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Een 'bijzonder' symposium

Debatteren in de rol van je tegenspeler:
goede formule voor verfrissende ideeën

Hoe moeten we de zorg besturen als we goede,
toegankelijke en betaalbare zorg voor de generaties
na ons willen waarborgen? Dat was de kernvraag
tijdens het drukbezochte symposium ‘Duurzame zorg
andere besturing’ op 4 oktober in Maastricht. Het symposium was een initiatief van de
vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
(Universiteit Maastricht) en ging vooraf aan het afscheid van Hans Maarse, professor
Beleidswetenschap in de Zorg.

“Het wordt een bijzonder
symposium”, beloofde Dirk
Ruwaard als voorzitter van de
vakgroep Health Services
Research en dagvoorzitter bij
de start van de bijeenkomst. Zo
waren op het podium in Ad
Fundum vier patiënten-
organisaties vertegenwoordigd

om de debatten te beoordelen.

Bovendien werden de sprekers uitgenodigd om op bijzondere wijze met elkaar in debat te gaan:
niet in de eigen bestuurdersrol, maar in de rol van de tegenspeler. Out of the box denken en
bondig spreken, luidde de opdracht.

Niet duurzaam
Dat leverde meteen een levendig, eerste debat op.
Voorzitter Guy Peeters van de Raad van Bestuur van het
Maastricht UMC+ kroop even in de huid van Guy
Schulpen, medisch directeur van Zorggroep ZIO
(eerstelijnszorg). Huisartsen staan dicht bij de patiënt
en houden goed het overzicht, zei Peeters over de
‘eigen’ beroepsgroep. “Daar kan het ziekenhuis nog wat
van leren”, glimlachte hij. Kritiek had hij ook: huisartsen

kunnen moeilijk nee zeggen, bijvoorbeeld als het gaat om
verwijzingen naar het ziekenhuis. Peeters opperde dat het

systeem alleen bestuurbaar is als alle medici in loondienst werken, ook de huisarts dus.
Guy Schulpen toonde zich als tijdelijk ziekenhuisbestuurder vooral kritisch over de ‘eigen’
organisatie. Nee, zei hij, het ziekenhuis is niet duurzaam en nee, we moeten het ziekenhuis zo dus
niet blijven besturen. Meer efficiency is vereist, oordeelde Schulpen. Het ziekenhuisbestuur moet
zich bovendien inzetten voor de duurzaamheid van de gehele zorg.

Dirk Ruwaard

Guy Peeters en Guy Schulpen

10 minuten spreektijd...



2

Achterhaald concept
Kina Koster van de Raad van
Bestuur van de Cicero
Zorggroep (onder andere
verpleeghuiszorg) kroop daarop
in de huid van een bestuurder
in de thuiszorg. Die positie zou
ze in het echt niet graag
innemen, omdat de overheid

bezuinigt op de thuiszorg in een tijd dat mensen langer zelfstandig
thuis moeten blijven wonen. Bovendien was ze kritisch op de ‘eigen’
organisatie: het concept van de wijkteams in de thuiszorg past volgens haar helemaal niet in een
globaliserende wereld.
Jan Maarten Nuijens voorspelde dat ook de verpleeghuiszorg, die tot voor kort in rustig vaarwater
opereerde, het heel moeilijk gaat krijgen. In het dagelijks leven is Nuijens voorzitter van de Raad
van Bestuur van GroenekruisDomicura (onder andere thuiszorg), maar tijdens het debat werd hij
even verpleeghuisbestuurder. Als de burger meer moet gaan betalen voor het verpleeghuis kan dat
leiden tot leegstand, zei hij. “Ik denk dat meer publiek-private samenwerking noodzakelijk is.”

Verfrissend
Tijdens de eerste pauze bleek meteen dat de opzet van de debatten zeer gewaardeerd werd. Waar
partijen in de zorg meer met elkaar (moeten) gaan samenwerken, is het belangrijk dat zij zich in
andere partijen kunnen verplaatsen. Een formule als deze dwingt partijen daartoe en leidt tot
verfrissende ideeën over samenwerking en het besturen van de zorg, klonk het in de
wandelgangen.

Regionale
onderzoeksbudgetten
Ook in de twee debatten na de
lunchpauze werden de deelnemers
gedwongen om de rol van de tegenspeler
in te nemen. Fons Bovens, directeur van
de GGD Zuid Limburg, was zodoende
even Lejo van der Heiden, hoofd OGZ
(ministerie van VWS).

In die rol zou hij regionale
onderzoeksbudgetten invoeren, zo
kondigde hij aan. De regio krijgt immers

steeds meer taken, ook op het gebied van de (preventieve)
gezondheidszorg. Het zou goed zijn om regio’s daarin te stimuleren en de afhankelijkheid van de
thematiek van landelijke onderzoeksprogramma’s te verkleinen, betoogde Bovens. Als tijdelijk
voorman van de GGD toonde Van der Heiden zich voorstander van meer integraal
gezondheidsbeleid op lokaal niveau. Het regionale zorglandschap wordt complexer. De driehoek
wordt een vierhoek, met de gemeente als partij die steeds belangrijker wordt, in aanvulling op de
zorgverzekeraar, de zorgaanbieder en de consument. De GGD kan daar als gezaghebbende en
belangrijke netwerkorganisatie een belangrijke rol in vervullen, stelde hij vast.

Kina Koster

Jan Maarten Nuijens

Lejo van der Heiden
Fons Bovens
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Zeggenschap
De gemeente zelf was een issue in
het daarop volgende en laatste
debat van de middag. Sociaal
strateeg Jeroen Hoenderkamp van
de gemeente Maastricht kroop
tijdens dit debat in de huid van Joël
Gijzen, directeur Zorg bij CZ, en
andersom. Beide partijen zijn

belangrijke spelers in de financiering
van de gezondheidszorg. Het debat spitste zich onder meer toe op de
vraag hoe partijen vanuit die positie de participatiemaatschappij
kunnen bevorderen. Zo werd de vraag gesteld of het niet beter is de
pijlen te richten op het participeren in plaats van het verzekeren. Uit
onderzoek blijkt immers dat verzekeren leidt tot een toename van de zorgkosten tot 25%. Zo
werden criteria opgesomd waarbij de zorglast niet verzekerd zou moeten worden, bijvoorbeeld als
er een risico van substitutie is van normale dagelijkse bestedingen.

Waarde voor de patiënt

Daarop gaf Dirk Ruwaard het woord aan de vier vertegenwoordigers van de patiëntenorganisaties
op het podium: Jo Maes (directeur Huis voor de Zorg), Trudy Eekhout (Zorgbelang Venray), Nic
Hamers (voorzitter Platform Mantelzorg Limburg) en Hans Ottenheijm (lid bestuur
Zeggenschapsfonds). Zij constateerden onder meer dat de wensen van patiënten onvoldoende
worden gehoord en patiënten met een informatieachterstand kampen. “We begrijpen best dat het
anders moet”, zei Trudy Eekhout. Maar de vraag is of daarbij voldoende rekening wordt gehouden
met de meerwaarde voor de patiënt. Verder stelde zij vast dat waar een overheid veel van burgers
vraagt, die overheid burgers ook meer zeggenschap moet geven. Daar ontbreekt het nogal aan,
vonden ook de andere panelleden. “We hebben helemaal niks te vertellen”, zei Jo Maes. “Toch
wel”, zei Dirk Ruwaard, “daarom hebben we jullie hier juist uitgenodigd.”

Joël Gijzen

Jeroen Hoenderkamp

Hans Ottenheijm, Nic Hamers, Jo Maes, Trudy Eekhout
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Betaalbaar
Als laatste in de rij betrad Arie Nieuwenhuijzen Kruseman het
podium, dit keer in de rol van columnist. Hij stelde vast dat de
maatschappij in een doolhof van versnipperde zorg met veel
verschillende geldstromen is beland. Ontschotting van de zorg en
integrale bekostiging lijken de eerste stappen in de goede richting, zei
hij. “We moeten naar zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen
toegankelijk is en in de toekomst betaalbaar blijft. Dat is duurzame
zorg.”

Voor meer informatie: Suus Koene, s.koene@maastrichtuniversity.nl
Website: www.maastrichtuniversity.nl/hsr

Arie Nieuwenhuijzen
Kurseman
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