DIALOOGBIJEENKOMST KWALITEITSRAAD

Goede of
beschikbare
zorg?
De landelijke kwaliteitseisen en de gevolgen
voor de toegankelijkheid van zorg in de regio.

Op 14 juni gingen zorgprofessionals, patiënten, lokale bestuurders,
burgers, beleidsmakers en kennisinstellingen met elkaar in gesprek
tijdens de dialoogbijeenkomst Goede of beschikbare zorg? De landelijke
kwaliteitseisen en de gevolgen voor de toegankelijkheid van zorg in de regio.
Initiatiefnemer van de bijeenkomst in Stadion Galgenwaard te Utrecht
was de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland.

Over de Kwaliteitsraad
De Kwaliteitsraad is een
onafhankelijke commissie die
het Zorginstituut gevraagd
en ongevraagd adviseert op
het gebied van de kwaliteit
van gezondheidszorg. De
Kwaliteitsraad heeft ook een
wettelijke taak op het gebied
van de doorzettingsmacht:
het Zorginstituut kan de
Kwaliteitsraad vragen om
een kwaliteitsstandaard,
een meetinstrument of een
informatiestandaard voor een
specifieke vorm van zorg op te
stellen.

Centrale vraag en doel

Hoe kun je omgaan met enerzijds de landelijke
kwaliteitseisen voor de zorg en anderzijds de zorg
in de regio zo goed mogelijk toegankelijk houden
voor burger en patiënt? Dat was de uitdagende
vraag die tijdens deze bijeenkomst centraal stond.
Landelijke kwaliteitsstandaarden bevatten vaak
volumenormen of eisen op het gebied van personeel
en beschikbaarheid van functies. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij geboortezorg, spoedzorg, intensieve zorg
en oncologie. Het kwaliteitsbeleid leidt in veel gevallen
tot concentratie van complexe zorg in regionale centra.
Die concentratie kan spanning veroorzaken tussen
landelijke kwaliteitseisen en toegankelijkheid van zorg
in de regionale context. Vooral in dunbevolkte, maar

ook in dichtbevolkte regio’s kan de beschikbaarheid
van sommige zorgvormen in gevaar komen. Minister
Bruins heeft het Zorginstituut gevraagd om bij het
Kwaliteitskader Spoedzorgketen aandacht te besteden
aan de balans tussen kwaliteit en toegankelijkheid. Dit
vraagt om een visie over hoe we kunnen omgaan met
deze spanning.
De dialoogbijeenkomst had twee doelen. Ten eerste
de dialoog met het veld voeren om van elkaar te
leren, door kennis, ideeën en suggesties met elkaar
te delen en hiermee het bewustzijn betreffende de
problematiek vergroten. Ten tweede input verzamelen
voor de Kwaliteitsraad om een advies over dit

thema op te stellen aan de Raad van Bestuur van het
Zorginstituut.

Opening
Presentator en dagvoorzitter Donatello Piras
opende de bijeenkomst en vroeg de aanwezigen via
Mentimeter onder meer om hun mening te geven over
de landelijke kwaliteitseisen.
Piras vroeg de deelnemers ook naar de reden
voor hun aanmelding voor deze bijeenkomst. Die
redenen van de bezoekers bleken overeen te komen
met de argumenten voor de Kwaliteitsraad en het
Zorginstituut om deze bijeenkomst te organiseren:

Wat vindt u van de landelijke kwaliteitseisen?

men wilde vooral van elkaar leren, met elkaar in
gesprek, samenwerken, informatie of nieuwe inzichten
ophalen en betere afwegingen kunnen maken.

Samen leren en verbeteren
Na deze inleiding verzorgden Jan Kremer, voorzitter
van de Kwaliteitsraad, en Sjaak Wijma, voorzitter van
de Raad van Bestuur van het Zorginstituut, de officiële
aftrap. “De moeizame totstandkoming van het
Kwaliteitskader Spoedzorgketen was de directe aanleiding
voor de bijeenkomst”, vertelt Wijma. Kremer: “De
Kwaliteitsraad wil graag van partijen in het veld leren
en met hen in gesprek gaan over hoe in de zorg om te
gaan met taaie vraagstukken binnen bijvoorbeeld de
spoedzorg. Samen leren en verbeteren is het motto
van de Kwaliteitsraad.” Dat sluit naadloos aan op
de wens van het Zorginstituut. Wijma: “We willen
geïnformeerd worden over wat er in de samenleving

leeft. Dat is kenmerkend voor het Zorginstituut van
nu. We vinden dat onze adviezen aan de minister in
het veld gedragen moeten worden. Vandaar onze
opdracht aan de Kwaliteitsraad om zich zo breed
mogelijk te oriënteren en mensen te raadplegen die
het weten.”

Wat is de belangrijkste reden om hier te zijn?

Onderzoeksrapport
Aansluitend op de aftrap presenteerde Bram den
Engelsen van Twynstra Gudde het rapport Invloed
van kwaliteitsstandaarden op toegankelijkheid van medisch
specialistische zorg, waarvoor hij samen met twee van
zijn collega’s onderzoek heeft gedaan. Dat onderzoek
was onderdeel van de voorbereiding voor deze
dialoogbijeenkomst. De onderzoekers hebben gekeken
wat er in de afgelopen 15-20 jaar is geschreven over de
uitdagingen en de toekomst van kleinere ziekenhuizen
en bogen zich over mogelijke oplossingen voor de
spanning tussen landelijke kwaliteitseisen en lokale
beschikbaarheid en toekangelijkheid van zorg. Ze
hebben die periode onderverdeeld in drie episodes.

Episode 1: Op weg naar de markt (2000-2006)
Invoering van landelijke volumenormen. Groeiende
consensus over het idee dat het de kwaliteit van de
behandeling ten goede kan komen wanneer je deze
behandeling vaak uitvoert. Voorbereiding van de
introductie van gereguleerde marktwerking. Nadruk
op bereikbaarheid van basisziekenhuizen waarin alle
specialismen vertegenwoordigd zijn.

Episode 2: Transparant concentreren en
spreiden (2006-2012)
Focus op transparantie over kwaliteit, mede als basis
voor selectieve inkoop door zorgverzekeraars. Nieuwe
normen voor spoedeisende zorg. Discussies over
concentratie van acute verloskunde. Opkomst van
een gecombineerde beweging van concentratie en
spreiding, met consequenties voor de inrichting van
de ziekenhuiszorg.

Episode 3: Zoeken naar optimalisatie en
vernieuwing (2013-heden)
Partijen als Zorgverzekeraars Nederland en de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen discussiëren

over herinrichting van de acute zorg. De relatie tussen
volume en kwaliteit staat ter discussie. Het geloof
in de werking van selectieve zorginkoop neemt
af. Nadruk op de ontwikkeling en het gebruik van
uitkomstmaten. Nieuwe concepten als value based
healthcare en positieve gezondheid doen hun intrede.
Groeiende consensus over (regionale) inrichting en
vernieuwing van zorg volgens het principe ‘de juiste
zorg op de juiste plek’. De Autoriteit Consument &
Markt waarschuwt de zorgverzekeraars: de op de
Kwaliteitsvisie gebaseerde regioplannen kunnen de
keuzemogelijkheden voor patiënten verminderen.
Het Zorginstituut komt in beeld, onder meer met
het ontwikkelen van de Meerjarenagenda en, op dit
moment actueel, het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het
idee van marktwerking raakt op de achtergrond. De
veldpartijen moeten er met elkaar uit komen. Dat past
bij de verscholen rol van de overheid, de stok achter
de deur.
Er is al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. De
aangescherpte eisen aan personele capaciteit en
competenties raken vooral regionale ziekenhuizen.
Oplossingen op regionaal niveau komen soms moeilijk
tot stand. Nieuwe concepten en visies bieden nieuwe
kansen, maar vragen om keuzes voor andere vormen
van organisatie en samenwerking. Was voorheen
betaalbaarheid van de zorg het primaire uitgangspunt,
nu zijn de publieke belangen niet eenduidig. Patiënten
willen overal de beste kwaliteit, artsen willen de beste
curatieve kwaliteit en zorgverzekeraars de meest
doelmatige kwaliteit. Kwaliteit is een pluriform begrip
dat door burgers, patiënten, artsen en verzekeraars
anders wordt ingevuld. Context, en dus ook van tijd en
plaats, is van belang.

Casuïstiek
Jan Smelik, Sophia de Rooij en Niek de Wit van de
Kwaliteitsraad behandelden vier casussen waarin de
spanning tussen kwaliteitseisen en toegankelijkheid
zichtbaar is. Eén van die vier casussen is die van de
85-jarige heer Kruitberg. Bij de zorg vanwege de
diagnose uitgezaaide alvleesklierkanker bij de heer
Kruitberg liep het verre van optimaal. Kruitberg,
zelfstandig wonend met zijn licht dementerende vrouw,
was al voor meerdere ziekten onder behandeling
in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes. Voor
zijn (palliatieve) oncologische behandeling werd hij
opgenomen in het Erasmus MC in Rotterdam. Vanwege
complicaties werd deze opname langdurig. Zijn vrouw
kon hem niet bezoeken en raakte verward en angstig.
Ze kon niet thuis blijven en werd opgenomen in een
verpleeghuis.

In het behandeltraject van de heer Kruitberg werd
het kwaliteitskader ‘slaafs’ gevolgd: er is geen
serieuze afweging gemaakt tussen de mogelijke
behandellocaties en ook was er hierover geen overleg
met de patiënt en zijn vrouw. De huisarts van het
echtpaar is niet bij de keuze voor verwijzing naar het
EMC geconsulteerd. Deze had mogelijk kunnen wijzen
op de precaire thuissituatie. Kruitberg kreeg een betere
kwaliteit van zijn behandeling, maar die ging ten koste
van de levenskwaliteit van hem zelf en die van zijn
vrouw.
In de andere drie casussen komt naar voren dat
landelijke kwaliteitseisen spanning kunnen veroorzaken
tussen kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, maar ook
dat het kan leiden tot levensreddende uitkomsten.

Dialoogcirkels &
plenaire terugkoppeling
Hoe kun je omgaan met enerzijds de landelijke
kwaliteitseisen voor de zorg en anderzijds de zorg in
de regio zo goed mogelijk toegankelijk houden voor
burger en patiënt? Om deze vraag draaide het tijdens
het niet-plenaire deel van de bijeenkomst, waarvoor
de aanwezigen plaats hadden genomen in één van
de twaalf dialoogcirkels. Onder leiding van een lid
van de Kwaliteitsraad of een medewerker van het
Zorginstituut en een cirkelbegeleider verkenden zij het
probleem en gingen zij gestructureerd in op mogelijke
oplossingen. De gekozen werkvorm voorzag erin dat
ieder aan het woord kwam.
Tijdens de dialoogcirkels noteerden de leden van de
Kwaliteitsraad de oplossingen, suggesties en andere
meegevers. Hier is een zeer rijke input verzameld.

Na de pauze werd aan de hand van conclusies en standpunten die door de dialoogcirkels
werden aangedragen de dialoog plenair voortgezet. Een greep uit de conclusies en
standpunten:
"Denk bij kwaliteitseisen sterk aan
het netwerk in de ‘regio’. Regio is
contextafhankelijk."
"Succes netwerk afhankelijk
van de zogenaamde ‘gunfactor’
en budgetafspraken. Biedt
netwerk ruimte voor innovatie
van kwaliteitseisen en wees
transparant."
"Kwaliteit is dynamisch en vergt op
microniveau dialoog met patiënt
waar tijd voor is en de uitkomst
van zorg wordt vastgelegd. Er
moet ruimte zijn voor regionale
verschillen in de uitvoering van
landelijke eisen"
“Een kwaliteitsstandaard bevat
normen en ruimte voor de regio
om een onderbouwde lokale
uitwerking te organiseren vanuit
de patiënt. Die is organisatieoverstijgend, midden in de lokale
omgeving in een pluriforme
netwerkorganisatie met lef en
vertrouwen”
"Accepteer dat niet alles meetbaar is en dat kwaliteit om gelijkwaardigheid en zelfreflectie vraagt"
“Vrijdag Vladimirdag:
doorzettingsmacht om minimale
kwaliteitseisen vast te stellen die
ruimte laten voor maatwerk.”

“Omdat elke patiënt anders
is (complex) maak de basis
eenvoudig (één epd, één
telefoonnummer, één triagepunt,
en ga uit van die ene patiënt).”

“Optimisme, tal van
mogelijkheden om van te
leren, bereidheid, er gebeurt al
veel, delen van perspectieven
noodzakelijk.”

“Netwerkzorg: waarin kennis,
expertise en organisatie in de
regionale keten wordt aangeboden
met kwaliteit volgens de
landelijke standaard. Begin bij
de patiënt, van gebouw- naar
regiodenken, flexibele inzet, regel
randvoorwaarden/ict, mensen
lossen op.”

“Kwaliteitskaders moeten helpend
zijn en niet dirigerend.”

“Zonder professionele autonomie
om af te wijken van richtlijnen,
is er geen ruimte om samen te
beslissen.”
“Alle artsen in loondienst, zodat
zij zich kunnen richten op wat echt
belangrijk is: zorg op maat.”
“Beschikbaarheid van acute zorg
is alleen mogelijk als je hem
beschouwt als nutsvoorziening.”
“Wees kritisch wanneer je
landelijke eisen stelt, geef ruimte
aan regionale implementatie
met aandacht voor specifieke
doelgroepen. Waar het onduidelijk
is: help patiënt kiezen.”

“Optimale zorg moet voor iedereen
beschikbaar zijn. Dat betekent
niet dat deze zorg altijd dichtbij
moet zijn. Hier moeten regionale
afspraken over worden gemaakt.”
“Het kwaliteitsdenken gaat steeds
meer uit van het perspectief
van het individu daar waar
kwaliteitseisen nog steeds op
groepsniveau uit gaat van one size
fits all. Hier beter ons op inrichten
vraagt ook veel omdenken van alle
perspectieven.”
“Mag je vanuit shared decision
making, om maatwerk te leveren,
afwijken van kwaliteitseisen?”

Slotdialoog
Zes personen namen deel aan de slotdialoog:
• Hans van der Schoot (voorzitter Samenwerkende
Topklinische opleidingsziekenhuizen).
• Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit (afdelingshoofd
Inwendige Geneeskunde Erasmus MC).
• Jan Smelik (lid Kwaliteitsraad, Algemeen coördinator
van Nederland Zorgt Voor Elkaar).
• Marjo Vissers-Kuijpers (divisievoorzitter Zorg
Coöperatie VGZ).
• Bert Kleinlugtenbeld (voorzitter Samenwerkende
Algemene Ziekenhuizen).
• Joba van der Berg (lid van de Tweede Kamerfractie
van het CDA).
Dagvoorzitter Piras had van een viertal conclusies uit
de terugkoppeling van de dialoogcirkels dilemma’s
gemaakt en legde deze voor aan de deelnemers aan
de slotdialoog op het podium. De mensen in de zaal
werden uitgenodigd ook aan deze dialoog deel te
nemen.

Dilemma 1: Optimale zorg moet voor
iedereen beschikbaar zijn, maar niet per se
dichtbij.
De panelleden en 88% van de aanwezigen in de zaal
was het met deze stelling eens. Vanaf het podium werd
wel de vraag gesteld wat ‘dichtbij’ in deze context
betekent. Bert Kleinlugtenbeld is voorstander van
spoedzorg, dat is ook optimale zorg, dichtbij, maar hij
beseft ook dat hele complexe zorg, zoals oncologische
zorg, geconcentreerd wordt aangeboden. Wat hem
betreft houden we zorg zoveel mogelijk toegankelijk
en beschikbaar, waarbij toegankelijkheid zeker ook
met afstand te maken heeft.
Joba van der Berg meent dat iedereen kan begrijpen
dat als je over hoog complexe zorg spreekt, je die op
maar een paar plekken in Nederland organiseert. Het

Prinses Maxima Centrum voor kinderen met kanker is
daar hèt voorbeeld van. Maar voor acute zorg moet je
snel in een ziekenhuis kunnen komen. “Als we hierin
iets willen veranderen, moeten we dat in overleg met
de ketenpartners doen, daarbij gebruik maken van
innovatie en uitgaan van de zorgbehoefte.”
Hans van der Schoot is ook voor die dialoog en
onderstreept nog eens het relatieve karakter van
het begrip ‘dichtbij’. “Begin vorige eeuw waren er
in Nederland 2500 huisartsen die voor de 5 miljoen
inwoners alles deden. Dat was toen zorg dichtbij. Er
was nog weinig ziekenhuiszorg. Dat is nu allemaal
veranderd. En we moeten er rekening mee houden

dat complex niet alleen gaat over een patiënt of een
interventie, maar ook over de organisatie van zorg.
Het kost steeds meer moeite om goede dienstroosters
te maken en de beschikbare professionals niet te
overbelasten. En we moeten ‘dichtbij’ wel beschouwen
als iets dat we doen met hulpmiddelen. In de vorige
eeuw was dat de overgang van paard en wagen naar
auto. Nu zitten we ook dichtbij met een helikopter als
hulpmiddel.
In de dialoogtafel van Jan Smelik is naar voren
gekomen dat als huisartsen, ziekenhuizen,
verpleeghuizen, ggz en andere partijen die acute zorg
verlenen meer samenwerken, zij beter in staat zijn om

acute zorg dichtbij te regelen: “Dan heb je niet per se
een ziekenhuisbed nodig, maar kun je ook een bed in
een verpleeghuis organiseren. Ontschotten dus.”
Stephanie Klein Nagelvoort waarschuwt voor copy
paste van de ene naar de andere regio, omdat de
organisatie van zorg per regio kan verschillen. Daarom
pleit zij voor netwerkverantwoordelijkheid: met elkaar
afspreken wat dichtbij moet, wat centraal kan en
moet en afspreken dat een aantal zaken, waaronder
traumazorg, in een topcentrum plaatsvinden.
Palliatieve zorg bijvoorbeeld kan wel prima dichter bij
huis plaatsvinden. Ook hier weer ontschotten en samen
de verantwoordelijkheid nemen om die kwaliteitseisen
neer te zetten. Dan zal het ook steeds normaler worden
dat doctoren en andere zorgverleners niet langer
gebonden zijn aan één gebouw.
Marjo Vissers-Kuijpers voegt daaraan toe dat het

belangrijk is dat de organisatie van de netwerkzorg
op basis van gelijkwaardigheid geschiedt. Dat niet
één, bijvoorbeeld academisch, centrum bepaalt wat
er in de regio gebeurt. En er moet ruimte zijn voor een
in de regio passende variant op het Kwaliteitskader,
omdat iedere regio een specifieke problematiek
heeft. “Als netwerk heb je de verantwoordelijkheid
om de kennis van bepaalde zorg in de regio op peil te
houden. Als iets vandaag complex is, moet je als regio
de verantwoordelijkheid nemen om die zorg morgen
minder complex te laten zijn.”
Volgens Hans van der Schoot wordt de organisatorische
complexiteit in deze discussie enorm onderschat.
Zeker met de huidige arbeidsmarkt. Regio’s verschillen
onderling enorm. Maar bepaalde principes zijn
niet regio- en netwerkafhankelijk. Die hebben te
maken met volume-indicatoren. Minimum volume-

eisen gelden voor elke regio. Dat geldt ook voor de
organisatorische complexiteit van dienstroosters.

Dilemma 2: De patiënt heeft het recht te
kiezen voor suboptimale zorg (hij mag zeggen
dat hij iets anders wil dan in de kaders staat)
Driekwart van de respondenten uit de zaal is het
hiermee eens. Sommige anderen vinden de stelling
onzinnig: “Die gaat ervanuit dat het suboptimale
zorg is, terwijl de betreffende zorg voor de patiënt
optimale zorg is. Zo is palliatieve zorg bijvoorbeeld
helemaal geen suboptimale zorg, maar zorg die op dat
moment voor die patiënt het allerbeste is.” De vraag
wordt gesteld of patiënten dan ook recht hebben op
zorg die eigenlijk niet voor hen geschikt is, zoals een
harttransplantatie voor een 85-plusser.
Als thuisbevallingen bij een contra-indicatie
worden toegestaan, rijst de vraag wie dan juridisch
aansprakelijk is. Hier werd ook ingebracht dat de
patiënt zelfbeschikkingsrecht heeft over zijn of
haar eigen lichaam, de patiënt kan daarom moeilijk
gedwongen worden tot een ziekenhuisbevalling.
De heftige discussie geeft wel aan dat dit vraagstuk,
waarbij emotie een rol speelt, erg complex is. Er zijn
geen simpele oplossingen.

Dilemma 3: Er moet ruimte zijn voor
regionale verschillen in de uitvoering van
landelijke eisen.
Daar is 95% van de respondenten het mee eens. Joba
van der Berg heeft in de Tweede kamer een motie over
de leefbaarheidsanalyse uitgebracht. “Je moet aan de
landelijke eisen voldoen, maar hoe je het uitvoert, mag
per regio verschillen. In de budgetimpactanalyse is niet
gekeken wat het betekent voor regionale ziekenhuizen.
Als die failliet gaan, heb je nog minder zorg. Dat is
niet de bedoeling, want de zorg moet toegankelijk
en bereikbaar zijn. Als we afspreken dat er in de 24
uursstructuur voldoende dokters zijn, dan moeten
we dat ook goed regelen.” In aansluiting hierop stelt
Hans van der Schoot voor om voortaan niet meer
over kwaliteitseisen maar over kwaliteitsrichtlijnen te
spreken.

Dilemma 4: Kwaliteitskaders moeten
helpend zijn en niet dirigerend (dat zijn ze
nu soms wel)
67% van de respondenten onderschrijft deze stelling.
Zo ook Jan Smelik, die veel van de kwaliteitskaders
tamelijk directief vindt. Volgens hem moeten we van
een vast opgelegd rigide kader meer toe naar dat
mensen met elkaar een lerend netwerk gaan vormen.
Vanuit de zaal klinkt dat we ons wel moeten realiseren
dat het makkelijker is een rigide kader te handhaven
en te toetsen en dat zo’n verandering ook wat vraagt
van de toezichthouder. De IGJ moet dan meebewegen:
wat is de specifieke bedoeling van deze richtlijn en
past de invulling die de regio kiest daar wel bij? Daar
waar je diversiteit passend bij de regio toestaat, krijg je
betere oplossingen. Oplossingen die ook helpen bij het
zichtbaar ontwikkelen van de regio. Ruimte geven voor
ontwikkeling, maakt het toezicht complexer.
Joba van der Berg denkt dat meer focussen op

uitkomsten dan op proces ook kan helpen. “Als je meer
naar resultaten gaat kijken, krijg je automatisch de
ruimte die je nodig hebt in de regio.”

Afsluiting
De bijeenkomst wordt afgesloten door Jan Kremer.
Wat hem betreft, is de middag geslaagd. Tijdens deze
“heel bijzondere bijeenkomst” heeft hij veel geleerd
en gehoord en veel perspectieven mogen proeven.
Terugblikkend op het episodeverhaal van Twynstra
Gudde, heeft hij sterk de indruk dat we aan het begin
van de volgende, vierde, episode staan. “Een episode
waarin we misschien wel veel meer met elkaar moeten
leren om vanuit perspectieven van de burger de zorg
op een andere manier te gaan inrichten, zodat we die
dilemma’s samen met de burger gaan oplossen.”
Een kritische noot van voorzitter Piras: “Hoe zorgen
we dat dit doorgaat? Dat de input niet in een lade
belandt?” Dat kan volgens Kremer op twee manieren.

Ten eerste via de afronding van het Kwaliteitskader
Spoedzorgketen. Partijen hebben daar veel werk verzet.
De Kwaliteitsraad is nu druk bezig om de laatste
punten waarover geen overeenstemming werd
bereikt vast te stellen. Daarnaast moeten we aan
het begin van deze nieuwe episode meer de breedte
in. “Misschien zijn er nieuwe mogelijkheden voor de
publieke driehoek van NZA, IGJ en het Zorginstituut en
kunnen zij een ondersteunende, adviserende en zelfs
doorpakkende rol gaan nemen in de afweging van
conflicterende waarden in de context van de praktijk.”
De Kwaliteitsraad gaat met de input van deze middag
aan de slag om te kijken wat de komende jaren
kan helpen om invulling te geven aan het anders
aanpakken van de problemen waar we samen voor
staan.

