
 maart 2015 :het roer moet om   



hoe het allemaal begon: 
 dec 2014: Spaarndam Akkoord 



Sociale culturele onvrede, bv 
rendements / productdenken 



maakbaarheids-denken:  
toekomstverbeteraar -> beschermer onheil 

•  oud :  verbeteren samenleving  

•  nieuw :  angstige samenleving, wantrouwen,  
  risicobeperking, meer regels en controle,  
 jezelf indekken  

•  Gevolg:  initiatieven en innovaties worden geremd, 
  sociaal culturele crisis   



sociaal culturele crisis 
in de zorg, publieke sector  

•  verdeling verantwoordelijkheden uit lood 
•  bedrijfsmatig-, management-denken slaat door  
•  marktprincipe vs maatschappelijke belangen   
•  individualisering maatschappij, problemen op bord 

van de ander leggen 
•  Vertrouwen in professional ontbreekt 
•  (beroeps)organisaties denken teveel mee in het 

systeem, te afwachtend / te passief 
•  professionals nemen geen verantwoordelijkheid 



optimale zorg 
vereist professionele kwaliteit 

•  kwaliteit ontstaat in interactie met de 
patiënt en andere zorgverleners 

•  zonder vertrouwen in competentie en 
intentie is professionele kwaliteit 
onmogelijk. 

•  kwaliteit in professionele netwerken vereist 
creativiteit en bespreekbaar maken 
onderstroom: onzekerheid, aanname’s etc 



de basis voor oplossingen 

•  vertrouw op vitaliteit samenleving / professional 
•  minder sturing moderne (netwerk) samenleving 
•  maatschappelijke en professionele variëteit tolereren  
•  verzekeraar en overheid moeten zich richten op eigen 

kerntaken, doen waar ze goed in zijn 
•  beroepsgroep moet zich zelf ook spiegel voorhouden 

en nu zelf het initiatief nemen 



4 maart 2015  Casa Nostra 



keuze voor Grassroots beweging 

•  beroepsverenigingen  
verzanden in systeem 

•  activisme  
•  politieke processen 

door burgers aan de 
basis ontwikkeld 

•  ontwikkelingen en 
beslissingen buiten de 
gevestigde overleg- 
organen afdwingen 



thema’s het roer moet om 





11 maart 2015  23.55 uur VWS 



11 maart website de lucht in 



7921 ondertekenaars 
18879 sympathisanten 



maart – juni veel publiciteit 

•  heel veel artikelen in 
kranten, opiniebladen 

•  radio interviews 
•  items NOS journaal, RTL 

nieuws 
•  deelname discussie 

programma’s VARA, 
BNR,  Pauw, omroep 
Max, etc  



2 juni 2015 Help de dokter …….. 
aangeboden aan Tweedekamer cie 



nationaal debat op 10 juni 



zomerakkoord 5 oktober  

3 werkgroepen  

•  Gelijkwaardigheid, 
samenwerking 

•  Bureaucratie 
•  Kwaliteit 

•  Participanten: LHV, VPH, NHG, 
Ineen, VWS, NZA, ACM, IGZ, 
ZN/zorgverzekeraars, NPCF 

  HRMO  op afstand 





de 1e stap is gezet ….. 



het roer gaat om 
•  grootste politieke winst gelijkwaardigheid: 

VWS en ACM erkennen principe 1e lijn 
samenhang door samenwerking., ACM 
eerst praten dan straffen, intrekken 
toezeggingsbesluit. Verbeterd 
contracteringsproces 

•  bureaucratie structureel terugdringen 
•  moderniseren kwaliteits-beleid / -systeem, 

opsplitsen container begrip kwaliteit, 
kwaliteitsbevordering gaat boven controle  



maar, blijft het roer wel om ? 

•  de bureaucratie buigt graag mee, maar …. 
•  aan de zijlijn staan geen optie meer ….. 
•  veranderingen in de zorg bereik je alleen via 

jezelf, de ander en de maatschappij   
•  actieve participatie : nieuw kwaliteitssysteem, 

nieuwe rol zorggroep, andere financiering 
chronische zorg, meer visionair activisme 



tot slot de belangrijkste vraag : 
•  Het Roer Moet Om is 

door de linies van de 
drieletter kantoren 
heen gebroken. 

•  volgens politici een 
ongekend succes 

•  en wat gaat nu de 
huisarts zelf concreet 
doen, voor een 
blijvend resultaat? 



en dat gaat niet van zelf…. 


