
Gezondheid is niet te koop! 

Maar de zorg daarvoor wordt 
onbetaalbaar! 

Hans Fiolet 
Directeur patientenzorg 

Maastricht UMC 





11 miljard dollar 
( was niet genoeg!) 

 
• 2003  

– alvleesklierkanker 
• 2004  

– Whipple 
• 2009  

– Levertransplantatie 
• 2011  

– overleden 



Hoger en hoger! 

 



1994-2014 

• 29 miljard euro                    83 miljard euro 
 

 39 miljard curatief 
  28 miljard AWBZ/WMO 
 15 miljard overige VWS 

 
Zorgtoeslagen:  

4,2 miljard voor 6,2 miljoen huishoudens 



 

Zij kunnen het niet meer opbrengen!! 



 



Prognose 2040 

 

125 miljard 
( prijspeil 2014) 



Protonentherapie 

 

75 miljoen/ jaar 



De draagkracht van de oudere 
patient 

• AOW alleenstaande            1040,- p.m. 
• AOW  +15.000,-                  1950,- p.m. 
• Gehuwd AOW                     1436,- p.m. 
• Gehuwd + 15.000,-              2720,-p.m. 

 
• Premie + eigen risico           140,- p.m.p.p 
• Aanvullende verzekering      …. 
• “eigen kosten”                       …. 
• Ziekenhuisopname               …. 

 



Bijkomende zorg 

• Herstel en balans 
– Geen of gedeeltelijke vergoeding vanuit polis 

• Screening psychosociale gevolgen 
– Geen financieringsgrondslag meer 
– Overleg met 1e lijns GGZ biedt misschien 

perspectief! 
• Voeding 
• Eigen bijdrage AWBZ 



Draagkracht 
(anders bekeken) 

• Hoe lang gaan we door met behandelen? 
 

• Is het niet menselijker om palliatief te 
denken? 

 
• Wat is de evidence van oncologische 

behandelingen bij >> 70 +? 
 



 



Instandhoudingsdrift! 

Er zal niets veranderen als we dat 
blijven waarderen! 

10 miljoen vierkante meter 

350.000 medewerkers 

2 miljard aan “wagenpark” 

Rendement 328 miljoen 

> 20 miljard kosten 
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            Creatieve destructie!! 



Overheidsmaatregelen 

• Hoofdlijnen akkoord ( max 1% groei) 
• Bezuinigingen in AWBZ / WMO/ Zorg 

– WMO                1,7   miljard 
– Huish. Zorg       1,1   miljard 
– Zorg                   5     miljard 

 
– Ouderenzorg     2,4 miljard 
 
  ( Krimp werkgelegenheid 30.000 banen in 2014) 



Grote thema’s 

 
• Kostenbeheersing 
• Patient centraal 
• Duurzaamheid 

• Evidence 



Blauwe zorg 

1 + 2 = 
 

1 ½ ? 



 



 



There is more…. 

• Perspectief welzijn 
• Van zorg naar eigenwaarde 

• Preventie 
• Leefwijze 

• Eigen bijdrage 
• Civil society 
• Solidariteit 



Patiënt  oriented 

 

     Experience 

Expertise 

Exploitation 

profit 

people 

planet 



Wat betekent dat voor de 2e lijn? 

 
• Meer expertise naar “buiten brengen”! 

• Minder langdurige follow – up! 
• Meer bereidheid om evidence based te 

werken 
• Minder activiteiten om het verdienmodel 

als leidend principe te zien 



 



 
Bram Vermeulen - De Steen 

Ik heb een steen verlegd, 
in een rivier op aarde. 

Het water gaat er anders dan voorheen. 
De stroom van een rivier, hou je niet tegen 
het water vindt er altijd een weg omheen. 

Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen, 
neemt de rivier m'n kiezel met zich mee. 

Om hem, dan glad, en rond gesleten, 
te laten rusten in de luwte van de zee. 

 
Ik heb een steen verlegd, 

in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 

Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 

 
Ik heb een steen verlegd, 

in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 

Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 





Manifest Santé 
(er komt steeds meer beweging!) 

Dialoog over stichting 



                                                ZZ GG 

Duur  Goedkoop 

                    Zoveel mogelijk thuis 

Burgers, patiënten, 
professionals 
aan het stuur 



Manifest Sante 

Vertrouwen 
Verbinding 

Zinnig en zuinig 
Openheid 
Reputatie 

 
Drift om te slagen! 



Een nieuw concept 
               Huisarts 
 
 
             Ziekenhuis 
 
 
Short loop   Standaardpoli 

              Huisarts 
 
       
        “meekijkconsult” 
          
               
             
           Ziekenhuis 
 
 
Short loop      Standaardpoli 



Kan dat wel in de oncologie? 

 
• Het nut van screening 
• Dare to care! 
• Draagkracht 
• Comorbiditeit 
• Palliatie 
• Follow up 

 
 

 



 



 



 



 



herverkaveling 
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