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Zie Asch & Volpp, NEJM, 2012

Maginot linie





“Het hele bouwwerk stond in het teken van het winnen van de vorige oorlog. (…) Alles aan 
dit fort en dit mechaniek heeft iets tragisch: het modernste van het modernste, en toch één 

grote vergissing omdat het uitgangspunt voorgoed verleden tijd was.”

Geert Mak over Fort Fermont, onderdeel van de Maginotlinie.
In Europa, Atlas, 2004



Is de gezondheidszorg bezig met het winnen van 
de vorige oorlog!?





Herijken van professionele expertise

Plochg, Klazinga, Schönstein, Starfield OECD 2011



Een gezondheidszorgsysteem dat –by design – een 
tiental specialisten rondom één patiënt organiseert, 

a) … is niet meer te bemensen;

b) … is niet meer te betalen;

c) … heeft geen toegevoegde waarde meer.   
Gezondheid wordt niet ‘geproduceerd’ door 
simpelweg alle specialistische expertises op te 
tellen.

Multi-morbiditeit falsifieert het 
ziekte-per-ziekte denken



“Verminderde meeropbrengsten”

“in the evolution of a society, 
continued investment in complexity 
as a problem-solving strategy yields 

a declining marginal return.”

Joseph A. Tainter, The Collapse of 
Complex Societies 
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• Het is zo evident dat je expertise als zorgprofessional 
tekortschiet; 

• Het lukt steeds minder om het verschil te maken 
voor die ene patiënt;

• Het ‘systeem’ zet de zorgprofessional uit hun kracht;

• Dat stompt af --> burn-out, verslaving, zelfmoord, 
arbeidsongeschiktheid, …



Wat is de oplossing!?



Synchroniseer de gezondheidszorg, in bijzonder de 
professionele expertise en hoe we die organiseren, met 
de samenleving.



De steen in de vijver van Machteld Huber

Met preventie en zorg de dood zo lang 
mogelijk voor ons uitschuiven: Gij zult 
100 worden!

1. Verleg de focus naar gezondheid

Met voorzorg de dood met zoveel 
mogelijk levensvreugde voor ons 
uitschuiven en hem uiteindelijk 
omarmen.



2. Click and Zoom Out



3. Maak Menselijk Contact én Luister!
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4. faciliteer, i.p.v. intervenieer



Fits in with

Comes from
Primary problem Secondary problem

Professional led Cure care

Individual led Heal Deal 

Van der Kamp & Plochg, 2019



Van verbeeldingskracht naar concrete veranderstrategie



Working with the grain: maak professionals (deel 
van) de oplossing in plaats van het probleem.



Kanaliseren van 
professionaliseringsprocessen

• Externe druk vergroten op professies;

• Via professionele zelfregulering beleidsagenda van nazorg naar 
voorzorg laten adopteren. 

22





1. Geef podium aan innovatieve professionals 
én bescherm ze dan ook!!



2. Stimuleer de sociale innovatie van beroepsverenigingen

Add-on’s

Fusies



3. Moderniseer opleidingscurricula

Raamplan artsopleiding



4. Gericht R&D beleid



Zie Plochg et al. Zorgvisie 2017

5. Nieuwe verdienmodellen: ‘vitaliteitscontract’



Slotopmerkingen

• Zorgprofessionals zijn bezig met het winnen van de vorige oorlog;

• Graag wat méér sociologie van professies in het arbeidsmarktbeleid;

• Burger ≠ passieve zorgconsument --> coproduceert zijn eigen gezondheid met zijn 
(sociale) omgeving;

• Juist nu het momentum pakken en de lange termijn problematiek oplossen;

• De digitale gezondheidsmarkt is het breekijzer;

• De gezondheidszorg is een koekoeksjong;

• Toon lef en leiderschap --> doe uw ding, maar zorg dat wat u doet bijdraagt aan 
het geheel, en dat is méér dan de som der delen; 

• Bovenal omarm de beweging van nazorg naar voorzorg als leidmotief voor 
duurzame vernieuwing van het arbeidsmarktbeleid. 



Bedankt voor uw aandacht

Kijk op www.federatievoorgezondheid.nl 


