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Mijn werk staat, meer dan ooit, in het
teken van passende zorg. Passende
zorg is het strategische antwoord van
steeds meer partijen op de enorme
uitdagingen in de gezondheidszorg.
De zorgvraag groeit als gevolg van
de demografische ontwikkelingen en
toegenomen medische mogelijkheden.
Tegelijkertijd zijn er niet genoeg
mensen om de zorg te leveren en
groeien de kosten jaarlijks in hoog
tempo. De gedachte van passende zorg
is eenvoudig. Zorg is passend als die
waarde toevoegt. En dat is even slikken.
Iedere professional wil het goede doen
en denkt vaak dat zij/hij dat doet. Maar,
hoe gek het ook klinkt, lang niet alle
zorg die we leveren voegt waarde toe.
Het meest helder is dat daar waar het
gaat om verspilling in de zorg. Zoals al
die geneesmiddelen die bij mensen op
de plank staan. Of al die tijd die wordt
besteed aan zinloze registraties. Je kunt
makkelijk bedenken wat de impact op
kosten en tijd zijn als je die verspilling
zou veranderen. Maar het gaat om ook
om zorg die op de verkeerde plek
wordt geleverd. Mensen die voor een
gesprekje van vijf minuten naar een
ziekenhuis moeten, daar waar dat
gesprek prima digitaal had kunnen
worden gevoerd. Of mensen die met
een - in de huisartsenpraktijk goed te
behandelen - diabetes type II naar een
internist in het ziekenhuis gaan voor
behandeling. Inderdaad het gaat om de
juiste zorg op de juiste plek. Ingewikkelder is de zorg die wordt aangeboden
en die voor een specifieke persoon
geen waarde toevoegt. Bijvoorbeeld
een operatie met een lang herstel
traject bij iemand die mogelijk zonder
operatie een vergelijkbare kwaliteit van
leven zou hebben. Of nog alles uit de
kast willen halen in de laatste levensfase, waardoor iemand geen tijd en
ruimte heeft om afscheid te nemen
op een manier die hem of haar past.
Bepalen wanneer behandelingen
passend zijn voor een individu vraagt
tijd, onderling vertrouwen en het goede
gesprekken. In goed Engels: shared
decision making. Hoewel we allemaal

weten wat het is, en misschien zelfs
denken dat we het doen, in de dagelijkse zorg is het nog geen vanzelfsprekendheid. De laatste en zeker kansrijke
vorm van passende zorg is inzetten op
het voorkomen van zorg. Bijvoorbeeld
via programma’s om mensen meer te
laten bewegen en gezonder te laten
eten of programma’s om te voorkomen
dat mensen vallen en hun heup breken.
Kortom: passende zorg realiseren kan
op heel veel manieren, maar is zelden
gemakkelijk. Immers, we doen de
dingen zoals we denken dat ze goed
zijn, zoals we ze geleerd hebben of
zoals we denken dat van ons verwacht
wordt. Feitelijk is werken aan passende
zorg werken aan een collectieve
gedragsverandering. Van burgers,
patiënten of cliënten maar zeker ook
van professionals, zorgaanbieders,
financiers en beleidsmakers. Toch
ontstaan er steeds meer mooie
voorbeelden van partijen die erin
slagen de zorg meer passend te krijgen.
Denkend over passende zorg komt
onmiddellijk de vraag op of het
onderwijs passend is. Passend om
professionals af te leveren die passende
zorg kunnen leveren. Passende zorg
vraagt loslaten van zekerheden, van
routines, van professionele autoriteit als
maat der dingen. Maar hoe kunnen
studenten en startende professionals
iets loslaten dat ze nog niet verworven
hebben? Ik denk dat het antwoord ligt
in de balans tussen vakinhoudelijke
competenties en de zogeheten 21st
century skills in de T-shape. Misschien
is het tijd voor passend onderwijs
waarin we al het onderwijs dat geen
waarde toevoegt, loslaten. Alles wat
studenten moeten leren en nooit
meer gebruiken, wat we ze leren via
ineffectieve methoden als massale
hoorcolleges vervangen door het
werken in kleine multidisciplinaire
groepen. Kortom veel van wat we
weten dat anders kan, maar waarvoor
de motivatie en mogelijkheden lijken
te ontbreken om het te doen. Eigenlijk
net als in de zorg. Samenwerken aan
passend onderwijs: de toekomst is nú.
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