04

zaterdag 24 maart ZORG & INNOVATIE

05

ZORG & INNOVATIE zaterdag 24 maart

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met CZ

ZORG OP MAAT
DOOR E-HEALTH

INNOVATIEKRACHT
GEZOCHT

Zorgverzekeraar CZ ontwikkelt een digitaal gezondheidsplatform voor
ziekenhuizen, huisartsen en patiënten, genaamd Mijn Gezondheidsplatform.
Dit platform geeft de patiënt meer vermogen tot zelfmanagement, een ontwikkeling waar volgens CZ veel behoefte aan is, zeker bij chronisch zieken.

Het is duidelijk: de komende jaren staat de zorg in het teken van innovatie.
Maar innoveren gaat niet vanzelf: het valt of staat met de juiste mensen
op de juiste plek. Wie gaan de komende jaren het verschil maken en hoe
zorg je ervoor dat juist die mensen bij jouw organisatie willen werken?
Lucien Engelen, initiatiefnemer en curator van TEDxMaastricht van het
UMC St Radboud en innovatie-expert bij uitstek, geeft zijn mening.

≥ De huidige aanpak in de zorg, waarbij een zorgstandaard

≥ “We praten niet over zomaar een verandering, we spreken over
de grootste verandering ooit in de zorg. Een paradigm shift.”
Lucien Engelen laat er meteen geen twijfels over bestaan hoe
groot de uitdaging wordt voor de zorg. Artsen, verpleegkundigen, ondersteuners en staf – iedereen krijgt er op een of andere
manier mee te maken.

voor een aandoening wordt vertaald naar een zorgprogramma
voor iedereen, past niet bij de uitgangspunten van zorg op
maat. “Steeds meer patiënten willen meer regie over hun eigen
gezondheid en zorgbehoefte,” aldus Wim van der Meeren,
voorzitter raad van bestuur van CZ. Daarbij groeien de kosten van de zorg, waarop dan weer bezuinigd moet worden,
terwijl de behoefte aan zorg in een vergrijzende samenleving
steeds groter wordt. De zorgverzekeraar kijkt daarom naar alternatieve ondersteuning in de vorm van e-health-toepassingen,
e-mailcontact en telefonische consulten. “Zo kan de kwaliteit
van zorg verder groeien, blijven de kosten beperkt en wordt het
moment dat de zorgvraag de capaciteit overtreft minder snel
bereikt,” aldus Van der Meeren.
Vooral voor chronisch zieken gaat zelfmanagement een steeds
belangrijkere rol spelen. Neem bijvoorbeeld de groeiende groep
diabetespatiënten. Het merendeel moet vier keer per jaar voor
controle naar een zorggroep, als onderdeel van de zorgstandaard. Hebben zij nog een andere aandoening, bijvoorbeeld
COPD, dan wordt naast de eerste ook een tweede zorgstandaard
toegepast. “Heel gechargeerd gesteld: op maandag ben je diabeet
en op dinsdag ben je COPD’er. Dat is geen zorg op maat,” zegt
Van der Meeren. “Een deel van de patiënten die nu behandeld
worden volgens een zorgstandaard, kan hun zorg met zelfmanagement beter inrichten. We weten dat mensen die zelf sturen,
over het algemeen minder gebruikmaken van de zorg en betere
resultaten boeken. En ze zijn ook nog eens tevredener.”
Mijn Gezondheidsplatform
Met dat doel heeft CZ een digitaal instrument laten
ontwikkelen ter ondersteuning van zelfmanagement: Mijn
Gezond heidsplatform (MGP). MGP heeft een aantal onderdelen in zich om op een succesvolle manier te kunnen bijdragen aan zelfmanagement. Joep de Groot, lid raad van bestuur
van CbusineZ, de innovatie- en participatiemaatschappij van
CZ en ontwikkelaar van het platform, licht toe: “MGP biedt
ondersteuning in de thuissituatie van de patiënt en combineert
dat met ondersteuning in het zorgproces. Het is een digitaal gezondheidsdossier, waar zorgverlener en patiënt beiden toegang

toe hebben. Zij kunnen op MGP samen een zorgplan op maat
opstellen. Daarnaast kan de patiënt er belangrijke meetwaarden
in bijhouden en krijgt hij daarop direct feedback. Bovendien
biedt het platform interactieve mogelijkheden voor coaching
op leefstijl, bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, voeding en
stoppen met roken.” De patiënt logt in, doet een online-intake
en ontvangt dan een plan op maat. Hij kan de voortgang bijhouden en zo - met behulp van een ‘levende’ zorgprofessional
die meekijkt en geregeld contact opneemt - zijn doelen bereiken.
Gelijkwaardige samenwerking
Door gegevens uit te wisselen tussen het platform en de systemen van de zorgverlener, komt meer informatie beschikbaar
voor zowel patiënt als zorgverlener. Dit maakt de samenwerking tussen beide partijen ook gelijkwaardiger. De patiënt
krijgt meer regie over zijn zorg en gezondheid en de zorgverlener kan gericht ondersteunen. “Een belangrijke voorwaarde
voor effectieve ondersteuning van zelfmanagement, is begeleiding en controle door een arts,” vervolgt De Groot. “Het is
daarom zaak dat patiënt en zorgverlener eerst samen kijken naar
het zelfmanagementvermogen van de patiënt. Een goede zelfmanager heeft geen behoefte aan vier keer per jaar een consult
bij de zorgverlener. Dat kan teruggebracht worden tot één keer
per jaar met daarnaast ondersteuning van het MGP. Dit creëert
weer ruimte voor patiënten die meer begeleiding nodig hebben.”

Wat kan de zorg verwachten? Ten eerste is er sprake van
rolwisseling. Waar informatie eerder alleen aan de kant van
zorgprofessionals en wetenschappers beschikbaar was, is het nu
via onder meer internet voor iedereen toegankelijk. Hierdoor
verandert de rol van de patiënt en zal deze actiever betrokken
moeten worden bij het zorgproces. Daarnaast is de vraag naar
zorg enorm gestegen en, met de vergrijzing aan de horizon, is
er nog geen einde in zicht. Inzet van nieuwe technologie moet
tijd en arbeid besparen, en daarmee de kosten van de zorg beheersbaar houden. “Technologie moet je niet zien als doel maar
als tool”, stelt Engelen. “Het is een middel waarmee je tijd kunt
winnen en ruimte kunt scheppen voor andere taken. Dat betekent wel dat het vak van verpleegkundige bijvoorbeeld op den
duur technischer wordt.”
Wim van der Meeren (links) en Joep de Groot:
“E-health kan uitkomst bieden voor patiënt en zorgverlener.”

Meetbare kwaliteit
Leefstijlverandering en zelfmanagement van chronische aandoeningen als depressie, burn-out en angststoornis zijn bij uitstek geschikt voor online-begeleiding. Internetbehandeling is
dan effectief, goedkoper en het bespaart ook arbeidskracht in de
zorg, en iedereen weet hoe hard die nodig is. “Er zijn 250.000
mensen nodig op de arbeidsmarkt en 460.000 daarvan moeten in de zorg,” zegt Van der Meeren met een kleine glimlach.
“Differentiatie is nodig. Zorg waar het moet, zelfmanagement waar het kan. E-health kan een belangrijke rol spelen
op diverse vlakken. Door zorgprocessen te verbeteren wordt
het zorgsysteem efficiënter, verbetert de kwaliteit van de zorg
en krijgen patiënten de mogelijkheid zelfstandiger met hun
ziekte om te gaan.” x

SINDS 2001 ZIJN DE ZORGKOSTEN MET

66% GESTEGEN (CBS)

“Differentiatie is nodig.
Zorg waar het moet,
zelfmanagement waar
het kan”

Innovatie biedt kansen
De wereld van de zorg verandert dus ingrijpend – verandert
daarmee ook de vraag naar personeel? Volgens Engelen is dit
niet meteen het geval. “Door innovatie in de zorg zal de invulling van sommige functies anders worden – denk aan de
verpleegkundige en de nieuwe techniek. Ook zullen er waarschijnlijk geheel nieuwe functies ontstaan, waar we nu niet
direct aan denken. Maar de veranderingen vinden gefaseerd
plaats, dus is er voldoende tijd om personeel zonodig bij te
scholen of wellicht helemaal om te scholen, mocht dat nodig
zijn.” Waar het om gaat, benadrukt Engelen, is dat innovatie
in de zorg veel kansen zal bieden, zowel voor de huidige
zorgprofessionals als voor mensen die nu in andere sectoren
werkzaam zijn. “Zorgprofessionals willen zorg verlenen, niet
eindeloos turven en lijstjes invullen. Technologie kan veel van
die bijzaken overnemen, waardoor er meer tijd is voor het echte
werk. Tegelijkertijd wordt de zorg door innovatie ook een meer
dynamische omgeving. Er komt meer ruimte voor mensen die

makkelijk voor hen om vacatures te posten op hun Facebookpagina of te tweeten. Daarmee vergroot je de kans dat je mensen
bereikt die een match hebben met jouw organisatie.”

“Zorgbreed moeten we
de juiste mensen op de juiste
plek krijgen”

het leuk vinden om te pionieren en nieuwe dingen op te zetten.
Kortom: de zorg wordt leuker en daarmee een aantrekkelijker
branche!”
Communiceer met communities
Dat is een welkome ontwikkeling in een sector die nog te vaak
kampt met een grijs en stoffig imago. Maar zorginstellingen
zullen dat wel zelf in hun werving moeten laten doorklinken.
Engelen is voorstander van een creatieve benadering: “We
moeten outside the box denken om nieuwe doelgroepen te
bereiken. Met louter traditionele middelen zoals kranten en
vakbladen bereik je immers maar een deel van je doelgroep.
Cross-mediale combinaties en inzet van social media zijn
essentieel voor een maximaal bereik.”
Met name netwerken of communities bieden waardevolle
mogelijkheden om zorgorganisaties een eigen gezicht te geven en daarmee een sterke employer brand op te bouwen en te
onderhouden. Zakelijke platforms als LinkedIn worden al langer hiervoor gebruikt maar ook Facebook en Twitter worden
steeds belangrijker. Engelen, zelf een enthousiaste Twitteraar,
ziet hierin grote kansen. “Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van werknemers - ze zijn je beste ambassadeurs! Maak het

HET AANTAL WERKENDEN IN DE ZORG IS MET

Werk aan een sterk merk
Een dergelijke aanpak brengt employer branding ook binnen
het bereik van kleine organisaties zoals huisartsenpraktijken
en andere kleinschalige zorgverleners. Ook zij kunnen immers
zonder grote investeringen met social media aan de slag gaan.
Dat is belangrijk want employer branding kan veel verder
ontwikkeld worden in de zorg. Engelen: “Innovatie zal van
de zorg een leukere en interessantere sector maken; het is goed
als alle organisaties, op alle niveaus, die boodschap uitdragen.
Bovendien is het belangrijk om zorgbreed de juiste mensen
op de juiste plekken te krijgen. Iedere organisatie kent zijn
eigen specifieke cultuur, zijn eigen focus, zijn eigen plussen
en minnen. Als je die heel duidelijk communiceert, kunnen
zowel werkgever als werknemer veel bewuster kiezen.”
Bovendien: “Hoe beter het proces aan de voorkant is geregeld, hoe beter de collega’s die je binnenhaalt”, aldus Engelen.
“En hoe groter de kans dat zij zich thuis voelen binnen de
organisatie en willen blijven.” In het kader van de grote veranderingen die de zorg te wachten staat, is dat tenslotte ook niet
onbelangrijk. x

Wat is employer branding?
Employer branding is een authentieke en
onderscheidende voorkeurspositie verkrijgen
en behouden als werkgever in de mindset van
(potentiële) medewerkers en hun beïnvloeders
met als doel het aantrekken en behouden van
de juiste medewerkers.
Uit: Het Nieuwe Employer Brand,
uitgeverij Werf&Media
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