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De zorg staat aan de vooravond van een enorme 

omwenteling. Centraal daarin staat niet de ziekte 

of de aandoening, maar het functioneren en de 

veerkracht van de burger. Daarbij zit de burger 

zoveel mogelijk zelf aan het stuur. Hij of zij 

bepaalt, tot op grote hoogte, zelf welke zorg- en 

welzijnsactiviteiten nodig zijn om zo zelfstandig 

mogelijk te kunnen functioneren in de eigen 

omgeving. Toepassing van technologie speelt 

daarin een belangrijke rol. Deze ontwikkelingen 

spelen in de context van meerdere tegengestelde 

krachten. De zorgvraag neemt toe, de arbeids-

markt krimpt, de zorgfinanciering staat onder 

druk, enz. De toenemende kloof tussen te leveren 

zorg en beschikbaar personeel vraagt om nieuwe 

en andersoortige initiatieven.

Om inhoud en invulling te geven aan  

bovenstaande visie, ligt er een verantwoordelijk-

heid bij de gehele gezondheidszorg1. Het vereist 

een heroriëntatie en gedragsverandering bij alle 

betrokkenen. Gelukkig is er al een forse beweging 

gaande. In veel initiatieven en experimenten 

werken zorgorganisaties op regionaal niveau 

aan een samenhangende aanpak. Tegelijkertijd 

moet er nog veel gebeuren om de vernieuwingen 

die nodig zijn te bundelen, te verbreden en 

te verankeren. Centraal staan de kwaliteit 

en de professionaliteit van de (toekomstige) 

medewerkers in de zorg. Kernbegrippen daarbij 

zijn vakbekwaamheid, samenwerkend vermogen 

en lerend vermogen. En naast de kwaliteit speelt 

in toenemende mate ook de kwantiteit een 

belangrijke rol. Hoe zorgen we ervoor dat nu en 

in de toekomst voldoende (jonge) mensen kiezen 

voor een loopbaan in de zorg?

In deze longread gaan we dieper in op de 

specifieke rol en positie van de ziekenhuizen in 

deze ontwikkelingen.

1   Ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg, 

jeugdzorg, thuiszorg, maatschappelijke ondersteuning
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Groei en krimp van patiënten in Noord-Brabant De prognose van de groei en krimp van de markt voor COPD

Figuur 1: Overzicht groei aantal patiënten met zorgvraag ziekenhuiszorg per gemeente 2015-2025. Bron: www.zorgzicht.com Figuur 2: Overzicht groei aantal patiënten met zorgvraag COPD per gemeente tot 2040. Bron: www.zorgzicht.com

Dynamische context
Ziekenhuizen spelen een centrale rol in de 

regio, zowel op het gebied van zorgverlening 

als arbeidsmarktvraagstukken. Daarom kunnen 

juist ziekenhuizen het verschil maken als het gaat 

om het aanpakken van de uitdagingen waar de 

zorgsector voor staat. De, soms tegengestelde, 

ontwikkelingen, zorgen voor veel complexiteit 

voor beleidsbepalers in ziekenhuizen. Zo neemt 

de zorgvraag toe, maar zijn er tegelijkertijd 

bewegingen gaande om het aantal verrichtingen 

binnen het ziekenhuis te reduceren. Ook groeit 

de vraag naar personeel met specifieke kennis 

en vaardigheden, maar neemt tegelijkertijd de 

uitstroom van personeel uit de sector toe. 

2  Conform ZorgInzicht (www.zorg-inzicht.nl).

Het aantal patiënten neemt toe…
Het aantal patiënten in Noord-Brabant met 

behoefte aan ziekenhuiszorg zal tussen 2015 en 

2025 met 8% toenemen2, oftewel 0,5 miljoen 

extra patiënten. Per gemeente zijn grote 

verschillen te zien; een aantal gemeenten kent 

zelfs een krimp. Onderstaand figuur 1 geeft weer 

welke gemeenten sneller groeien dan gemiddeld 

in Noord-Brabant (blauw) en welke minder hard 

groeien of krimpen (rood). 0 is de gemiddelde 

groei (8%) in Noord-Brabant. 

Ook per diagnose zijn grote verschillen in groei 

zichtbaar. In figuur 2 wordt dit geïllustreerd voor 

COPD. De donkerblauw gekleurde gemeenten 

kennen een sterke groei tussen nu en 2040 tot 

bijna 70%. Maar er zijn ook gemeenten waarbij 

de groei slechts enkele procenten zal zijn. 

Dermate grote verschillen vragen om maatwerk. 

COPD is een aandoening waarbij samenwerking 

tussen verschillende zorgaanbieders nodig 

is, zoals tussen ziekenhuizen en huisartsen. 

Als bijvoorbeeld het ziekenhuis in Den Bosch 

plannen heeft om COPD-patiënten meer bij 

de huisartsen te laten behandelen, heeft dat 

gevolgen voor eerstelijnsaanbieders in de regio. 

De grote toename aan COPD-patiënten in Den 

Bosch (meer dan 50%) moet dan in samenspraak 

opgevangen worden. 

Omdat uit deze prognose blijkt dat er in 

naastgelegen gemeente Vught nauwelijks COPD-

patiënten bij komen, biedt dit kansen voor een 

regionale herverdeling. Dergelijke verschillen 

in volumes vragen om andere afspraken per 

gemeente, ziekenhuis en overige zorgaanbieders. 
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Figuur 3:  Reële groei netto-BKZ en groei BBP. Bron: Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven 2017. 

Zorgen voor gezonde groei. 

Deze stijging van de zorgvraag staat wellicht 

in contrast met de heersende opinie dat de 

ziekenhuizen minder patiënten zullen moeten 

ontvangen (o.a. gedwongen door budgettaire 

restricties). Dat is op zichzelf waar, maar deze 

prognoses hebben betrekking op de patiënten 

die een aandoening krijgen waarvoor zij 

normaliter naar het ziekenhuis gaan. Met andere 

woorden; de cijfers laten zien dat er meer 

patiënten komen, ongeacht welke zorginstelling 

zij hiervoor bezoeken. Voor ziekenhuizen is het 

dus de uitdaging om niet alleen minder patiënten 

dan vorig jaar te ontvangen (gedreven door het 

budgetsysteem in de zorg), maar ook om de 

autonome groei in het aantal patiënten op te 

vangen. Samenwerking met partijen in de regio 

lijkt hiervoor de oplossing. 

3   Technische werkgroep Beheersinstrumentarium Zorguitgaven 2017. Zorgen voor gezonde groei (https://www.rijksoverheid.nl/

documenten/rapporten/2017/03/31/zorgen-voor-gezonde-groei)

...met een politieke focus op reductie 
zorgkosten…
De overheid streeft ernaar om de (stijging van de) 

zorgkosten in bedwang te houden. De realiteit 

is echter óók dat het CPB rekent met een reële 

zorgkostenstijging van 3,4% per jaar tussen nu  

en 2021, voor de gehele zorgsector. De zorg-

kosten (Budgettair Kader Zorg, BKZ) groeien nog 

steeds harder dan het BBP3 , blijkt uit onderstaand 

figuur 3. 

De uitdaging voor de overheid is om zonder 

stelselwijzigingen de kosten te beheersen, 

terwijl de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg 

gewaarborgd wordt. Één van de instrumenten 

hiervoor is om dure ziekenhuiszorg elders, 

goedkoper, te laten plaatsvinden. Ingewikkelde 

behandelingen kunnen dan worden gecon-

centreerd, met hogere kwaliteit en vaak lagere 

kosten als gevolg. Het beleid van de overheid is  

er dan ook mede op gericht om minder 

(duurdere) ziekenhuiszorg te laten plaatsvinden 

door substitutie naar de eerste lijn. De overheid 

zet daarom nu versterkt in op: 

•  gepast gebruik -  aansluitend aan zorgvraag ter 

voorkoming van onder- en overbehandeling.

•   zorg op de juiste plek - balans kwaliteit en 

afstand; dichtbij als het kan, ver(der) weg als 

het beter is.

•   eenvoud en samenhang - logisch ingericht, 

uitlegbaar en duidelijk. 

Onvermijdelijk zal dit leiden tot een aard-

verschuiving ten aanzien van waar de zorg wordt 

geleverd en door welk soort professionals. Zo 

kan door goede counseling overbehandeling 

worden ingeperkt. Ook kunnen behandelkeuzes 

op individueel niveau worden toegesneden 

op kwaliteit van leven. De zorg uit de tweede 

lijn verplaatst naar de eerste lijn, mede door  

het inzetten van multidisciplinaire teams 

om integrale zorg te bewerkstelligen. Deze 

verschuivingen in zorgaanbod worden verder 

gecompliceerd door de huidige en toekomstige 

arbeidsmarktsituatie. De mate waarin zieken-

huizen zich actief inzetten voor de verplaatsing 

van zorg naar buiten het ziekenhuis is van invloed 

op het benodigd personeel voor de andere 

zorginstellingen.

4  www.zonderzorg2020.nl

5  AZW, WGE, 2016

...de arbeidsmarkt wordt krapper…
Diverse zorgaanbieders ervaren nu al de gevolgen 

van arbeidsmarktkrapte. De verwachting is dat 

voor diverse functies de tekorten de komende 

jaren verder zullen toenemen. Het besef groeit 

dat werkgevers, onderwijsinstellingen en 

andere stakeholders in de regio de handen 

ineen moeten slaan om continuïteit van zorg te 

kunnen blijven garanderen. Veel zorgaanbieders 

in Noord-Brabant hebben daartoe het actieplan 

ZonderZorg 20204 getekend. In andere regio’s in 

Nederland zijn vergelijkbare initiatieven gestart. 

Voor veel zorgprofessionals zijn ziekenhuizen 

aantrekkelijke werkgevers vanuit loonperspectief, 

carrièremogelijkheden en complexiteit van zorg. 

Met andere woorden, ziekenhuizen hebben in 

zekere mate een aanzuigende werking op de 

arbeidsmarkt en daarmee een grote invloed 

op de arbeidsmarkt. Ziekenhuizen ervaren 

echter evengoed problemen met betrekking 

tot het aantrekken en vasthouden van geschikt 

personeel. Zij geven aan dat zij relatief veel 

moeilijk vervulbare vacatures en tekorten aan 

personeel ervaren, met name hbo-verpleeg-

kundigen, specifieke medisch specialisten en 

assisterende beroepen op hbo-niveau, zoals OK 

assistenten5. Soms leidt dit tot het inzetten van 

´lokkertjes´ zoals hogere salarissen, bonussen 

of huisvesting bovenop het salaris. Het gevolg 

hiervan is dat de tekortproblemen naar andere 

zorgbranches doorschuiven.

Groei zorgkosten t.o.v. groei BBP
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De komende jaren groeit deze problematiek.  

De beschikbaarheid van personeel neemt verder 

af. Twee belangrijke oorzaken hiervoor zijn de 

groeiende uitstroom van medewerkers en de 

krimpende instroom vanuit het onderwijs. 

...de uitstroom van personeel groeit…
Uit recente uitstroomcijfers blijkt dat ruim 8% 

van de zorg- en welzijnsmedewerkers in Noord-

Brabant in 2016 de ziekenhuisbranche heeft 

verlaten (voor alle zorginstellingen samen was  

dit ruim 12%). Dat zijn meer dan 2.800 

medewerkers. Ruim de helft hiervan heeft werk 

gevonden buiten de sector Zorg en Welzijn.  

En dit percentage stijgt6 sinds 2012, onder 

meer door de ervaren werkdruk. De helft van 

de werknemers overweegt daarom een baan 

buiten de sector te zoeken7. Ook het aantal 

pensioengerechtigden neemt toe. In 2016  

gingen bijna 400 ziekenhuismedewerkers in 

Noord-Brabant met pensioen; een groei van ruim 

40% ten opzichte van 2012. Landelijke ramingen 

laten zien dat de branche ziekenhuizen in 2025 

2,4 maal zoveel pensioengangers zal kennen als 

in 20158

...de instroom uit opleidingen daalt…
Tegelijkertijd neemt de instroom vanuit 

opleidingen af. Dat geldt zowel op mbo-niveau 

(in 2016 14% lager dan in 2012) als op hbo-niveau 

(afname van 10%, met in 2016 een gelijkblijvend 

aantal)9. Gezien de verwachte daling van het 

aantal jongeren tot 2025 met 25.000 (5%) is ook 

niet te verwachten dat deze trend zal afzwakken.

6 PFZW, bewerkt door Transvorm

7 AZW, Branche-rapportage Branche Ziekenhuizen & UMC’s, 2017

8 AZW, Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang, Integrerend rapport, 2015

9 Transvorm, Onderwijs in Kaart, 2017

10 Nivel, FZO-onderzoek 2016. Ramingsrapport, 2016

 Ramingen laten juist zien dat er in Noord-Brabant 

een bovengemiddelde stijging van instroom 

in vrijwel alle medische ondersteunende en 

gespecialiseerd verpleegkundige opleidingen 

nodig is om in 2022 over voldoende personeel 

te beschikken. Voor de meeste opleidingen 

geldt dat meer dan een verdubbeling van de 

opleidingscapaciteit nodig is10. 

De instroom van medewerkers van buiten de 

ziekenhuizenbranche is de afgelopen jaren wel 

gegroeid. Vergeleken met 2012 is deze instroom 

in 2016 met ruim 300 medewerkers (ruim 11 %) 

toegenomen. Dit is echter onvoldoende om de 

krimpende opleidingsinstroom te compenseren. 

Implicaties voor ziekenhuizen
Op basis van bovenstaande informatie kunnen 

we concluderen dat ziekenhuizen voor grote 

uitdagingen staan. Jaren na de invoering van 

gereguleerde marktwerking als stelselwijziging 

zijn de effecten voor de gezondheidszorg 

duidelijker geworden. De zorgkosten zijn blijven 

stijgen, mede door de toename van geleverde 

zorg. Het huidige budgetsysteem is gericht op 

een inperking van de zorgkosten door harde 

financiële kaders te scheppen, maar kan niet 

voorkomen dat de zorgvraag blijft toenemen. 

Deze stijging van de zorgvraag komt vooral 

door vergrijzing, een groeiend inwoneraantal 

en toename van technologische mogelijkheden 

voor diagnostiek en behandeling. Bovendien 

veranderen de behoeften van de zorgvragers 

en moet de zorg voldoen aan hogere kwaliteits-

eisen. Dit geeft grote problemen om goed 

toegeruste professionals te werven voor zinnige 

en passende zorg. 

Zorgvraag, financiering en personele invulling 

werken sterk op elkaar in, vaak tegengesteld. 

Dit schreeuwt om een heroriëntatie van de 

samenhang van deze thema’s, gedragen door alle 

zorgpartijen in de markt. 

Diverse maatregelen zijn denkbaar die bijdragen 

aan het oplossen van de geschetste problematiek. 

Een aantal voorbeelden:

Gezondheid en preventie
Technologische en medisch-inhoudelijke 

ontwikkelingen zorgen ervoor dat medisch 

professionals steeds meer mogelijkheden 

hebben om patiënten te behandelen. Vanwege 

de groeiende zorgvraag en de betaalbaarheid 

daarvan is een discussie noodzakelijk over 

de definitie van gezondheid en aandacht 

voor preventie. Daarbij worden zorgverleners 

gestimuleerd hun definitie van gezondheid 

te heroverwegen en niet alleen biomedische 

aspecten, maar bijvoorbeeld ook kwaliteit 

van leven mee te nemen in besluitvorming 

rondom behandeling11. Zorgprofessionals 

begeleiden daarbij mensen steeds meer vanuit 

hun professionele expertise naar een zo hoog 

mogelijke kwaliteit van leven, liefst voordat 

het patiënten worden. Dat vraagt ook om 

andere besturing, beloning en waardering. De 

experimenten bij ziekenhuizen die beloond 

worden voor preventie zijn daarin enorm 

belangrijk. 

11  Huber, Van Vliet en Boers (2016). Het begrip gezondheid. Nederland Tijdschrift voor Geneeskunde; 160: A7720. 

Zorglogistiek en planning
Inzicht in de te verwachten zorgvraag is steeds 

beter mogelijk, onder meer door de innovaties 

vanuit medisch-technologische hoek en door 

steeds geavanceerdere planningssystemen. De 

zorg-vraag is bijzonder goed te voorspellen, 

ook op dagelijkse basis. Zo kan een ziekenhuis 

met een hoge mate van zekerheid het aantal 

hartpatiënten met behoefte aan nazorg 

inschatten op basis van het aantal geopereerde 

patiënten. Daarop kan gepland worden, ook 

wat betreft personeelsinzet. Het beschikbare 

zorgpersoneel verspilt veel tijd aan wachten, 

onnodige handelingen en administratie, terwijl 

de werkdruk hoog is en overwerk aan de orde  

van de dag. Veel ziekenhuizen zijn bezig de 

efficiëntie van de werkprocessen te verbeteren. 

Dat is geen nieuws, maar wel hard nodig.
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Innovatie en afstemming
Er zijn ook hoge verwachtingen van medisch-

technologische innovaties die kunnen leiden 

tot minder behandelingen en minder personele 

inspanningen, uiteraard met behoud of ver-

hoging van kwaliteit van de zorg. Met name 

door de inbreng en betrokkenheid van medisch 

specialisten kan dit echt impact krijgen. Dit  

vergt samenwerking met andere zorgverleners, 

omdat veel innovaties in de ziekenhuizen ook 

leiden tot veranderingen in de zorgverlening 

bij andere zorginstellingen. De nazorg ver-

andert, maar er zal zeker ook meer zelfzorg, 

zelfmonitoring, enz. mogelijk worden. Dit biedt 

kwaliteitsverbetering, kostenreductie én reductie 

van benodigd personeel. Maar het geeft ook 

een grote verandering in de behandelwijze van,  

met name, chronische patiënten. Alle zorg-

verleners van betrokken instellingen moeten 

hierdoor op een nieuwe manier samenwerken.

De echte oplossing ligt 
bij intensievere regionale 
samenwerking
Meer aandacht voor preventie, een betere 

planning en technologische innovatie zullen 

een bijdrage leveren aan de oplossing van de 

problemen waar ziekenhuizen mee te maken 

hebben. Maar de echte oplossing zit in meer 

maatwerk en betere samenwerking tussen de 

verschillende regionale zorgaanbieders. De grote 

uitdaging is op regionaal niveau samen vast 

te stellen welke zorg waar plaatsvindt en welk 

type zorgverleners op welke plaatsen nodig zijn. 

Het ziekenhuis is daarbij één van de spelers in 

de gezondheid van patiënten. De patiënt staat 

daarbij in alle gevallen centraal. De individuele 

zorgcontrole en -besturing vindt altijd plaats bij 

de patiënt, die regie voert over alle aspecten van 

zijn of haar gezondheid en zorgverlening samen 

met de huisarts. 

12  Zie de rapporten ´Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ (2015) en ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ (2016) 

Zorgverleners, waaronder medisch specialisten 

en verpleegkundigen, maar ook fysiotherapeuten, 

diëtisten, enz. hebben daarin een belangrijke, 

maar ondersteunende, rol. 

Bovenstaand vergezicht sluit aan bij een 

beweging die al volop gaande is. Op regionaal 

niveau wordt in pilots en broedplaatsen 

gewerkt aan de ontwikkeling van dit model.  

De rapporten van de Commissie Innovatie 

Zorgberoepen en Opleidingen12 bieden een 

verdere onderbouwing en uitwerking van 

deze benadering. Ook in de provincie Noord-

Brabant zoeken zorgorganisaties en opleidingen 

elkaar steeds meer op om op regionaal niveau 

samen inhoud te geven aan strategische 

opleidingsplanning, experimenten om praktijk 

en onderwijs te verbinden en gezamenlijke  

acties om personeelstekorten aan te pakken. 

Maar tegelijkertijd is er ook nog veel te doen 

en moeten op regionaal niveau nog forse 

stappen worden gezet. Nieuwe initiatieven en 

experimenten zijn nodig om medewerkers mee 

te nemen in de visie waarin de patiënt centraal 

staat. Dat vraagt om een heldere rol en positie 

van alle betrokken partijen maar vooral ook 

inzet, eigenaarschap en leiderschap bij alle 

professionals die hierbij betrokken zijn.

Judith van Dongen (Transvorm)

Monique Kuipers (Transvorm)

Timo Schrama (ZorgZicht, De Nieuwe Adviseurs)

Sjoerd de Blok (ZorgZicht, Nyenrode)
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