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Veranderingen in de zorg

Er gaat veel veranderen in de zorg de komende jaren. De zorg is in ons huidige stelsel onbetaalbaar geworden en dus moet er ingrijpend veranderd
worden. Maar hoe dan en in welk tempo? Daarover lopen de meningen
nogal uiteen. Verandering is noodzakelijk door noodzakelijke bezuinigingen, dreigende personeelstekorten en de vergrijzing. Deze veranderingen
en verschuivingen zijn ook nodig om de betaalbaarheid en de kwaliteit
van de zorg te verbeteren.
Dit is wel een uitdaging in een zorgstelsel dat gekenmerkt wordt door een
sterke fragmentatie in wetgeving en de daaraan gekoppelde financiering
en organisatie in sectoren, waar vaak te weinig wordt samengewerkt.
Vrijwel iedereen is het er over eens dat kostenbesparingen nodig zijn.
En natuurlijk is er altijd discussie mogelijk over welke maatregelen in welk
tempo je moet nemen om dat te regelen.
Wat in de discussie soms vergeten lijkt te worden, is dat de huidige situatie
ook kansen biedt om de gezondheidszorg anders in te richten. Nu is het
moment om schotten in de financiering te verwijderen die een duurzaam,
betaalbaar en kwalitatief goed zorgstelsel in de weg staan. Er kan ruimte
worden gecreëerd om buiten de gebaande paden te treden. En dus om
samen te werken over de sectoren heen. Van marktwerking en concurrentie naar samenwerking en ontschotting. Dat is een uitdaging, maar goed
om er ook zo eens naar te kijken.
Uiteindelijk levert dit winst op, niet in de laatste plaats voor de klant. Een
voorbeeld uit zowel de jeugdzorg als de ouderenzorg: als er sprake is van
een verstandelijke handicap of psychische of psychiatrische problematiek, is de hulpvrager aangewezen op zijn of haar specifieke sector. In dit
voorbeeld de gehandicaptenzorg, respectievelijk de geestelijke gezondheidszorg. In de praktijk van zowel de jeugdzorg als de ouderenzorg blijkt
dat er ook cliënten bestaan die veel beter behandeld kunnen worden
door een andere sector. Een kind met autisme bijvoorbeeld of een oudere met ernstige psychische problemen, die met specifieke hulpvragen
tussen wal en schip raken.
Kort en goed: leg goed uit waarom de inrichting van de zorg moet veranderen. De focus in veel reacties - zonder mensen tekort te willen doen - ligt
te vaak op negatieve consequenties. Toch liggen er wel degelijk kansen.
Kansen om onze zorg anders in te richten, om de zorg toekomstbestendig
te maken, om de zorg betaalbaar te maken en om de zorg in kwalitatief
opzicht te verbeteren.
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