was hij gynaecoloog in het Martini
Ziekenhuis in Groningen. In 2007 promoveerde hij met het proefschrift The urethral sup
port system in pregnancy and after childbirth. Naast zijn werk als gynaecoloog had hij diverse
bestuursfuncties bij onder meer: de Vereniging Medische Staf van het Martini Ziekenhuis,
de Coöperatie van vrijgevestigd medisch specialisten MZH en de Nederlandse Vereniging
Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Met zijn aanstelling als RvB-lid van het Zorginstituut
heeft hij alle andere bestuursfuncties neergelegd.
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Genderspecifieke geneeskunde redt levens en bespaart kosten

“Autisme wordt
bij veel vrouwen
gemist omdat het
als een typische
mannenziekte
wordt gezien. Het
omgekeerde geldt
voor osteoporose
en depressie”

Behandel me
als een dame

Het mannelijk lichaam is nog altijd de standaard in de
gezondheidszorg: de meeste geneesmiddelen zijn uitsluitend
getest op mannen, doses worden berekend op basis van een
mannenlichaam, en symptomen worden soms niet herkend
bij vrouwen, omdat ze – bij eenzelfde aandoening - anders zijn
dan bij een man. Het gevolg: verkeerde diagnoses, verkeerde
behandelingen en onnodige kosten. Met de campagne ‘Behandel
me als een dame’ wil WOMEN Inc. het tij keren.
Tekst Jacqueline Schadee
Beeld WOMAN Inc., R. de Puy

“Hoewel vrouwen en mannen van elkaar
verschillen in elke cel van hun lichaam,
krijgen ze toch dezelfde behandeling. Dat
moet anders”, stelt Jannet Vaessen, directeur
van WOMEN Inc. “De onwetendheid over de
gezondheidsverschillen tussen mannen en
vrouwen bedreigt de gezondheid en zelfs de
levens van vrouwen.” De onafhankelijke
organisatie WOMEN Inc. zet zich sinds
2005 in voor gelijke kansen voor vrouwen.
Niet met harde confrontaties, maar door
aandacht te vragen, samenwerking te zoeken
en verbindingen te leggen. Vaessen (46), historica van oorsprong, opereert met WOMEN
Inc. vanuit een ruime, lichte etage in een
voormalig pakhuis in Amsterdam-Oost met
vijftien medewerkers en een groot netwerk
aan vrijwilligers.
Onwetendheid
“Toen ik voor het eerst hoorde over de
onwetendheid in de medische wereld op
het gebied van man-vrouwverschillen, viel
ik bijna van mijn stoel”, vertelt ze. “Ik weet
nog heel goed waar dat was: op een TED Talk

van cardiologe Harriëtte Verwey, in 2010.
Ze vertelde onder meer dat niet kanker,
maar hart- en vaatziekten de voornaamste
doodsoorzaak zijn bij vrouwen. Doordat er te
weinig specifieke kennis is over het vrouwenlichaam worden risico’s niet goed ingeschat
en niet alle symptomen herkend. Zo krijgen
sommige vrouwen bij een hartinfarct heel
andere symptomen dan mannen: duizeligheid, misselijkheid en zweten. Deze klachten
worden soms niet herkend en toegeschreven
aan stress of de overgang.”
Gegrepen door het onderwerp, dat naadloos
aansloot bij het thema ‘Gezondheid’, een
van de pijlers van WOMEN Inc., begonnen
Vaessen en haar medewerkers een uitvoerige
inventarisatie onder zorgverleners, bestuurders en wetenschappers. “Het verschijnsel
bleek zich in de gehele gezondheidszorg voor
te doen. Bij Bechterew, een vorm van reuma,
wordt bij vrouwen de diagnose gemiddeld
vijf jaar te laat gesteld omdat ze vaak niet de
klassieke - lees mannelijke - klachten hebben.
Autisme wordt bij veel vrouwen gemist omdat dat als een typische mannenziekte wordt
gezien. Het omgekeerde geldt voor osteopo-

Campagnebeeld van
'Behandel me als een dame'

rose en depressie. Middelen die bij mannelijke diabetespatiënten werken, kunnen schadelijk zijn voor vrouwen met dezelfde ziekte.
En zo gaat het maar door. Als je vraagt wat
mij het meeste raakt - en misschien speelt
hierbij mijn achtergrond als historica mee – is
dat het verschijnsel zich op grote schaal en al
zo lang voordoet. We hebben met z’n allen
een enorme blinde vlek gehad.”

Jannet Vaessen

FEITEN & CIJFERS
•	Vrouwen hebben 60 procent
meer kans op bijwerkingen van
medicijnen dan mannen en belanden hierdoor 33 procent vaker
in het ziekenhuis.
•	Bij geneesmiddelen die tussen
1997 en 2001 van de Amerikaanse
markt zijn gehaald was acht op
de tien keer de reden: ernstige
bijwerkingen bij vrouwen.

Alliantie Gender & Gezondheid
Tijdens het veldonderzoek viel het WOMEN
Inc. op dat de zorgprofessionals die de manvrouwverschillen binnen hun vakgebied aan
de kaak stelden, zich vaak een roepende in
de woestijn voelden. De eerste stap was dan
ook, om deze mensen met elkaar in contact
te brengen. In 2012 nam WOMEN Inc. het
initiatief voor de oprichting van de ‘alliantie
Gender & Gezondheid’, een samenwerkingsverband van circa vijftig hoogleraren, medisch specialisten, huisartsen, psychologen,
beleidsmakers en andere zorgprofessionals.
Een van de vruchten van deze samenwerking is de Kennisagenda Gender en Gezondheid.
In deze agenda, die met steun van ZonMw
tot stand kwam, beschrijven specialisten

per vakgebied wat bekend is over de manvrouwverschillen en wat nog onderzocht
moet worden. “Als je weet wat de kennis
lacunes zijn, geeft dat richting aan de onderzoeksagenda”, aldus Vaessen.
12 miljoen voor onderzoek
In 2016 volgde de campagne ‘Behandel
me als een dame’, waarmee WOMEN Inc.
publiekelijk pleit voor een meerJannet
‘genderVaessen
sensitieve’ gezondheidszorg. De organisatie
hoopt dat voor alle nieuwe richtlijnen in de
gezondheidszorg een genderspecifieke toets
gedaan zal worden: zijn er op dit gebied
verschillen tussen mannen en vrouwen
waar we rekening mee moeten houden? De
boodschap lijkt over te komen. Dit voorjaar
maakte het ministerie van Volksgezondheid
op een congres van WOMEN Inc. bekend dat
er de komende jaren 12 miljoen euro extra
wordt uitgetrokken voor onderzoek naar
vrouwen en gezondheid. Vaessen is uiteraard
ontzettend blij met deze impuls voor meer
onderzoek: “Om mensen gelijk te kunnen
behandelen, moet je eerst de verschillen
kunnen zien.”
Meer informatie: www.womeninc.nl.

Man-vrouwverschillen
bij hartklachten
Ook binnen het Zorginstituut is er aandacht voor genderspecifieke factoren.
Zo spelen zij bijvoorbeeld een rol in
het onderzoek dat het Zorginstituut
momenteel uitvoert naar het zorgtraject
van patiënten met 'pijn op de borst'.
Adviseur Joke Derksen, een van de
onderzoekers: "In ons onderzoek onderstrepen wij - naast andere verbeterpunten - het belang van het erkennen van
man-vrouwverschillen bij de diagnostiek
en behandeling van hartklachten. Daarin
volgen we onder meer de European
Society of Cardiology, die in 2015 op
basis van een literatuurstudie terecht
vaststelde dat deze verschillen in de cardiologie onvoldoende bekend zijn en dat
daarvoor meer aandacht moet komen
bij richtlijnontwikkeling, onderzoek en
opleiding."
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Feiten & Cijfers

'Zorgjargon'

Top 10 populairste apps
Van de tien populairste apps in de zorgverlening dienen de meeste als
naslagwerk. Dat blijkt uit een gebruikersonderzoek van kennisplatform
Zorg voor Beter onder hun bezoekers. Zij gebruiken de volgende apps het
vaakst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Farmacotherapeutisch Kompas
Risicoscan van Zorg voor Beter
Apotheekapp van KNMP
Verpleegkundig rekenen
NHG-standaarden
Verpleegkundig zakboek
Alzheimer assistent
Reanimatie-app
Meldcode
Thuisarts

…is er beschikbaar gesteld
voor de subsidieregeling
‘Transparantie over de
Kwaliteit van Zorg’
BRON: WWW.ZORGINSTITUUTNEDERLAND.NL

3,4

Aantal verzekerden in miljoenen
Achmea
VGZ

Patiënten die persoonsgerichte zorg ontvangen,
verblijven 30 tot 50
procent minder lang in
het ziekenhuis, aldus
directeur Inger Ekman
van het Instituut voor
persoonsgerichte zorg in
Göteborg.

CZ
Menzis
0

BRON: ZORGPRISMAPUBLIEK

Borstprotheses, ooglidcorrecties en besnijdenissen - mits medisch
noodzakelijk - worden op advies van het Zorginstituut mogelijk
vanaf 2017 weer vergoed vanuit het basispakket. Volgens het
Zorginstituut kost de uitbreiding van het basispakket naar schatting jaarlijks maximaal 341.000 euro voor de protheses, 9,6
miljoen euro voor bovenooglidcorrecties en 4,8 miljoen euro
voor circumcisies.
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Soms zijn er van die termen of begrippen die je hoort van collega’s, leest
in rapporten of tegenkomt in diverse
media. Woorden die al langer rondzingen in de organisatie en de zorg, en die
we van elkaar overnemen, zonder exact
te weten waar het vandaan komt of
wat het precies betekent. Zorginstituut
Magazine gaat op zoek naar de achtergrond van zo’n woord en geeft nadere
toelichting. Deze keer: ‘Bemoeizorg’.
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De vier grootste verzekeraars vormen
90 procent van de markt
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Het NRC licht bovenstaande cijfers als volgt toe:
“De zorgverzekeraars claimen inmiddels dat zij
verlies lijden op hun basispolissen. Alleen door
meevallers in de beleggingen en door incidentele
baten blijven de vier grootste verzekeraars uit de
verliezen. Dat de onderliggende resultaten zo
verslechteren is een direct gevolg van de keuze
van verzekeraars om hun polissen te ‘subsidiëren’: zij gebruiken potjes om de premies niet te
veel laten stijgen. Dat kan ook omdat zij rijk
zijn: de grote vier hebben allemaal veel meer
vermogen dan De Nederlandsche Bank eist.”
BRON: NRC, 28 APRIL 2016

Volgens Wikipedia is “Bemoeizorg een relatief nieuwe
naam voor een vorm van sociaal-psychiatrische hulpverlening. Deze vorm van hulpverlening richt zich voornamelijk op de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders.
Mensen die in behoeftige of anderszins verkommerde
omstandigheden leven maar de stap naar de reguliere
hulpverlening niet kunnen of willen maken. Bemoeizorg
is een onderdeel van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).
(…)
De eerste bemoeizorginitiatieven vanuit de psychiatrische instellingen die opkwamen in de jaren tachtig
bestonden vooral uit contactleggen, toeleiden naar de
reguliere zorg en uit zorgcoördinatie. Van een makelaarsfunctie breidde dit model zich echter al snel uit tot een
compleet pakket van zorg dat bestond uit onder meer
het opsporen van cliënten, contactleggen, zorgcoördinatie, begeleiding en praktische ondersteuning. Er werd nu
ook weer gesproken over het indien nodig gebruiken van
drang en eventueel ook dwang om iemand te kunnen helpen. De term 'bemoeizorg' werd bekend door de publicatie in 1993 van het proefschrift van Henrie Henselmans
over een casemanagementteam in Rotterdam.”
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De andere blik

Terug naar een
dementievriendelijker samenleving
Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de UvA, is
cultureel antropoloog, jurist, onderzoeker en schrijver. Ze heeft spraakmakende
publicaties op haar naam over euthanasie, het naderende levenseinde, palliatieve
zorg en dementie. Op 6 april 2016 hield zij de Zorginstituut Nederland Lezing
waarin ze pleitte voor een brede en socialere benadering van dementie.
Tekst Els van Thiel Beeld Ron Zwagemaker

“Een jaar of twintig geleden zat ik in een restaurantje
op een Grieks strand. Tussen de tafeltjes scharrelde een
oud vrouwtje. Ze praatte her en der wat, kreeg te eten en
soms ging ze een beetje slapen in een schuurtje op het
strand. Waarschijnlijk was ze familie van de restaurant
eigenaar. Ik vond het vreemd, in Nederland zie je dat niet,
maar het kwam ook warm en prettig op me over. Vroeger
hadden de meeste Nederlandse families ook wel zo’n
opa of oma in huis en daar gingen we ontspannen mee
om. Een goede houding.
De oorspronkelijke ziekte van Alzheimer bestaat nu ruim
honderd jaar. Dat waren wat we nu de jongdementerenden noemen. Aan het einde van de vorige eeuw zijn daar
ook de oude mensen met dementie onder geschaard.
Daardoor kon een ‘kleine’ ziekte ineens uitgroeien tot
een volksziekte die explodeerde. Door deze strategische
manoeuvre werd het een probleem dat op de politieke
agenda moest komen, waar rampenplannen voor ontwikkeld moesten worden en middelen vrijgemaakt. Rondom
dementie ontstond een belangenspel, zo gaat dat.”
“Ik ben zeker niet tegen de zoektocht naar medische
oplossingen, maar bescheidenheid is op zijn plaats.
Want het zal lastig zijn om genezing te vinden voor de
grote groep ouderen; aan dementie liggen veel verschillende oorzaken ten grondslag. Er is niet één raadsel dat
ontrafeld moet worden, maar vele. Voor mensen met

jongdementie ziet het er iets hoopvoller uit, maar dat is
een veel kleinere groep.
Als je focust op de strijd tegen de ziekte en streeft naar
genezing, leidt dat af van waar het eigenlijk om gaat: hoe
kun je leven met dementie? En hoe ga je er als naasten
en als gemeenschap mee om? Doorgaans wonen mensen
het grootste deel van hun ziekteperiode gewoon thuis.
Dáár ligt voor mij de uitdaging. We moeten terug naar
een dementievriendelijker samenleving. Een nieuwe term
voor wat vroeger vanzelfsprekend was.”
Investeren in het voorportaal
“Het medische heeft veel status en macht waar niet aan
getornd mag worden. Ik vind dat er ook ruimte moet
komen voor een andere, bredere en socialere benadering. De focus zou niet moeten liggen op biomedisch
onderzoek en zorg in verpleeghuizen, maar op de
behoeften en zorgen van mensen die thuis wonen. Ach,
dat sociale, dat doen we er wel even bij, hoor je vaak.
Maar het is zowel belangrijk voor de kwaliteit van leven
voor mensen met dementie en hun naasten, als vanuit
het oogpunt van kostenbesparing. Als je in het voorportaal investeert, houden mantelzorgers het beter vol,
zullen ouderen misschien minder vallen en minder naar
de huisarts gaan met depressieve klachten. Ze kunnen
wellicht ook later naar het verpleeghuis of is dat zelfs niet
nodig. En dat levert middelen op.

“Als je streeft
naar genezing,
leidt dat af van
waar het eigenlijk
om gaat: hoe
kun je leven
met dementie?”
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dement werd, kwam ik erachter dat mensen met dementie vaak heel lang thuis wonen. In hun beleving gaat
het om díé jaren, om in die fase het dagelijkse leven zo
plezierig en zinvol mogelijk vorm te geven. De vraag om
hulp daarbij dreigt te verdampen door het aanbod. Want
aan de aanbodkant woeden discussies over therapieën,
kwaliteit van zorg in het verpleeghuis en de biomedische
zoektocht naar dé pil.
De maatschappelijke discussie gaat ook vaak over vroege
diagnostiek. Hoe vroeger, des te beter, klinkt het. Het
geeft misschien rust en verklaart wat er aan de hand
is. Maar dan? Hoe moet je ermee omgaan als het je
overkomt? Het is niet het einde van de wereld. En het
helpt als je enigszins weet wat je kunt tegenkomen op je
ziektetraject. Partners bijvoorbeeld zijn jarenlang op een
bepaalde manier met elkaar omgegaan. Dat verandert. Je
kunt geen moeilijke gesprekken meer voeren, maar misschien nog wel fijne dingen doen samen. Ik heb makkelijk
praten natuurlijk, het is niet gemakkelijk.”

“Oudere mensen die met een pop
onder hun arm lopen, dat is moeilijk
te begrijpen”
“Ik ben cultureel antropoloog. Ik heb een Chinese vader
uit Indonesië en een Nederlandse moeder, ik ben dus
opgegroeid met verschillende culturen. En ik zag hoe
je op verschillende manieren naar de werkelijkheid kon
kijken. Ik wou wel naar andere landen, wat antropologen natuurlijk doen, maar ik had ook belangstelling
voor diversiteit en etniciteit in Nederland. Als studentassistent kreeg ik een baantje om euthanasiebeslissingen
te bestuderen. Ik ben in de praktijk gaan meelopen om te
kijken hoe verpleegkundigen daarmee omgingen. Zo ben
ik met de palliatieve zorg en het levenseinde in aanraking
gekomen. Wat ook een rol speelt is dat mijn vader, die
hoogleraar interne geneeskunde was, mij als kind graag
meenam naar het ziekenhuis. Ik heb me in de zorg altijd
prettig gevoeld.
In het verpleeghuis waar ik meeliep, kwam ik vijftien jaar
geleden in aanraking met dementie in de laatste fase. Ik
heb geleerd om respect te hebben voor ouderen, maar
ik vond het ingewikkeld om me een houding te geven.
Oudere mensen die met een pop onder hun arm lopen,
dat is moeilijk te begrijpen. Toen de man van een collega

Perspectief van binnenuit
De man van mijn collega was breinwetenschapper, hij
was net bezig met een boek toen hij alzheimer kreeg.
Schrijven lukte op een gegeven moment niet meer, dat
maakte hem verdrietig en gefrustreerd. Ik moet iets anders zoeken om mijn leven inhoud te geven, bedacht hij.
Toen is hij romans gaan lezen, daar had hij veel plezier
in. Toen dat niet meer ging, stapte hij over op gedichten.
En ten slotte is hij gaan schilderen. Tot zijn overlijden onlangs maakte hij mooie dingen. Wat ik knap hieraan vind
is het telkens opnieuw proberen om een balans te vinden: wat kan er nog wel? Waar heb ik nog wel aardigheid
in? In feite staan we het hele leven voor die opdracht.
Hoe kan ik me de moeite waard voelen? Hoe kan ik in de
omstandigheden waarin ik leef er het beste uithalen?”
“In Nederland wordt de discussie over de laatste fase van
het leven sterk beheerst door regelgeving. We hebben de
neiging euthanasie en andere einde-leven-beslissingen
te categoriseren en er rechten en plichten omheen te formuleren. Zorgverleners en ook andere mensen met een
dierbare die ernstig ziek wordt, weten dat de werkelijkheid anders is dan hoe die doorklinkt in het publieke debat. Ik heb het altijd fascinerend gevonden om te kijken
naar wat er in die fase werkelijk toe doet. Bij dementie
komt er nog het cognitieverlies bij, het geestelijk verval.
In de westerse samenleving, waarin de ratio centraal
staat, maakt dat het taboe nog groter.
Ik wil verborgen werelden zichtbaar maken en ook de
donkere kanten laten zien. Een wetenschapper problematiseert natuurlijk. En het is gemakkelijk om kritiek te
hebben, maar ik ben ook hard bezig om een alternatieve
richting aan te geven. Het perspectief van binnenuit, de
dingen waar de mensen met dementie en hun naasten
zelf behoefte aan hebben – dát moet de richting zijn die
we inslaan.”

Zorgstandaard maakt
weg vrij voor betere
geboortezorg
Vóór 1 juli stelt het Zorginstituut
de Zorgstandaard Integrale
Geboortezorg vast. In het
belang van de zwangere is dat
een goede zaak, vindt huisarts
en hoogleraar Niek de Wit,
voorzitter van de tijdelijke
commissie van de Adviescommissie Kwaliteit (ACK).
Tekst Robert van der Broek
Beeld Bas de Meijer (HH)

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg
is opgesteld vanuit de belangen van de
zwangere. Het doel is om de geboortezorg
te verbeteren en de vermijdbare babysterfte,
die in de periode 2000-2014 al met bijna
35 procent is afgenomen, verder terug te
brengen. De Zorgstandaard geeft een actuele
en functionele beschrijving van de multidisciplinair georganiseerde preventie en zorg bij
zwangerschap, geboorte en kraamperiode.
“Daarmee biedt de standaard een kwaliteitskader waaraan de geboortezorg zou moeten
voldoen. Dat draagt bij aan betere zorg,
aanvaardbare kosten en aansluiting op de
wensen en behoeften van de zwangere – die
de belangrijkste stem heeft”, zegt Niek de
Wit. “Rond iedere aanstaande moeder zou
één regionaal netwerk van zorgverleners
moeten bestaan. Een coördinerend zorgverlener treedt dan op als haar aanspreekpunt.
Gelukkig zien we al veel positieve ontwikkelingen in die richting. Regionale samenwerkingsverbanden en best practices tonen aan
dat verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgers en anderen het belang onderkennen
van multidisciplinair werken. Dat betekent

dat zij verantwoordelijkheid durven nemen.
Dat doen zij door hun eigen prestaties te
delen en kritisch te evalueren.”
De angel verwijderen
De Zorgstandaard zou al vóór 1 januari aan
het Zorginstituut aangeboden worden, maar
die termijn werd niet gehaald omdat de veldpartijen in het College Perinatale Zorg (CPZ)
het niet eens konden worden. Zo bestaan
er meningsverschillen over de interpretatie
van bepaalde samenwerkingsafspraken
in de standaard. Aan de ACK de taak om
de angel te localiseren en weg te nemen.
“Bij de zorgverleners hebben wij telkens
de noodzaak van verregaande samenwerking onder de aandacht gebracht. In onze
afspraken wordt recht gedaan aan ieders
professionele inbreng. Maar op enig moment
is de tijd van discussiëren voorbij”, aldus De
Wit. “We hebben eerder bij spoedzorg en
intensive care gezien dat wanneer veldpar-

tijen er zelf niet uitkomen, er knopen moeten
worden doorgehakt. Nu het Zorginstituut zijn
doorzettingsmacht gebruikt, komt er met
het concept als vertrekpunt toch op korte
termijn een Zorgstandaard. Ik zal tevreden
zijn als deze straks gedragen wordt door álle
betrokken professionals en we zo tot regionale verbetering van de zorg kunnen komen.
De Zorgstandaard wordt onderdeel van
het Kwaliteitsregister. De richtlijnen in dat
register bieden alle zorgverleners houvast
om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren.
Richtlijnen vormen een handvat; bij het
afwegen van relevante risicofactoren kunnen
professionals beredeneerd afwijken van het
in de richtlijnen beschreven beleid, altijd in
samenspraak met de zwangere.”
Bij het ter perse gaan van deze editie was
de besluitvorming rond de Zorgstandaard
nog niet afgerond.
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Wat doet de…

Pharmacy practitioner

De pharmacy practitioner
(PP’er) is een intermediair
tussen ziekenhuisapotheek
en verpleegafdelingen. Deze
aanvullend geschoolde
apothekersassistent
ondersteunt de vaak zwaarbelaste ziekenhuisapotheker.
Hij of zij bereidt medicijnen,
bewaakt de kwaliteit van de
geneesmiddelenverstrekking
en fungeert als vraagbaak
voor verpleging, artsen en
patiënten. Inmiddels
zijn er vierhonderd PP’ers
actief. Helma Hopman van
het Nieuwegeinse St. Antonius
Ziekenhuis rondde de postmbo-opleiding onlangs af.
Tekst Noël Houben
Beeld De Beeldredaktie | Herbert Wiggerman

Wat doet een apothekersassistent in het
ziekenhuis?
“Dat is heel breed. Wanneer artsen medicijnen voorschrijven aan patiënten die in het
ziekenhuis liggen, controleren mijn collega’s
en ik of de dosering in orde is. Ook kijken
we of de combinatie van nieuwe medicijnen
en medicijnen die de patiënt al slikt niet tot
complicaties leidt. Verder maken we op de
verpleegafdelingen medicatie zoals antibiotica klaar voor de patiënt. Binnenkort gaan we
ook opnamegesprekken met patiënten doen.
We brengen dan met hen in kaart welke medicijnen ze thuis al gebruiken. Dit is nog maar
een greep uit de taken. Apothekersassistent
is een afwisselend beroep waarin je veel kunt
betekenen voor patiënten. Het gebeurt niet
vaak, maar soms kun je letterlijk het leven
van een patiënt redden door een onjuiste
dosering te signaleren.”
Waarom wilde je de opleiding tot pharmacy
practitioner volgen?
“Het St. Antonius Ziekenhuis is betrokken
bij deze opleiding sinds die in 2008 startte.
Waar andere ziekenhuizen één of twee PP’ers
in dienst hebben, zijn dat er bij ons een stuk
of tien. Eind 2014 werd mij gevraagd of ik de
opleiding wilde volgen. Als PP’er ben je echt
een spil tussen de verpleegafdelingen en
mijn afdeling Klinische Farmacie. Je krijgt ook
meer taken en verantwoordelijkheden. Dat
trok me wel.”
Hoe ziet de opleiding eruit?
“De opleiding duurt vijftien maanden en
bestaat uit een combinatie van online leren,
praktijkopdrachten op de werkplek en
studiebijeenkomsten. Je volgt vijf modules
die steeds een farmacotherapeutisch en een
beroepsgericht onderdeel hebben. Bij de
farmacotherapeutische onderdelen gaat het
onder meer over de werking van verschillende soorten geneesmiddelen, de risico’s die
ermee gemoeid zijn en de wisselwerking tussen medicijnen. De beroepsgerichte modules
behandelen onderwerpen als de opname- en
ontslagbegeleiding van patiënten, het berei-

DE ADVIESCOMMISSIE
INNOVATIE ZORGBEROEPEN
& OPLEIDINGEN
Welke beroepen en opleidingen
hebben we in 2030 nodig in de gezondheidszorg? Daarover adviseert
de adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van het
Zorginstituut de minister van VWS.
In de rubriek ‘Wat doet de…’ blikt
Zorginstituut Magazine alvast vooruit
en belicht vernieuwende beroepen
en opleidingen.
Meer over de adviescommissie
Innovatie Zorgberoepen &
Opleidingen en haar activiteiten
staat op www.zorginstituutnederland.nl onder ‘Beroepen
en opleidingen’.

den van geneesmiddelen op een verpleeg
afdeling en het begeleiden van veranderprojecten. Het is een mix van compleet nieuwe
onderdelen en verdieping op onderwerpen
die je als apothekersassistente al doet.”
Kun je een voorbeeld geven van zo’n nieuw
onderdeel?
“Dat is bijvoorbeeld het project dat ik in het
kader van mijn opleiding heb opgestart. We
brengen iedere 24 uur medicijnen naar de
intensive care in een la met tijdvakjes. Maar er
zijn veel mutaties op de intensive care: patiënten worden binnengebracht en overgebracht
naar andere afdelingen, medicatie wordt
voorgeschreven en weer stopgezet, enzovoorts. Doordat die mutaties niet altijd mijn
afdeling bereiken, komen er regelmatig medicijnen terug. We moeten dan informeren wat
er precies aan de hand is. Wij doen bovendien
overbodig werk als we medicijnen klaarmaken
die niet nodig zijn. In een projectgroep hebben we afspraken gemaakt om de onderlinge
communicatie te verbeteren en de werkwijze
aan te passen. Het aantal terugzendingen is
daardoor verminderd met 40 procent.”
Is de opleiding vooral kennis halen of breng
je ook?
“Het is een mix van allebei. Tijdens de
studiebijeenkomsten praat je met collega’s
van andere ziekenhuizen over hoe zij hun
werk invullen. Dat blijkt nogal te verschillen. Daardoor kunnen we veel van elkaar
leren. Die wisselwerking was er ook in de
gesprekken met mijn interne begeleider, een
ziekenhuisapotheker in opleiding. We gaven
elkaar feedback over competenties die we
nog konden ontwikkelen. Zo heb je allebei
iets aan zo’n begeleidingstraject.”
Wat verandert er in je werk nu je PP’er bent?
“Ik zal vaker op de verpleegafdelingen zijn
waarmee ik samenwerk en zelfstandiger
optreden. Ik ga onder andere de medicijnveiligheid actief coördineren. Het betekent
dat ik risicopatiënten zelfstandig in de gaten
houd. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld

Helma Hopman

een verminderde nierfunctie heeft, kan ik
waar nodig ervoor zorgen dat de medicatie
wordt aangepast. Ik zal verder proberen de
communicatie te verbeteren tussen deze
verpleegafdelingen en Klinische Farmacie.
Communicatie was een onderdeel van de
opleiding en hier valt nog winst te boeken.
Ik zal ook vaker projecten opzetten, zoals
ik tijdens mijn opleiding al op de intensive
care heb gedaan. Daarnaast hebben ze mij
gevraagd om aandachtsassistente te worden
voor de afdeling Cardiologie. Het betekent
dat ik het eerste aanspreekpunt ben voor
al hun vragen over medicatie en regelmatig
met artsen en verpleegkundigen overleg.
Ik ben als aandachtsassistente bovendien
verantwoordelijk voor het verwerken van
recepten van deze afdeling en het bereiden
van medicatie.”

Heb je nog wensen en ambities?
“Ik ben 52 jaar en hartstikke tevreden met
het werk dat ik doe. Zeker nu ik me als PP’er
verder kan ontwikkelen. Wel wil ik graag mijn
kennis op peil houden. Het ziekenhuis biedt
me die mogelijkheid. Onder andere door
aanvullende modules te volgen bij PAOfarmacie, de organisatie die de opleiding tot PP’er
verzorgt. De enige wens die ik nog heb is dat
PP’er wordt erkend als een volwaardig beroep. Je hebt ruim een jaar hard gewerkt om
je diploma te halen. Je doet meer en draagt
meer verantwoordelijkheid dan een andere
apothekersassistente. Toch heb je formeel dezelfde functie en ontvang je hetzelfde salaris.”
Meer informatie over de opleiding tot pharmacy
practitioner? Kijk op www.opleidingpharmacypractitioner.nl.
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Samen beslissen,
verstandiger
kiezen

Waarom samen
beslissen?
• Patiënten zijn tevredener
over de behandeling.
• Er is meer onderling
vertrouwen en een betere
relatie met de arts.
• Medisch gezien worden
verstandiger keuzes gemaakt.
• Patiënten zijn trouwer aan
het behandelplan.
• Het gepast gebruik van
zorg wordt bevorderd.
Medical Decision Making
p.129, 2015

Uit onderzoek en praktijkervaring van specialisten blijkt
telkens weer hoe belangrijk het is om patiënten te betrekken
bij beslissingen rondom hun behandeling. Maar om te
kunnen meepraten, moeten ze wel goed geïnformeerd zijn.
Het Zorginstituut is hier groot voorstander van, getuige de
subsidieregeling met thema 'Transparantie in de context
van Samen beslissen'. We vinden hierin een medestander
in de Federatie Medisch Specialisten (FMS), die samen met
patiëntenfederatie NPCF verschillende projecten uitvoert ter
verbetering van de arts-patiëntcommunicatie. Hoe ziet dat eruit
in de praktijk, op de werkvloer?
Merit Tabbers (l.) in gesprek met een patiënt

Tekst Jacqueline Schadee Beeld Ron Zwagemaker

Glazen wanden met vrolijke schilderingen
scheiden de werkkamers van de kinderartsen
in het Emma Kinderziekenhuis. De afdeling is
niet lang geleden verbouwd en oogt modern,
kleurrijk en fris. Aan alles is gedacht: mooie
eenpersoonskamers voor de patiënten, gezellige zitjes in de gemeenschappelijke ruimtes,
een reusachtig tafelvoetbalspel, computers
en een keukentje voor de ouders.
Hier in het AMC doorliep dr. Merit Tabbers
(43) haar studie, haar opleiding tot kinderarts
en haar specialisatie tot maag-darm-leverarts. Nu verdeelt ze haar werktijd tussen patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.
Ze is gespecialiseerd in de ontwikkeling én
implementatie van richtlijnen op het gebied
van gastro-enterologie en reist de hele wereld over om met collega’s tot gezamenlijke
internationale standaarden te komen. “Ik heb
het mooiste vak ter wereld”, zegt ze stralend.
Verstandige keuzes
Het eerste project van FMS waaraan Tabbers
meewerkte was ‘Verstandige Keuzes’, opge-

zet om een aantal misvattingen uit de wereld
te helpen. “Het blijkt dat sommige behandelingen standaard worden uitgevoerd, terwijl
er geen wetenschappelijke basis voor is en de
behandeling zelfs schadelijk kan zijn”, vertelt
ze. “Zo wordt bij ‘refluxziekte’, waarbij het
terugkomen van de maaginhoud voor complicaties zorgt, al snel een maagzuurremmer
voorgeschreven. Uit onderzoek blijkt echter
dat die middelen bij jonge kinderen de kwaal
niet verhelpen, maar wel vervelende bijwerkingen geven. Het is dus meestal verstandiger om dat medicijn achterwege te laten. Dat
moeten de betrokkenen dan wel weten: niet
alleen de zorgverlener, maar ook de patiënt
– of in dit geval de ouders - want zij horen
of lezen over het middel en dringen er bij de
arts op aan het voor te schrijven.”
De FMS heeft de ‘Verstandige Keuzes’,
opgesteld door specialisten als Tabbers, laten
drukken op een handzame kaart; een geplastificeerd A4’tje met overzichtelijke tekst
en afbeeldingen. Zo staat er bijvoorbeeld op

dat een gastroscopie om refluxziekte vast te
stellen bij kinderen ontraden wordt: te belastend, te weinig meerwaarde. “Door iets níet
te doen, kun je soms juist een goede dokter
zijn”, aldus Tabbers. Er zijn ook ‘Verstandige
Keuzes’ voor onder meer lage rugklachten,
radiologie en interne geneeskunde.
Tabbers liet onderzoeken hoe ouders het
liefst geïnformeerd wilden worden over de
aandoening en behandelopties van hun kind.
“Het bleek dat ze het liefst een app wilden.
Die hebben we toen laten ontwikkelen.
Ik kijk er vaak met ouders op de computer
naar. Daar hebben we natuurlijk ook de
‘Verstandige Keuzes’ in verwerkt.”
Behandeldoel
Een ander project waarmee de FMS in samenwerking met de NPCF de kwaliteit van de
zorg wil verbeteren, is de publiekscampagne
‘Samen Beslissen’. Deze wordt in september
gelanceerd. Marcel Daniëls is er als bestuurs
lid en cardioloog nauw bij betrokken. “Ook
voor ons specialisten is het prettig als de

Marcel Daniëls: “Ook voor ons specialisten is het
prettig als de patiënt actief meedenkt, meepraat en
meebeslist over de behandeling”
patiënt actief meedenkt, meepraat en meebeslist over de behandeling. Want wat passend is voor de één, hoeft dat voor de ander
niet te zijn. Bijvoorbeeld bij angina pectoris:
pijn op de borst bij inspanning. Bij mildere
vormen is dat voor de ene patiënt reden om
te zeggen: ik doe het kalmer aan, dan heb ik
er geen last van. De ander wil per se blijven
tennissen. Voor hem of haar is een dotterbehandeling en/of uitgebreidere medicatie
geschikter.
Maar wat nu, als arts en patiënt het niet eens
zijn? Daniëls: “Als de patiënt goed geïnformeerd is, gebeurt dat niet vaak. Maar als
iemand per se een nieuwe heup wil terwijl
de orthopeed de operatie te riskant vindt,
staat het de patiënt vrij om naar een ander
te gaan.”

Om samen te kunnen beslissen is het belangrijk om ook gezamenlijk het behandeldoel
vast te stellen, voegt Tabbers toe: “Dat kan
best uiteenlopen. De arts kan bijvoorbeeld
denken dat het doel ‘het terugdringen van
medicatie’ is. Terwijl het voor een kind misschien belangrijker is om weer naar paardrijles te kunnen.”
De 3 goede vragen
Behalve via de publiekcampagne en de
‘Verstandige Keuzes’ willen FMS en NPCF
ook op andere manieren het samen beslissen
stimuleren. Zo worden er keuzeschema’s,
option grids, ontwikkeld die voor verschillende
aandoeningen de behandelmogelijkheden
en de consequenties ervan in beeld brengen.
Met het oog op betere informatievoorziening

wordt er op Thuisarts.nl, de portal voor
eerstelijnszorg, informatie over dertig aandoeningen uit de tweede lijn toegevoegd.
Tot slot zijn er, om patiënten te helpen bij
het verkrijgen van de juiste informatie, ‘De
3 goede vragen’ opgesteld:
1. Wat zijn de mogelijkheden?
2. Wat zijn de voor- en nadelen daarvan?
3. Wat zijn de gevolgen voor mij?
Daniëls: “Deze drie goede vragen moeten
op enig moment in een consult beantwoord
worden. Er komen posters in de wacht- en
spreekkamers die patiënten én artsen daarop
wijzen. Het gaat namelijk voor een groot
deel om bewustwording. Want hoewel
veel mensen denken dat ‘samen beslissen’
tegenwoordig vanzelfsprekend is, is dat nog
lang niet altijd het geval. We hopen daar met
onze publiekscampagne verandering in te
brengen.”
Meer weten? Zie www.verstandigkiezen.nu en
www.3goedevragen.nl.
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Hoe pakken de adviezen, richtlijnen, handreikingen of standpunten van het Zorginstituut in de praktijk uit? In hoeverre sluit
dat wat ‘aan het bureau’ is bedacht, aan op de dagelijkse praktijk ‘aan het bed’? Deze keer: het advies om de behandeling met
Vimizim niet meer vanuit de basisverzekering te vergoeden.
Tekst Florentijn van Rootselaar Beeld Ron Zwagemaker

bureau
Marja Kuijpers, adviseur Zorg bij het Zorg
instituut, was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit advies.

“Ons standpunt
kan als hefboom
fungeren bij prijsafspraken met de
fabrikant”

“Ons standpunt is dat de behandeling met Vimizim van
mensen die lijden aan het Morquio A-syndroom* niet
meer vergoed kan worden vanuit de basisverzekering.
We hebben getoetst of het middel wel voldoet aan de
eisen die we stellen en dat blijkt niet het geval: het is
onvoldoende effectief. Het is voor patiënten en behandelaren een vervelende uitkomst omdat elk effect, hoe klein
ook, hoop biedt. Het is mogelijk dat het middel op lange
termijn toch een effect laat zien, maar het bewijs daarvoor is nu onvoldoende. Ook voorwaardelijke toelating,
vergoeding gedurende een afgesproken tijd vanuit de
basisverzekering, is niet mogelijk. Als eis hiervoor
geldt dat binnen afzienbare tijd positieve onderzoeksresultaten te verwachten zijn.
Nu wij dit standpunt hebben uitgebracht, zijn andere
partijen aan zet. Op dit moment vinden er gesprekken
plaats tussen de behandelaren en VWS. Er wordt een
beroep gedaan op hun creativiteit om een constructie
te vinden waarbinnen het middel gebruikt en verder
onderzocht kan worden. In elk geval zal er een sterk
gereduceerd tarief moeten komen; het kost nu een
half miljoen euro per patiënt per jaar. Het positieve van
ons standpunt is dat het als hefboom kan fungeren bij
prijsafspraken met de fabrikant: voor een middel dat
onvoldoende effectief is om op te nemen in de basisverzekering zouden we niet het volle pond moeten betalen.
Verder moeten er afspraken komen voor welke patiënten
dit middel gebruikt mag worden: bij kinderen is er meer
noodzaak om te behandelen. Ook moet afgesproken
worden hoe de behandelresultaten worden verzameld en
onderzocht. Als er dan nieuwe resultaten zijn, kijken we
er opnieuw naar.”
* In Nederland lijden veertien mensen aan het Morquio
A-syndroom, een zeldzame stofwisselingsziekte die zich
vooral kenmerkt door een abnormale vorming en groei
van het skelet waardoor patiënten moeite hebben met
ademhalen en bewegen.

bed
Carla Hollak behandelt samen met collega
Frits Wijburg elf van de veertien patiënten
in Nederland met het Morquio A-syndroom.
Hollak is internist en hoogleraar erfelijke
stofwisselingsziekten aan het Academisch
Medisch Centrum in Amsterdam.
“Ik had wel verwacht dat Vimizim als niet effectief
beschouwd zou worden, maar ik ben verrast dat een
voorwaardelijke toelating ook niet mogelijk is. Mensen
die al geruime tijd in Nederland werden behandeld,
moeten er nu opeens mee stoppen. De patiënt wordt
de dupe van een niet-functionerend systeem: middelen
voor uiterst zeldzame chronische ziekten kunnen zich
vaak pas op langere termijn bewijzen. Zeker als het gaat
om ziekten die heel wisselend qua ernst kunnen zijn.
De European Medicines Agency vindt het middel
voldoende veelbelovend om toegelaten te worden tot
de Europese markt. Vervolgens oordeelt het Zorginstituut dat het niet thuishoort in het basispakket. Ik begrijp dat de effectiviteit van het middel nog onvoldoende
is aangetoond – maar zo geef je het middel geen kans en
laat je de patiënten in de steek. In tegenstelling tot het
Zorginstituut denken wij dat er de komende jaren wel
degelijk betere gegevens beschikbaar komen. Weliswaar
is het onmogelijk om per lidstaat zinvol onderzoek te
doen, maar andere landen zoals Groot-Brittannië en de
fabrikant houden een internationaal register bij waar
waardevolle gegevens uit kunnen komen. Een voorwaarde is dat ruwe data beschikbaar zijn en analyses onafhankelijk plaatsvinden. Ik pleit voor een adaptive pathway: een
door de overheid gefinancierde voorwaardelijke toelating
gekoppeld aan internationaal onderzoek, waarbij stapsgewijs onderzocht wordt of het middel effectief is en
voor wie. Een onafhankelijke commissie moet dat onderzoek verrichten en niet de industrie zelf. Daarnaast, maar
los van de vraag over effectiviteit, moet er iets gebeuren
aan de prijs. Vimizim kost een half miljoen euro per
persoon per jaar. Voor een nog niet goed doorontwikkeld
medicijn zijn dat niet te verantwoorden bedragen.”

“Met dit advies
geef je Vimizim
geen kans en laat
je de patiënten
in de steek”
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Tien jaar Zorgverzekeringswet: een verbetering?
In de vorige editie van Zorginstituut Magazine liet prof. dr. Wynand van de Ven
zijn licht schijnen over het nieuwe zorgstelsel. Zijn conclusie: we mogen trots en
tevreden zijn, maar het ‘Hinderpaalcriterium’* moet worden geschrapt. Dit keer
blikken we terug op tien jaar Zorgverzekeringswet met vertegenwoordigers van
zorgverzekeraars, (huis)artsen en patiënten: respectievelijk André Rouvoet (ZN),
Ella Kalsbeek (LHV) en Dianda Veldman (NPCF).
Tekst Jacqueline Schadee
Beeld De Beeldredaktie | Herbert Wiggerman

Waar was u in 2006?
André Rouvoet, directeur van Zorgverzekeraars Nederland, moest destijds als fractievoorzitter van de ChristenUnie stemmen over
de nieuwe wet. Hij was niet direct positief.
“Ik zette mijn vraagtekens bij de publiekprivate rol die verzekeraars zouden krijgen.
Kun je die twee wel combineren, vroeg ik me
af. En mag het van Brussel, binnen de concurrentieregels? Ik vroeg het eurocommissaris Bolkestein, maar kreeg geen duidelijk
antwoord. Ook maakte ik me zorgen over de
solidariteit en de toegankelijkheid van het
nieuwe systeem. Uiteindelijk heb ik vóór de
wet gestemd – maar met een stemverklaring,
waarin ik mijn bedenkingen toelichtte.” Ella
Kalsbeek van de PvdA verliet nog voor de
introductie van de wet de Tweede Kamer,
Dianda Veldman was in die tijd nog geen
bestuurder. Veldman maakte de introductie
van het nieuwe stelsel mee als ‘zorgconsument’. Hoewel? “Aan ons, consumenten,
is de omslag grotendeels voorbijgegaan”,
memoreert ze.
Welke verbetering bracht de wet?
Zowel Rouvoet als Veldman is te spreken
over de toegenomen solidariteit door het
opheffen van het onderscheid tussen particuliere verzekering en Ziekenfonds en over
de verkorting van de wachtlijsten. Veldman noemt daarnaast de invoering van de
zorgplicht. “Iedereen heeft nu altijd toegang
tot gezondheidszorg. Minister Schippers

André Rouvoet
“Elke romantische
gedachte aan
het Ziekenfonds
wil ik met klem
ontraden”

vertelde eens op een congres dat haar ouders
als kleine ondernemers in sommige ‘magere’
jaren niet verzekerd waren. Zoiets kan nu
niet meer gebeuren.” Volgens Rouvoet had
het oude systeem veel nadelen. “De kosten
liepen enorm op – dat is niet iets van de laatste tijd, zoals velen denken. Private instanties
kunnen beter dan de overheid sturen op
doelmatigheid. Bij het Ziekenfonds was de
overhead twee keer zo groot als die van de
zorgverzekeraars nu!
Zonder ons op de borst te willen kloppen,
denk ik dat we heel tevreden met ons stelsel
mogen zijn. Er wordt met belangstelling naar
ons gekeken. In de European Health Consumer Index, waarin de werking van de zorgstelsels wordt beoordeeld, staat Nederland al
een jaar of zes, zeven op de eerste plaats. En
toen ik als minister naar de VS ging om me
te verdiepen in de gezondheidszorg, vroegen
ze daar: ‘Wat komen jullie eigenlijk doen? Wij
kijken juist naar jullie!’”
Wat zijn de minpunten?
Zowel Veldman als Kalsbeek ziet ‘weeffouten’ in het systeem. Veldman: “De basis van
het nieuwe stelsel zou gevormd worden door
het ‘tripartiete overleg’. Zorgverleners, verzekeraars en patiënten zouden samen de lijnen
uitzetten. Daar is in de praktijk te weinig van
terechtgekomen. Het collectief van patiënten
heeft geen formele plek gekregen aan de onderhandelingstafel, noch bij de zorginkoop.”
Volgens Veldman dachten de ontwerpers van
het systeem dat patiënten invloed zouden
uitoefenen door zich te verenigen en gezamenlijk voordeliger polissen af te dwingen.
“Dat is niet gebeurd: het afsluiten van een
ziektekostenverzekering is voor de meeste
mensen een individuele zaak.” Kalsbeek
ziet andere fouten: “Dit stelsel gaat uit van
concurrentie tussen zorgaanbieders, maar
concurrentie staat de benodigde samenwerking in de zorg in de weg. Ook de Mededingingswet maakt dat lastig: als huisartsen
met meer dan drie huisartsenpraktijken een
project willen opzetten, lopen ze al tegen de
grenzen van die wet aan. Gelukkig heeft de
ACM toegezegd meer ruimte te bieden aan
samenwerking in de zorg.”
Wat volgens de voorzitter van de huisartsenvereniging ook niet klopt, is de verhouding
tussen verzekeraars en zorgverleners. “Vooral
in de eerste lijn is er onevenwichtigheid. Als
collectief met verzekeraars onderhandelen
mag niet. Maar met iedere huisarts persoonlijk afspraken maken willen de zorgverzeke-

Dianda Veldman
“Het collectief van
patiënten heeft
geen formele plek
gekregen aan de
onderhandelingstafel, noch bij de
zorginkoop”

raars ook niet. We proberen nu regionaal met
verzekeraars in overleg te treden.”
Laatste ‘minpunt’ dat Kalsbeek noemt, is dat
het nieuwe stelsel niet, zoals beloofd, heeft
geleid tot inkoop op kwaliteit. “Het meten
van kwaliteit is moeilijk, zeker in de eerste
lijn. Daardoor kunnen verzekeraars er ook
niet op selecteren en sturen.”
De gezondheidszorg, een markt?
De bestuurders vinden alle drie dat er van
‘marktwerking’ in de zorg geen sprake is. “Ik
stoor me aan die gedachte”, zegt Rouvoet.
“Er ís geen markt. De zorg is geen jungle.”
Volgens Veldman is er geen ‘marktwerking’
omdat patiënten zich tegenover hun zorgverzekeraar niet gedragen als kritische consumenten. “Er werd verwacht dat patiënten
massaal zouden overstappen naar een andere verzekeraar als die betere voorwaarden
had. In de praktijk blijken de meeste mensen

bij hun verzekeraar te blijven – net als bij
hun energieleverancier of internetaanbieder.
De mensen die overstappen zijn meestal
gezond: het zijn niet de chronisch zieken, die
intensief gebruikmaken van de zorg en de
grootste klanten van de verzekeraars zijn.
Het effect van de toegenomen keuzevrijheid
van patiënten is dus maar beperkt.”
De huisartsenzorg leent zich ook niet voor
marktwerking, zegt Kalsbeek. “Het werk
van de huisarts is gebaseerd op wederzijds
vertrouwen, op een vaste arts-patiëntrelatie.
Patiënten shoppen niet tussen huisartsen.”
Waar de vergelijking met een markt ook
mank gaat, volgens Kalsbeek: huisartsen
zien elkaar niet als concurrenten, maar als
collega’s. “Ze zoeken juist samenwerking en
zetten zich in voor de kwaliteit van de hele
beroepsgroep. Concurreren op prijs is ook
niet aan de orde, want voor de huisartsenzorg gelden vaste tarieven.”

* De bepaling in de wet die zorgverzekeraars verhindert om te sturen op prijs en kwaliteit; zie Zorginstituut Magazine, april 2016.
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gezamenlijk analyseren wat er de komende
jaren op zorggebied nodig is. “Dat kun je organiseren per regio, of per aandoening, bijvoorbeeld voor kanker. Laat patiënten, zorgverleners en verzekeraars maar samen bespreken
wat de verwachtingen zijn, welke zorg er
nodig is en wat er verbeterd moet worden.”
Ten tweede vindt Veldman dat verzekeraars
zich meer moeten richten op het behartigen
van de belangen van hun bestaande klanten in
plaats van op het werven van nieuwe.
En ten derde wil ze dat zorgverzekeraars steviger eisen aan zorgverleners stellen. “Niet om
zorgverleners in de hoek te zetten, maar om
beter te kunnen sturen op prijs en kwaliteit.
Daarbij moeten uitkomstindicatoren een grotere rol spelen. Ze zouden vervolgens goede
dokters kunnen belonen en ze ruimte kunnen
geven om meer patiënten aan te nemen.”

Ella Kalsbeek
“Dit stelsel gaat uit
van concurrentie
tussen zorgaanbieders, maar
concurrentie staat
de benodigde
samenwerking in
de zorg in de weg”

Zorgverzekeraars: terechte kritiek?
Volgens critici denken zorgverzekeraars
vooral aan hun eigen belang en niet aan dat
van patiënten. Maar het beeld van de zorgverzekeraar als geldwolf klopt niet, meent
Rouvoet: “Wij zijn gebonden aan strenge regels. ‘Gewone’ verzekeraars die streven naar
maximale winst, baseren de hoogte van hun
premies op het principe ‘hoe hoger de kans
dat jou iets overkomt, hoe meer je betaalt’.
Voor ons is risicoselectie wettelijk verboden.
Jong, oud, ziek en gezond, iedereen betaalt
hetzelfde. En dat zouden wij zorgverzekeraars niet anders willen zien.”
Rouvoet merkt dat sommige politieke
besluiten ten onrechte de zorgverzekeraars
worden aangerekend. “De verhoging van het
eigen risico was niet ons idee, maar dat van
de overheid. Toch kregen ónze callcentermedewerkers daar scheldpartijen over. Ik
klaag niet, it’s all in the game. Maar het helpt

De conclusie
Ondanks de minpunten willen vertegenwoordigers van huisartsen, patiënten en
verzekeraars niet terug naar het oude stelsel.
Kalsbeek: “Er zitten nog wat hobbels en
bobbels in het systeem, die moeten we glad
zien te strijken. Een nieuw stelsel ziet er op
de tekentafel altijd mooi uit, maar in de
praktijk kost de introductie van een nieuw
systeem altijd meer tijd, geld en energie dan
je denkt.” Rouvoet is het met haar eens. “Natuurlijk is ons stelsel niet ‘klaar’. Maar laten
we het koesteren en daarbinnen kijken wat
er verbeterd kan worden. Elke romantische
gedachte aan het Ziekenfonds wil ik in ieder
geval met klem afraden.”
ons niet aan een beter imago.” Wel vindt
hij dat zorgverzekeraars ‘net als andere
beroepsgroepen’ moeten kijken naar wat
er beter kan. “In het rapport Kerngezond
sommen wij bijvoorbeeld zo’n dertig
activiteiten op die we wettelijk wél mogen
uitvoeren, maar die niet in het belang van
de verzekerden zijn. Daarvan hebben we
afgesproken dat we ze niet (meer) doen. Als
wij echt zouden zijn zoals we soms worden
afgeschilderd, zou ik hier niet zitten.”
Wat kan er beter?
Veldman noemt drie concrete verbeterpunten.
Ten eerste wil ze dat patiënten als collectief
meer bevoegdheden krijgen. “Hun ervaringen
en behoeften moeten een meer sturende rol
krijgen in het zorginkoopproces: pré-contractueel dus, én een grotere rol spelen achteraf,
bij de evaluatie van de kwaliteit van de zorg.”
Ze pleit voor bijeenkomsten waarbij partijen

Conferentie ‘Klaar
voor de toekomst?’
Omdat het dit jaar tien jaar geleden
is dat de Zorgverzekeringswet werd
ingevoerd, organiseert de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving op
maandag 10 oktober 2016 een conferentie in Den Haag. Het doel: stilstaan
bij wat is bereikt én vooruitkijken: is
het zorgstelsel klaar voor de toekomst?
Waar komt het onbehagen bij burgers
en zorgprofessionals vandaan en is het
tij te keren? Op de conferentie worden
ook de resultaten gepresenteerd van
de reflecties en debatten die de Raad
de komende maanden organiseert.
Meer informatie: wj.meerding@rvens.nl,
tel 06 50 74 55 94.

In de Elevator Pitch legt een
medewerker van het Zorginstituut
in 200 woorden uit wat voor werk
hij/zij doet. Deze keer:

Marjolein
de Booys
Adviseur/Projectleider
Spoedzorg bij Zorginstituut
"Groepen mensen ondersteunen die
voor hun belangen opkomen; dat loopt
als een rode draad door mijn leven. Dat
begon met mijn studie Andragologie en
liep door in mijn werk als opbouwwerker
in de ‘aandachtswijk’ Overvecht. En
later weer, toen ik overstapte naar
een koepelorganisatie van zeven harten vaatpatiëntenorganisaties. Ook
patiëntenorganisaties moeten immers
opboksen tegen machtige instanties.
Bij de NCPF, waar ik in 2008 begon,
pleitte ik voor het betrekken van
patiënten(vertegenwoordigers) bij het
opstellen van richtlijnen en het nemen
van besluiten. Daarmee stond ik aan de
basis van het latere Kwaliteitsinstituut.
Dat ik hier ook zou gaan werken - daar
kon ik toen alleen maar van dromen!
In mijn huidige functie komen al die
aspecten uit eerdere functies terug.
Zoals de relatie tussen zorg en welzijn,
multimorbiditeit en gezamenlijke
besluitvorming. Momenteel besteed
ik een groot deel van mijn tijd aan de
spoedzorg. Het Zorginstituut heeft
voor het eerst gebruik gemaakt van zijn
bevoegdheid de regie over te nemen.
Dat was spannend. Nu faciliteren we de
ontwikkeling van een kwaliteitskader
voor de spoedzorgketen door twaalf
landelijke organisaties. Alle betrokkenen
hebben de kwaliteit van zorg hoog in het
vaandel staan, al verschilt de weg daar
naartoe nog wel eens. Maar als we de
patiënt voorop blijven stellen, gaat het
zeker lukken!"

Beeld Ron Zwagemaker

Over zorg gesproken…
“We hebben nú een bed
nodig. Deze man gaat dood.” “Voor een deel is die nadruk op de actieve patiënt beleidsretoriek,
die lang niet altijd voortkomt uit wat mensen zelf willen, maar
Oproep ambulanceverpleegkundige aan de meld-
bijvoorbeeld ook uit bekostigingsoverwegingen.”
kamer ambulancezorg Amsterdam, die steeds vaker
een opnamestop moeten invoeren, op www.nrc.nl
(30 mei 2016)

“Als zorgverzekeraar mikken
wij op een nulresultaat met
een kleine plus voor kostenstijgingen. Een te grote plus is
fout en met een te kleine plus
heb je geen bestaansrecht.”
Chris Oomen, directeur van de kleine zorgverzekeraar
DSW, op www.amweb.nl (29 april 2016)

“Nederland is allround
kampioen dementiezorg.”

Jany Rademakers, hoogleraar gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie aan de Universiteit van
Maastricht, op www.medischcontact.nl (23 mei 2016).

"Soms zeggen
bestuurders in
de zorg zulke
onzinnige dingen
dat je er bijna fysiek
jeuk van krijgt."

"Het zorgstelsel is niet het probleem,
maar de kosten. We zouden een
discussie moeten voeren over de
manier waarop we de zorg bekostigen."
Marian Kaljouw, voorzitter NZa, in Skipr (12 mei 2016).

Journalist Eelke van Ark op ftm.nl
(17 mei 2016).

Promovenda Hanneke Beerens op
www.maastrichtuniversity.nl (26 april 2016).

“Of je nu rijk of arm, hoogopgeleid of laagopgeleid bent,
dat mag niet uitmaken voor de zorg die je krijgt.”
Derek Feeley, CEO van de Amerikaanse kwaliteitsorganisatie Institute for Healthcare Improvement (IHI),
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