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1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar  
De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in een situatie
waarin we te maken hebben met:

VERGRIJZING
CONSUMENTISME
VERSNIPPERDE
ZORG

•

Regio’s waarin de gemiddelde leeftijd van de inwoners stijgt (vergrijzing).

•

Versnipperde zorg voor patiënten wat leidt tot te veel of te weinig zorgaanbod.

•

Grote kwaliteitsverschillen tussen zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgregio’s.

•

Te weinig aandacht voor preventie en zelfmanagement door de patiënt.

•

Bovenmatige verwachtingen en gebruik van zorg door patiënten. Ook als er geen echte zorgvraag is
(consumentisme).

SCHOTTEN
KWALITEITS
VERSCHILLEN

STIJGENDE
KOSTEN

•

Een systeem waarin tijd en aandacht voor de patiënt onder druk staan.

•

Groeiende zorgproductie door o.a. financiële prikkels voor het aanbieden van zorg.

•

Wettelijke schotten tussen de domeinen van zorg die samenwerking en nieuwe initiatieven bemoeilijken.

•

Trage implementatie van innovatie in de zorg, doordat belangen van betrokkenen uiteen kunnen liggen.

Met als gevolg: geen toekomstbestendig zorgsysteem en alsmaar stijgende zorgkosten.
Versnippering in financiering, zorgproducten, indicaties en aanbieders leidt tot verspilling en onduidelijkheid bij
de inwoners. Ook bemoeilijkt het om inwoners de regie over hun eigen gezondheid te laten houden.
Daarnaast komen kwaliteit, betaalbaarheid en solidariteit steeds meer in het gedrang. Een ongemakkelijke waarheid waar wij ons als CZ verantwoordelijk voor voelen. Deze situatie vraagt om een nieuwe aanpak.

2. CZ neemt initiatief met Regioregie
CZ gelooft in een ander zorgsysteem dat de zorg écht beter en weer betaalbaar maakt. CZ neemt het initiatief
om de zorg anders te organiseren. Samen met inwoners en partners in de regio. Dát is Regioregie.
Regioregie biedt de oplossing om samen met zorgprofessionals, patiënten, patiëntenorganisaties, inwoners,
gemeenten en werkgevers op regionaal niveau een nieuwe manier van samenwerken te ontwikkelen. Een nieuwe
gestructureerde marktsamenwerking die leidt tot:

GEZONDHEIDS
WINST

BETERE
ZORG
RESULTATEN

BETAALBAARHEID
VAN DE ZORG

•

Gezondheidswinst; zoals het verhogen van het aantal jaren dat inwoners in goede gezondheid doorbrengen.

•

Betere resultaten van de zorg; zoals het verlagen van het aantal acute ziekenhuis- of verpleeghuisopnamen
van kwetsbare ouderen.

•

Betaalbaarheid van de zorg; zoals kostenverlaging door minder verspilling van geneesmiddelen en zoveel
mogelijk zelfmanagement door chronisch zieken.

3. Samen de weg uitstippelen naar betere zorg
De exacte route naar betere en betaalbare zorg in de regio’s is nog niet bekend. De deelnemende partijen vormen
samen de nieuwe weg. Zij weten het beste wat nodig is binnen hun regio. Samen zoeken de betrokkenen in de
regio naar nieuwe wegen.
De uitvoer en samenwerking van CZ met alle partijen is gebaseerd op co-makership. CZ legt niets op, maar
begeleidt regio’s op weg naar:
•

Gestructureerde en geïntegreerde regionale samenwerking tussen de domeinen in de zorg
(ontschotten van de zorg).

•

Structurele inzet van preventieve (zorg)maatregelen en zelfredzaamheid van inwoners in de regio
(ontzorging).

CZ bepaalt met de partijen in de regio gezondheids- en kwaliteitsdoelen die zij samen willen realiseren. Gezamenlijk voeren zij vervolgens de plannen uit. Samen toetsen zij op kaders, monitoren de resultaten en sturen samen
bij waar nodig.

4. Regioregie begint bij de inwoners
Uitgangspunt binnen Regioregie zijn de inwoners van de regio. Daaromheen werken de betrokken partijen samen
aan het voorkomen van ziektes en het bevorderen van de gezondheid, waarbij zelfredzaamheid centraal staat.  
Daarnaast organiseren de betrokken partijen met de patiënt de zorg op maat en zelfmanagement wanneer dat
mogelijk is. Met als basis: individuele behandelplannen die zijn afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van
de patiënt.
Regioregie beperkt zich niet tot ketenzorg, maar gaat verder en richt zich ook op:
•

Verbeteringen om inwoners gezond te houden.

•

Het bieden van alleen díe zorg die patiënten echt nodig hebben.

•

Zorg op het juiste moment door de juiste zorgverlener op de juiste plek.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door specialisten die meewerken in de huisartsenpraktijk of het gebruik van een digitaal
patiënten portaal met e-Health toepassingen. Het meer belonen van de resultaten die de zorgverleners behalen
naast het belonen van inspanningen helpen hierbij.

5. Oplossingen die er toe doen
Verandering vraagt om een nieuwe omgeving, waarin regionale samenwerking zonder schotten (ontschotting)
mogelijk is. En waar inwoners hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen (ontzorging) voor hun gezondheid.
Dat vraagt om concrete oplossingen die het verschil maken.
Voor de patiënt:
•

Huisartsen die patiënten begeleiden naar de juiste zorg op de juiste plek.

•

Duidelijkheid over de zorg waarop een patiënt een beroep kan doen.

•

Hulp bij zelfzorg (e-Health) en behoud van eigen regie (ontzorging).

•

Ondersteuning bij de verbetering van gezondheidsvaardigheden.

•

Meer tijd en aandacht van de zorgverlener.

•

Betrokkenheid bij de besluitvorming over behandeling en behandelaar.

•

De mogelijkheid om ervaringen te delen en mee te beslissen over de regionale organisatie van de zorg.  

Door goede samenwerking om de zorg te verbeteren en kosten te besparen:
•

Dossierdeling onder zorgaanbieders, waardoor dubbele handelingen voorkomen worden.  

•

Zorg op maat, waardoor overbodige behandelingen verleden tijd zijn.

•

Een gezamenlijk behandelplan, afgestemd op de individuele patiënt met de beste en meest effectieve zorg.

•

Regionaal programma gericht op preventie en gezonde leefwijze in de regio.

•

Meer zorg en coördinerende rol naar de eerste lijn en over de lijnen heen.

De resultaten moeten bewijzen dat marktsamenwerking meer effect bereikt dan de huidige werkwijze. Het is pas
een succes als de patiënt er beter van wordt en de zorgprofessionals op de nieuwe manier werken.  

6. Bekostiging waar iedereen van profiteert

€

CZ stimuleert de aanpak in Regioregie door het bevorderen én belonen van de gezondheidswinst en
zorgresultaten.
BETERE
ZORG

VERZEKERDEN

Een gezamenlijke aanpak leidt tot gedeelde besparingen. Die besparingen gebruiken we om gezamenlijk te
investeren in nieuwe regionale projecten die meer gezondheidswinst en zorgresultaat opleveren. Voor verzeker-

€

den betekent dit uiteindelijk ook premiedemping en liefst premieverlaging. Want CZ heeft geen winstoogmerk.

7. Regioregie in proefregio’s
Op dit moment zijn er 4 pilots van Regioregie actief:
SLIMMER MET ZORG

1.

‘Mijn Zorg’ in de Limburgse regio Oostelijk Zuid-Limburg

2. ‘Anders beter’ in Zuid-Limburg in de Westelijke Mijnstreek
3. ‘Goed Leven’ in Zeeuws Vlaanderen

GOED LEVEN

4. ‘Slimmer met zorg proeftuin’ in de regio Eindhoven
MIJN ZORG
Het ministerie van VWS staat positief tegenover regionalisering. Dat blijkt uit de aanwijzing van een aantal
ANDERS BETER

proeftuinen. Toont de regionale aanpak meerwaarde, dan ligt de weg naar verandering van wet- en regelgeving
(schotten) open.

8. Waar staan we in 2014?
In 2014 viert CZ de eerste quick wins van deze pilotprojecten. Positieve resultaten bieden betrokkenen en (nog)
niet-deelnemende partijen vertrouwen in het succes van Regioregie: winst boeken waar iedereen van profiteert.
Van de eerste resultaten leren we wat wel en wat niet werkt. Door gerichte kennisdeling tussen de regio’s komen
we er steeds beter achter hoe regio’s zich het beste kunnen organiseren om betere gezondheid, betere kwaliteit
van zorg en lagere kosten te bereiken.
Regioregie werkt volgens de strategie: korte termijn resultaten neerzetten en de randvoorwaarden voor de lange
termijn samen succesvol invullen.

Meer informatie over Regioregie                                                                        
CZ.nl/Regioregie

Managers Regioregie: Daan Rooijmans en Wiro Gruisen: Regioregie@cz.nl

Alles voor betere zorg

