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Samenvatting

In Ons ziekenhuis van morgen ontwikkelen we een nieuwe visie op de medisch 
specialistische zorg in de regio West-Brabant en het oosten van Zeeland. Deze visie 
fungeert als inspiratie, leidraad en legitimatie voor de fundamentele keuzes die Bravis 
moet maken met betrekking tot het toekomstige medisch specialistische aanbod in en 
buiten het nieuwe ziekenhuisgebouw. 

Dit rapport is de eindrapportage van fase 1. In fase 1 
hebben we een interne en externe analyse gemaakt en 
weergegeven in een SWOT: een analyse van de sterktes, 
zwaktes, kansen en bedreigingen. Deze SWOT heeft 
geresulteerd in drie scenario’s die we in fase 2 verder 
zullen uitwerken. In fase 3 gebruiken we de SWOT en de 
scenarioanalyse om de nieuwe visie van het Bravis te 
formuleren.

Brede participatie

Met Ons ziekenhuis van morgen willen we ook bereiken 
dat alle zorgprofessionals en andere medewerkers in 
het Bravis ziekenhuis zich realiseren dat de (ziekenhuis)
zorg en daarmee de eigen rol hierin in snel tempo zal 
veranderen. De visie wordt daarom ontwikkeld met 
een brede participatie vanuit de organisatie. Bij de 
visieontwikkeling zijn circa 60 Bravis medewerkers als 
ambassadeurs betrokken die zich bewust zijn van de 
noodzaak om nu al na te denken over 2030. Een inspi-
ratieweek, bijeenkomsten, lunches, SWOT-sessies, een 
Future Search en andere activiteiten zijn georganiseerd 
om input op te halen en te delen. Twee patiëntreizen 
zijn ontwikkeld voor kwetsbare ouderen en patiën-
ten met hartfalen over hoe de zorg er in 2030 uit zou 
kunnen zien. Door middel van interviews, bijeenkom-
sten en deelname aan de Future Search hebben ook 
onze partners in de zorg geparticipeerd in onze visie-
ontwikkeling. Een schets van het mogelijke regionale 
zorglandschap is een belangrijke uitkomst hiervan.

11 cruciale ontwikkelingen

Uit de analyses zijn 11 ontwikkelingen naar voren ge-
komen waarvan wij denken dat deze een grote impact 
kunnen hebben op de toekomstige inrichting van de 
medisch specialistische zorg. Dit zijn:
1.  Een tekort aan (juist) opgeleid personeel;
2.  De patiënt neemt regie over het eigen zorgproces;
3.  Het ziekenhuis gaat diensten uitvoeren rondom 

vroegdiagnose, preventie en gezondheid;
4.  Electieve zorg verdwijnt uit het ziekenhuis;
5.  Chronische zorg verschuift naar de eerste lijn en 

thuis;
6.  Groei van de complexe zorg voor kwetsbare ouderen 

die behandeld worden in het ziekenhuis;
7.  Zorg wordt in toenemende mate thuis/ op afstand 

verleend;
8.  Toename van regionalisering;
9.  Hoog-complexe medisch specialistische zorg wordt 

geconcentreerd in bovenregionale centra;
10.  Er komen nieuwe toetreders op de zorgmarkt die 

marktaandeel overnemen;
11.  Het voor het ziekenhuis beschikbare zorgbudget per 

patiënt neemt af.

3 scenario’s

Het is onzeker in welke mate deze ontwikkelingen zich 
zullen voordoen. Tijdens de Future Search dagen heb-
ben we drie scenario’s ontwikkeld waarin we de mate 
waarin deze ontwikkelingen zich voordoen variëren. 
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De 3 scenario’s zijn:

Krachtige regio 

Dit scenario omschrijft de situatie 
dat sprake is van optimale samen-
werking in de regio. De verschuiving 
van de chronische zorg naar de 
1e lijn en thuis, zorg op afstand, 
vroegdiagnose en preventie die door 
zorgpartners gezamenlijk worden 
georganiseerd zijn kenmerkend voor 
dit scenario. 

Focus op acuut en kwetsbaar 

In dit scenario vinden grote ver-
schuivingen plaats in het portfolio 
van het Bravis ziekenhuis. Een 
relatief groot deel van de electieve 
en hoog-complexe medisch specia-
listische zorg verdwijnt. De zorg voor 
kwetsbare ouderen met multimorbi-
diteit neemt sterk toe. Regionalise-
ring is ook in dit scenario belangrijk. 
Regelgeving en financiering zijn 
echter belemmeringen om hier op 
door te pakken. 

Beheerste verandering 

Veel van de gesignaleerde ontwik-
kelingen zetten gestaag door. Zorg 
verschuift geleidelijk vanuit het 
ziekenhuis naar thuis en de eerste 
lijn. Electieve en hoog-complexe 
medisch specialistische zorg vinden 
nog altijd overwegend in het Bravis 
plaats. Het grootste probleem voor 
Bravis en de regio is het gebrek aan 
voldoende juist opgeleid personeel. 

Conclusies

Zowel uit de scenarioanalyses, de patiëntreizen als uit 
de schets van het regionale zorglandschap komt een 
aantal ontwikkelingen consistent naar voren. De zorg-
vraag neemt de komende jaren snel toe. De kwetsbare 
oudere met complexe multimorbiditeit neemt daarvan 
een groot deel voor zijn rekening. Zorg zal steeds meer 
thuis en op afstand gaan plaatsvinden. Dit geldt het 
sterkst voor de chronische zorg. Deze verschuift naar 
buiten het ziekenhuis. De patiënt krijgt en neemt meer 
regie afhankelijk van eigen mogelijkheden. Technologie 
is de ‘enabler’ die deze veranderingen mogelijk maakt. 
Er vindt verschuiving plaats naar preventie en vroegdi-
agnostiek. Intensivering van regionale samenwerking 
op vele terreinen is een vereiste. Het delen en analyse-
ren van data nemen een belangrijke plaats in.

Daarnaast zijn er onzekerheden. Het is evident dat 
krapte op de arbeidsmarkt, nieuwe toetreders, de 
verschuiving van electieve zorg naar buiten het zieken-
huis en concentratie van de hoog-complexe medisch 
specialistische zorg een grote invloed kunnen hebben 
op het zorglandschap en meer in het bijzonder op het 

Bravis ziekenhuis. De vraag naar de mate waarin deze 
ontwikkelingen zich gaan voordoen en in welke vorm is 
moeilijker te beantwoorden.

Zijn Bravis en de regio klaar om deze ontwikkelingen 
het hoofd te bieden? Het antwoord op deze vraag is niet 
eenduidig. Vooral als het gaat om regiosamenwerking 
ontstaat een diffuus beeld. Enerzijds is sprake van een 
hoge samenwerkingsbereidheid, een afgebakende 
regio en goede verhoudingen. Anderzijds blijkt het 
boeken van voortgang soms lastig en geeft de huidige 
situatie nog onvoldoende waarborg om de komende 
transitie te realiseren. Urgentie en het vermogen om de 
eigen organisatiebelangen achter te laten zullen nodig 
zijn. Min of meer hetzelfde geldt voor de interne Bravis 
organisatie. De recente fusie en flexibiliteit van mede-
werkers worden gezien als toonbeeld van verander-
kracht. De noodzaak voor de toekomstige veranderin-
gen wordt echter nog onvoldoende gevoeld. De grotere 
organisatie en stabiele financiële resultaten dragen niet 
bij aan de drang tot verandering. Toch zal het voor de 
toekomstige veranderingen nodig zijn het urgentiebe-
sef en de slagkracht van de organisatie te verhogen. 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
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Aanleiding en 
doelen traject

Inleiding

1

Gedurende de eerste helft van 2018 heeft het Bravis ziekenhuis een nieuw beleidsplan 
opgesteld. De kern van dit beleidsplan betreft de continuering van het ingezette beleid 
op 5 thema’s: versterken patiënt, versterken medewerker en organisatie, kwaliteit 
en patiëntveiligheid, keten- en anderhalvelijnszorg en optimalisatie bedrijfsvoering. 
Uitgangspunt hierbij is een stabiele organisatie voor de periode 2019 tot en met 2021 om 
daarmee de veranderingen als gevolg van fusie en doorgevoerde lateralisaties goed te 
kunnen laten landen. 

Tegelijkertijd realiseren we ons in het Bravis ziekenhuis 
dat het zorglandschap snel verandert, mede ingegeven 
door vergrijzing, veranderende opvattingen over de rol 
van de patiënt, nieuwe technologische mogelijkheden, 
substitutie van de tweede naar de eerste lijn, concentra-
tie van complexe zorg, etc. Door de fusie is veel aandacht 
gericht geweest op de interne organisatie. We voelen de 
urgentie om ons meer te richten op externe ontwikkelin-
gen en de inrichting van de medisch specialistische zorg 
in de regio West-Brabant daarop aan te laten sluiten. 

Specifiek voor het Bravis ziekenhuis geldt daarbij dat we 
ervaren dat twee hoofdlocaties op 15 kilometer afstand 
van elkaar geen optimale oplossing is voor de zieken-
huiszorg die wij verlenen. Patiëntveiligheid vraagt van 
ons om op beide locaties complexe en dure voorzienin-
gen in stand te houden, zoals de intensive care, opera-
tiekamers en spoedeisende zorg. Kwaliteit en doelma-
tigheid dwingen tot nieuwbouw van één hoofdlocatie 
voor het ziekenhuis. We werken toe naar een gefaseerde 
overgang naar de nieuwe hoofdlocatie vanaf 2025/2026.

Daarom maken we een ‘brug naar de toekomst’ door een 
nieuwe visie te ontwikkelen op de medisch specialisti-
sche zorg in onze regio. We willen de belangrijke thema’s 
voor de toekomst ontdekken en uitwerken. We doen dit 
in een proces waarbij we als ziekenhuisgemeenschap 

met elkaar, met onze stakeholders en met experts een 
breed gedragen toekomstvisie ontwikkelen. Deze visie 
fungeert als inspiratie, leidraad en legitimatie voor de 
fundamentele keuzes die Bravis moet maken met betrek-
king tot het toekomstige medisch specialistische aanbod 
in en buiten het nieuwe ziekenhuisgebouw. 

Dit visietraject hebben we om een aantal redenen ‘Ons 
ziekenhuis van morgen’ genoemd. Allereerst gaat Ons 
ziekenhuis van morgen over de toekomst. Welke ontwik-
kelingen komen op ons af en hoe ziet het zorglandschap 
er in 2030 uit? Het gaat echter ook over de periode tot 
2030: over wat we vandaag en morgen al moeten doen 
om te zorgen dat ons ziekenhuis klaar is voor de toe-
komst. Ons ziekenhuis van morgen refereert ook aan het 
nieuw te verrijzen gebouw op de locatie Bulkenaar. Wat 
moeten we bouwen, hoe gaat Ons nieuwe ziekenhuis er 
uit zien? Dit traject moet waardevolle informatie opleve-
ren ter beantwoording van deze vragen. 
Ten slotte gaat Ons ziekenhuis van morgen over ons. Dat 
zijn de medewerkers en medisch specialisten werkzaam 
in het Bravis. Dat zijn onze zorgpartners in de regio. En 
dat zijn onze patiënten uit West-Brabant en het oosten 
van Zeeland. De betrokkenheid van al deze partijen bij 
Bravis is groot. Dat willen we zo houden. Zodat de Bravis 
organisatie van morgen ook Ons ziekenhuis zal zijn.

1.1 Aanleiding
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Aanleiding en 
doelen traject

De doelen van dit traject zijn zowel inhoudelijk als procesmatig: 

1.2  Doelen van dit traject

Inhoudelijk Het ontwikkelen van een visie op medisch 

specialistische zorg in de regio West-Brabant 

en het oosten van Zeeland. Deze visie gaat 

over de inhoud en inrichting van de medisch 

specialistische zorg, inclusief integratie van 

zorg en ketensamenwerking over huidige 

organisatiegrenzen heen. Centraal in de visie 

staat het zorgproces van patiënten en de rol 

die zorgprofessionals in dat proces kunnen 

vervullen.

ProcesmatigHet bereiken van alle zorgprofessionals en 

andere medewerkers in het Bravis ziekenhuis, 

zodat zij zich realiseren dat de (ziekenhuis-) 

zorg en daarmee de eigen rol hierin in snel 

tempo zal veranderen. Dat de inrichting van 

de zorg in de huidige organisaties in 2030 niet 

meer hetzelfde zal zijn. Dat de onderlinge 

samenwerking en de samenwerking met de 

patiënt verandert. Dat het noodzakelijk is om 

te kunnen omgaan met verandering en dat de 

nieuwe visie de bodem legt voor een andere 

relatie tussen patiënt en zorgprofessional.
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Resultaten fase 1

De uitkomsten van deze 4 resultaatgebieden zijn in deze rapportage opgenomen.

2

Het gehele visietraject omvat 3 hoofdfases:

Fase 1;
Opstellen

SWOT Bravis
Periode november

2018 – augustus 2019

Fase 2;
Scenario
analyse

Periode augustus
2019 – februari 2020

Fase 3;
Opstellen
visie 2030 

Periode februari
2020 – juni 2020

2.1  Resultaten van fase 1

Voor de uitvoering van fase 1 is een regiegroep ingesteld. De regiegroep had tot 
taak het proces te organiseren en te zorgen voor een brede participatie vanuit de  
organisatie. Fase 1 heeft geresulteerd in:

1
Een uitgewerkte SWOT-analyse. Dit is een 
interne en externe analyse van de sterktes, 
zwaktes, kansen en bedreigingen voor de 
organisatie;

2
De identificatie van de cruciale ontwik-
kelingen voor de ziekenhuiszorg in de 
regio en een aanzet voor de scenario’s ten 
behoeve van fase 2;

3
Twee uitgewerkte patiëntreizen - kwetsba-
re ouderen en chronisch hartfalen - over 
de huidige zorgverlening en hoe deze er in 
2030 uit zou kunnen zien;

4
Een uitgebreide inspiratie-, doe- en 
communicatielijn om de bewustwording 
over en participatie bij Ons ziekenhuis van 
morgen te vergroten.
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Om uitvoering te geven aan de interne en externe analyse zijn 18 werkgroepen ingesteld. 
Deze werkgroepen hebben de verschillende externe ontwikkelingen en de verschillende as-
pecten van de organisatie geanalyseerd.

2.2  Interne en externe analyses

Uitgevoerde interne analyses Uitgevoerde externe analyses

Portfolio

Facilitaire processen

ICT

Personeel

Missie, visie en kernwaarden

Financiën

Organisatiestructuur

Kwaliteit

Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Ketenpartners, zorgnetwerk en samenwerkingsverbanden

Beeld van de banken

Beeld van de gemeenten

Beeld van de zorgverzekeraars

Ontwikkelingen rondom de rol van de patiënt

Sociale, maatschappelijke & politieke ontwikkelingen

Cultuur Technologische ontwikkelingen

De uitkomsten van de interne en externe analyses zijn 
besproken in 3 SWOT-sessies en een 2-daagse Future 
Search. In de SWOT-sessies zijn de belangrijkste sterk-
tes, zwaktes, kansen en bedreigingen gedestilleerd uit 
de door de werkgroepen gemaakte analyses en zijn 11 
ontwikkelingen bepaald die cruciaal zijn voor de toe-
komstige ziekenhuiszorg in onze regio. Tijdens de Future 
Search zijn schetsen gemaakt van het toekomstige 
zorglandschap voor de regio (dag 1) en zijn 

de 3 scenario’s bepaald die in fase 2 verder zullen wor-
den uitgewerkt (dag 2). De SWOT-sessies en de Future 
Search kenden, in wisselende samenstelling, een brede 
afvaardiging vanuit de organisatie: Raad van Toezicht, 
Raad van Bestuur, managementteam, stafbestuur, on-
dernemingsraad, verpleegkundige adviesraad, cliënten-
raad en ambassadeurs. Op de eerste dag van de Future 
Search waren ook externe partijen aanwezig. 

Tabel 1: overzicht van uitgevoerde interne en externe analyses
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De toegevoegde waarde voor de patiënt, de ‘klant’, is bij het ontwikkelen van de scenario’s 
van Bravis 2030 steeds een belangrijk uitgangspunt. Een van de instrumenten die we hiervoor 
gebruiken is ‘de klantreis’. Dit is een krachtig instrument om grip te krijgen op de behoefte 
vanuit de klant, op klantbeleving en op klanttevredenheid. Het geeft ook inzicht in de rol van 
partners in de keten, de momenten van overdracht en de wijze van financiering. Klantreizen 
dragen bij aan het optimaliseren van de dienstverlening voor de doelgroepen van Bravis.

2.3  Klantreizen: op naar 2030

In het kader van Ons ziekenhuis van morgen hebben we 
2 klantreizen uitgevoerd: 1) kwetsbare ouderen en 2) 
chronisch hartfalen. Per klantreis hebben we een quickscan 
uitgevoerd en middels interviews met patiënten en zorgpro-
fessionals binnen en buiten het ziekenhuis de klantreis be-
schreven. Bij de interviews ligt de focus op de beleving van 
de patiënt: wat maakt de patiënt mee in het zorgtraject en 
wat zijn voor de patiënt de belangrijkste momenten hierin?

Gegeven de focus op 2030 hebben we naast een huidige 
klantreis ook de toekomstige klantreis voor deze groepen in 
kaart gebracht. Dit vergt een andere mindset: de geïnter-
viewden hebben met een ‘futuristische bril’ gekeken naar 
de toekomstige klantreis. Tijdens de interviews hebben we 
de deelnemers geprikkeld en gestimuleerd om ‘buiten de 
gebaande paden’ naar de toekomst te kijken.

Bovenstaande inzichten komen voort uit het verschil 
tussen de gewenste situatie in 2030 en de huidige situ-
atie (met bijhorende knelpunten). De volledige resulta-
ten zijn in de bijlage toegevoegd. Met het inzicht in de 
toekomstige klantreizen wordt verder vormgegeven aan 

de visieontwikkeling van Bravis. De klantreis geeft een 
mogelijke toekomst aan en wordt in het vervolg van het 
visieontwikkelingstraject gebruikt in werksessies om 
deze met medewerkers en medisch specialisten door te 
spreken en te spiegelen aan andere patiëntgroepen. 

•  Er wordt intensief gebruik gemaakt van data-analyse. Door 
eigen apparatuur van patiënten (regie bij patiënt door 
wearables), maar ook door breed beschikbare data van 
zorgverleners;

•  Patiënten, mantelzorgers en zorgverleners monitoren de 
gezondheid door middel van data-analyse op afstand. 
Zorgverleners verlenen daarnaast ook zorg op afstand;

•  Mantelzorgers zijn intensief betrokken middels informa-
tie-uitwisseling, bijvoorbeeld door PGO’s die de patiënt 
zelf beheert;

•  Er wordt snel en veilig informatie gedeeld met de patiënt 
en andere zorgverleners;

•  De huisarts en burger/ patiënt stemmen in de toekomst 
samen af over ‘veilig thuis wonen’, aangezien de wensen 
hierover per burger/ patiënt verschillen;

•  De financiering is middels populatiebekostiging gere-
geld. Dit zorgt tevens voor meer samenwerking in de 
regio;

•  De voorbereiding op geplande ingrepen wordt veelal 
thuis gedaan, bijvoorbeeld met fysiotherapie en diëte-
tiek aan huis. Hierdoor herstellen patiënten sneller in 
de thuissituatie na een ingreep;

•  De heteroanamnese is een standaard onderdeel van 
het dossier. Bij een heteroanamnese voeren zorgver-
leners het anamnesegesprek met de patiënt en de 
direct betrokkenen om een volledig beeld te krijgen 
van de patiënt en zijn/ haar sociale omgeving. Hierdoor 
worden mantelzorgers intensief meegenomen in het 
zorgtraject en er passende vervolgzorg geregeld kan 
worden.

De beide klantreizen leveren een aantal belangrijke, gemeenschappelijke inzichten op. 

De belangrijkste inzichten van de klantreizen in 2030 zijn:
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De inspiratie-, doe- en communicatielijn heeft als doel om een grote betrokkenheid en een 
breed bewustzijn te realiseren onder medewerkers, patiënten en externe betrokkenen van 
het Bravis ziekenhuis. De communicatie en inspiratieactiviteiten zijn erop gericht de bewust-
wording over de toekomst te vergroten, te informeren, te inspireren en om input op te halen. 

2.4  Inspiratie-, doe- en communicatielijn

In de maanden december 2018 tot en met juli 2019 zijn er 
meerdere middelen ingezet om deze doelen te berei-
ken. Dit heeft geleid tot een grotere bekendheid van het 

traject ‘Ons ziekenhuis van morgen’, en heeft het bewust-
zijn met betrekking tot mogelijke veranderingen in de 
toekomst vergroot. 

December 2018

Januari 2019

Kerst-
happening

Werving 
ambassadeurs

Stickers 

Februari 2019

Week 
Ons ziekenhuis 

van morgen

Start wekelijkse 
lunches 

Eerste 
nieuwsbrief

April 2019

Filmpje Miranda 
de Klerk over 

telemonitoring  
CPAP

Inspiratiebezoek 
Slingeland  
ziekenhuis 

Filmpje 

Milan Tjioe over 
HIMMS

Sessie met  
gemeentes

Start overleg 
met 

vakgroepen

Maart 2019

Filmpje Sultan  
Duyar over FMS-

congres

3 SWOT-sessies

Dag van de zorg

Vlogtraining 

Sessie met 
huisartsen

Start aansluiten bij 
Brave 

e-healthtoolkit  
langs de afdelingen

Tweede 
nieuwsbrief

Mei 2019 Juni 2019

HIMMS Helsinki

Inspiratiebezoek 

naar Philips

Sessie 
met inwoners

Future 
Search

Augustus 2019

Derde
nieuwsbrief
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Een belangrijk initiatief om een brede participatie van uit de organisatie te borgen was het 
benoemen van ambassadeurs voor Ons ziekenhuis van morgen. Bij de werving van ambassa-
deurs is gezorgd voor een numeriek representatieve afvaardiging uit vijf groepen: medisch 
specialisten, verpleegkundigen, paramedici, ondersteunde functies en leidinggevenden. In 
totaal hebben 60 ambassadeurs zich aangemeld. Zij leveren input, functioneren als klankbord 
en spelen een actieve rol bij de communicatie over Ons ziekenhuis van morgen. 

2.5  Inzet ambassadeurs

Samenvatting en vooruitblik 

In dit hoofdstuk beschreven we doelen, resultaten en activiteiten in fase 1 van de visieontwikkeling. In het volgende 

hoofdstuk geven we als resultaat van de externe analyse een overzicht van de ontwikkelingen in de zorg. 
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Ontwikkelingen  
in de zorg

In de externe analyse zijn negen projectgroepen aan de slag gegaan met ontwikkelingen 
en thema’s die de medisch specialistische zorg beïnvloeden. Elke projectgroep heeft een 
rapportage van de bevindingen opgesteld. In dit hoofdstuk geven wij de belangrijkste 
elementen daaruit weer. 

3.1 Algemene ontwikkelingen

3.1.1 Technologie
De technologische ontwikkelingen die op de zorg afkomen 
zijn enorm. Wearables, health sensoren, kunstmatige intelli-
gentie (AI), inzet van robots, reality technology en personali-
sed medicine zijn daarvan nu al merkbare voorbeelden. 

Deze technologieën maken grote veranderingen mogelijk 
op bijna alle aspecten van de zorg. We onderscheiden 
daarin 6 richtingen: 

Zelfmanagement  
en zorg op afstand

Wearables, IoT, smart-
watches, PGO’s, apps, 
API’s etc.

Regeneratieve 
geneeskunde

Gentherapie, stamcel-
therapie, biotechnolo-
gie, 3D printing etc.

Vroege diagnose  
en preventie

Robotica, sensoren, IoT, 
AI, big data etc.

Minimaal invasieve 
therapieën

Molecular imaging,  
immunotherapie, nano-
technologie, robotica 
etc.

Therapie 
op maat

Personalised/precision 
medicine m.b.v. DNA 
sequencing, big data 
etc.

Automatisering, 
digitalisering 

en robotisering 
van ziekenhuis

processen

Robotica, AI, sensoren, 
nanotechnologie, 3D 
printing, IoT, etc.

3
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In veel gevallen is technologie de ‘enabler’ die veranderin-
gen in het zorgproces en in de rol van de patiënt mogelijk 
maakt. Zorg op afstand maakt substitutie en verschuiving 
van zorg naar de thuissituatie mogelijk. Gelijktijdig ver-
andert daarmee het zorgaanbod en ontstaat ruimte voor 
nieuwe, innovatieve zorgaanbieders. Nieuwe technologieën 
vergroten het behandelaanbod. Daarmee ontstaan kansen 
op het verhogen van de kwaliteit en efficiency van de zorg. 
Hierdoor verandert het werk van de zorgverlener: meer 
gericht op dataondersteuning en minder op operationeel 
werk. Ook wordt behandeling mogelijk voor ziekten waar 
dit voorheen niet het geval was. Technologische ontwikke-
lingen zorgen voor hoge investeringskosten en dwingen tot 
keuzes ten aanzien van de vraag welke zorg ziekenhuizen 
blijven leveren.

3.1.2 Sociaal, maatschappelijk en politiek
De individualisering in de maatschappij is al jaren aan de 
gang. Het aantal alleenstaanden neemt toe. De opkomst 
van sociale media versterkt de individualisering, met als 
gevolg de toenemende wens van de burger om persoonlijke 
invulling van diensten. Technologische ontwikkelingen en 
digitalisering maken het mogelijk hier steeds meer en beter 
op in te spelen. Informatie is wereldwijd 24/7 beschikbaar 
en steeds beter vindbaar. Inwoners, cliënten en patiënten 
gaan in toenemende mate zelf op zoek naar informatie over 

ziektebeelden, naar alternatieve behandelingen. Mondigere 
patiënten, meer second opinions en meer claims zijn de te 
verwachten effecten.
Daarnaast nemen als gevolg van vergrijzing en individu-
alisering sociale netwerken verder af, met name rond 
kwetsbare groepen. Vereenzaming neemt toe. Mantelzorg 
komt verder onder druk te staan. In 2015 waren er voor elke 
85-plusser 10 personen in de leeftijdsklasse 50-64. In 2040 
zal dit aantal gedaald zijn naar minder dan 4. Dit kan leiden 
tot een extra (oneigenlijke) zorgvraag.

Op economisch gebied springt de ontwikkeling van 
zorgkosten in het oog. Bij doorlopend beleid en uitgaande 
van het volgen van de huidige trends stijgen de zorguit-
gaven van €100 miljard in 2018 naar €174 miljard in 2040. 
Oorzaken hiervan zijn vergrijzing, groei van de bevolking, 
technologische ontwikkeling en dure medicijnen. Politiek 
en maatschappelijk is deze stijging niet acceptabel. Het 
noodzaakt tot bezuinigingen en een andere inrichting van 
het zorglandschap. Ook twijfel over de effectiviteit van de 
gereguleerde marktwerking en een verkokerde financie-
ring maken veranderingen op de zorgmarkt waarschijnlijk. 
Verschuiving van zorg van tweede naar eerste en nulde lijn, 
populatiebekostiging en vergoeding op basis van uitkom-
sten van zorg (VBHC) zullen daarin een plaats krijgen.

3D printer
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3.1.3 Regionalisering
Na het aanvankelijke optimisme over gereguleerde 
marktwerking in de zorg is het accent de afgelopen jaren 
verschoven naar samenwerking. De verwachting is dat deze 
trend gaat doorzetten. Daarbij staat samenwerking tussen 
zorgaanbieders in de regio centraal. Dit wordt gevoed door 
de overtuiging dat substitutie, zorg thuis en de patiënt ‘bui-
ten de muren van het ziekenhuis houden’ leiden tot betere 
zorg voor patiënten en noodzakelijk zijn om de toenemen-
de zorgvraag aan te kunnen. 

In de toekomst zal zorg meer en meer op andere plekken 
dan binnen het ziekenhuisgebouw gaan plaatsvinden. Dit 
kan thuis zijn, of binnen de ouderenzorg en georganiseerd 
vanuit de eerste lijn, door middel van anderhalvelijnszorg 
of virtueel op afstand. Zorgpaden worden niet langer 
bezien vanaf het moment dat een patiënt een ziekenhuis 
binnenkomt, maar omvatten eveneens het traject voor 
en na ziekenhuisopname. De integratie van de keten van 
zorg en welzijn gaat een steeds prominentere rol spelen: 
samenwerking met de zorgpartners in de regio is hiervoor 
noodzakelijk.

Een belangrijke ontwikkeling die de Taskforce Juiste Zorg 
op de Juiste Plaats (JZOJP) beschrijft is dat de poortwach-
tersfunctie van de eerste lijn versterkt wordt en een geza-
menlijke verantwoordelijkheid wordt van huisarts, wijkver-
pleegkundige en het sociaal wijkteam. Vroegsignalering en 
het samen bepalen van de behoeften van patiënten vragen 
om een nauwe samenwerking tussen de partners. Ook het 
ziekenhuis gaat een rol spelen in de welzijns- en zorgketen. 
Aan de voorkant als het gaat om gezondheid en preventie 
van burgers, aan de achterkant als het gaat om het her-
stelproces van patiënten. ICT speelt hier een belangrijke 
ondersteunende rol in, in de vorm van gegevensuitwisseling 
tussen verschillende zorgverleners in een (gemeenschappe-
lijke/ regionale) Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

De verwachting is dat in de toekomst meer regionale proef-
tuinen ingericht worden, waarin ziekenhuizen, verpleeg- en 
verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartsen, paramedici, GGZ, 
gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties 
samenwerken om ketenzorg op een innovatieve wijze in te 
richten. Wordt de zorg meer in samenhang geleverd door 
de zorgpartners in de regio, dan verschuift mogelijk ook het 
huidige denken in kosten naar het denken in resultaat voor 
de patiënt. 

3.1.4 De patiënt en zijn omgeving
Als het gaat om ziekte en gezondheid zal de rol van de pa-
tiënt veranderen. Mede als gevolg van verbeteringen in de 
gezondheidszorg neemt de levensverwachting verder toe: 
veel mensen worden gezond ouder. Gelijktijdig worden ook 
de effecten van een ongezonde leefstijl in grote groepen van 
de samenleving zichtbaar, waardoor welvaartsziekten en 
multimorbiditeit zich bij meer mensen gaan voordoen. 

Om het zorgstelsel betaalbaar te houden en kwaliteit van 
leven te verbeteren verschuift de aandacht de komende 
jaren naar positieve gezondheid. In plaats van ziekte of 
aandoening komen leefstijl, preventie en functioneren 
meer centraal te staan. Van burgers / patiënten wordt 
verwacht dat zij meer regie pakken en verantwoordelijkheid 
nemen voor de eigen gezondheid. De regierol beïnvloedt de 
relatie tussen patiënt en zorgprofessional. Samen beslissen, 
coaching van patiënten door zorgverleners en hem of haar 
helpen gezonde keuzes te maken staan daarin centraal.

Het nemen van regie wordt verder versterkt door techno-
logische ontwikkelingen. Betere en betrouwbare informa-
tie, een digitaal PGO, beschikbaarheid van zelfmetingen 
door inzet van ‘wearables’ en laagdrempelige diagnostiek 
vergroten het inzicht in de eigen gezondheid. Domotica en 
zorg op afstand maken het mogelijk om langer zelfstandig 
te wonen.

Met deze ontwikkelingen nemen ook de verschillen in ge-
zondheid en gedrag tussen patiënten toe. Deze verschillen 
lopen veelal parallel met de indeling in sociale klassen. Gro-
te groepen patiënten zullen niet in staat zijn hun leefstijl aan 
te passen en de regierol op te pakken. Juist deze groepen 
zullen daardoor te maken krijgen met een hoge ziektelast 
en meerdere chronische aandoeningen. Dit betekent dat 
maatwerk nodig zal zijn; zorgverlening afgestemd op de 
specifieke behoeften en vaardigheden van de patiënt.
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3.2.1 Demografie
We worden ouder. De gemiddelde levensverwachting bij 
geboorte stijgt van 81 jaar wanneer je geboren bent in 2015, 
naar 86 wanneer je geboren wordt in 2040. Ook voor de 
huidige generatie volwassenen geldt een vergelijkbare stij-
ging van de levensverwachting. Hoewel ouderen ook langer 
vitaal blijven, neemt het aantal jaren waarin geleefd wordt 
met een chronische ziekte toe. Het percentage mensen met 
minimaal één chronische aandoening in Nederland stijgt 
van 50% in 2015 naar 54% in 2040. De stijging van het per-
centage mensen met meerdere chronische aandoeningen 
is vergelijkbaar: van 25% in 2015 naar 30% in 2040. De groep 
met drie of meer aandoeningen groeit het hardst.

Kanker en hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste veroor-
zakers van sterfte. Dit zal ook in 2040 het geval zijn, al nemen 
de aandelen als belangrijkste veroorzakers van sterfte af: 

van respectievelijk 31% en 27% in 2015, tot 27% en 18% 
in 2040. Dit is een gevolg van zowel preventie als betere 
behandelmogelijkheden, waarbij de deze aandoeningen 
in toenemende mate chronisch zijn. Dementie (waaronder 
Alzheimer) neemt in dezelfde periode sterk toe en zorgt 
voor een hoge ziektelast en een hoge mate van beperkingen 
in het dagelijks leven, en daarmee ook voor een hoge zorg-
vraag. Onder de chronische aandoeningen komen verder 
nek- en rugklachten, artrose en diabetes het meeste voor.

Het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis is de regio 
West-Brabant en het oosten van Zeeland. Deze is groten-
deels begrensd door water en de landsgrens met België. 
Hierdoor is sprake van een duidelijk afgebakend gebied aan 
de zuid-, west en noordkant van het werkgebied. Tot 2030 
zal in de regio nog sprake zijn van een lichte groei van het 
aantal inwoners. Anders dan gemiddeld in Nederland zet 

3.2 Ontwikkelingen in de regio

ToekomstLevensverwachting (jaren)

De levensverwachting stijgt van 81,5
jaar in 2015 naar bijna 86 jaar in 2040

MannenMannenMannen

VrouwenVrouwenVrouwen

TotaalTotaalTotaal

Mannen Vrouwen Totaal

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

70

75

80

85

90

Bron: CBS, RIVM
Tabel 2: Levensverwachting tot 2040, CBS, RIVM
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vanaf 2030 geleidelijk een daling in. Deze daling doet zich 
met name voor in de buitenstedelijke gebieden. Daarbij 
kenmerkt de regio zich nu al door een relatief hoog percen-
tage ouderen (regio: 22% 65+, landelijk: 20%) en tot 2040 
neemt het aandeel 65+ in de regio (2040: 32%) sneller toe 
dan gemiddeld in Nederland (26%). Het aandeel inwoners 
uit lagere sociale klassen in de regio is en blijft relatief hoog.

Per saldo zien we in de regio gezondheidseffecten optreden 
die samenhangen met de lagere sociale status en onge-
zondere leefstijl, waardoor er een relatief hoog percentage 
rokers en mensen met overgewicht zijn. De incidentie van 
kanker stijgt. Op nagenoeg alle chronische aandoeningen 
kent de regio een prevalentie die hoger is dan het Neder-
landse gemiddelde. Artrose, diabetes, gezichtsstoornissen, 
coronaire hartziekten en COPD zijn aandoeningen die in de 
komende jaren een sterke groei vertonen, hoger dan het 
Nederlandse gemiddelde.
 

3.2.2 Arbeidsmarkt
De vergrijzing heeft grote consequenties voor de arbeids-
markt als gevolg van een groeiende zorgvraag en een ouder 
wordende beroepsbevolking. In de huidige situatie is 14% 
van de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam in de 
zorg. Bij ongewijzigd beleid zal in 2040 25% van de werk-
zame Nederlanders in de zorg moeten werken om aan de 
zorgvraag te kunnen voldoen.

In de komende jaren zal sprake zijn van een sterke uitstroom 
als gevolg van pensionering. Daarnaast staat de aantrek-
kelijkheid van het werken in de zorg onder druk. In 2017 is 
6,8% van de werknemers werkzaam in de zorg in Brabant 
uitgestroomd naar een functie buiten de sector. Deze 
uitstroom wordt slechts voor een deel gecompenseerd door 
nieuwe aanwas; het aandeel jongeren werkzaam in de zorg 
neemt steeds verder af.
Door de toenemende complexiteit van de zorgvraag is er 
vooral meer vraag naar hoogopgeleid personeel. Perso-

Percentage mensen

Eén op de drie Nederlanders heeft dan
twee of meer chronische

aandoeningen, en bijna één op de vijf
drie of meer

3 of meer3 of meer3 of meer

2 chronische2 chronische
aandoeningenaandoeningen
2 chronische
aandoeningen

1 chronische1 chronische
aandoeningaandoening
1 chronische
aandoening

GeenGeenGeen

Geen 1 chronische aandoening

2 chronische aandoeningen 3 of meer

2015 2020 2025 2030 2035 2040
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Bron: NIVEL, RIVM Tabel 3: Percentage chronische aandoeningen, NIVEL, RIVM
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neelstekorten zullen zich naar verwachting voordoen in 
de breedte van zorgfuncties benodigd in het ziekenhuis. 
Daarbij is het opleidingsaanbod in de regio geringer dan in 
Nederland en wordt West-Brabant door hoogopgeleiden als 
vestigingsregio minder gunstig beoordeeld.

Binnen de zorg wordt het werken in een ziekenhuis als 
aantrekkelijk gezien. Onderzoek laat zien dat Bravis bij 
potentiële werknemers een positief imago heeft. De aan-
trekkingskracht zit daarbij vooral in sfeer, afstand, stabiliteit 
en ontplooiing. De potentie hierbij zit eerder in nieuwe (zij-)
instromers, dan in mensen die werken in andere ziekenhui-
zen.

3.2.3 Stakeholders
Banken

De recente faillissementen van ziekenhuizen zijn de banken 
niet ontgaan. Dit bevordert het imago van de sector niet. 
Ook de banken zien risico in de stijgende zorgkosten en de 
verwachting dat de overheid maatregelen gaat nemen om 
deze te beteugelen. Tezamen met de krappe marges zijn 
dit voor banken redenen om strenge financieringsvoor-
waarden te stellen, zoals een stabiel positief resultaat en 
voldoende solvabiliteit.
De banken in de regio spreken de overtuiging uit dat het 
bestaansrecht van het Bravis ziekenhuis als systeemzieken-
huis in West-Brabant niet ter discussie staat. Factoren die de 
beeldvorming van banken over het ziekenhuis in belangrijke 
mate bepalen zijn de samenwerking tussen het ziekenhuis 
en de medisch specialisten, afstemming in de regio en de 
duurzaamheid van de financiële resultaten. De banken 
verwachten dat passende keuzes gemaakt worden in het 
portfolio, zowel als het gaat om portfoliokeuzes in afstem-
ming met omliggende ziekenhuizen als om substitutie en 
samenwerking in de regio. Daarbij staat voorop dat deze 
keuzes met commitment vanuit de medisch specialisten 
vorm moeten worden gegeven. Voor financiering vanuit 
de banken is bovenal de duurzaamheid van de financiële 
resultaten cruciaal. Het niet behalen hiervan leidt direct tot 
hogere rentes en een terughoudender financieringsbeleid. 

Gemeentes

Voor de gemeentes in het verzorgingsgebied is aanwezig-
heid van het Bravis ziekenhuis als regionaal ziekenhuis 

vanzelfsprekend. Veel gemeentes verlangen dat Bravis ook 
‘in stenen’ aanwezig is in hun gemeente, bijvoorbeeld met 
een buitenpolikliniek of stadspolikliniek. Een zorg van de 
gemeentes is de matig georganiseerde huisartsenzorg in de 
regio, ook gezien de verwachte personeelstekorten en het 
overvragen van de eerste lijn in de toekomst. De gemeentes 
zien dat regionale samenwerking in zorg en welzijn steeds 
belangrijker wordt. Bravis zien zij daarin als belangrijke 
schakel in de netwerkzorg én zij wensen Bravis als trekker 
van een regiovisie. Zij zien daarin een rol voor zichzelf als 
initiator en stimulator. Als bedreiging zien de gemeentes de 
regelgeving en de schotten tussen de domeinen in de zorg. 
Dit verhindert ook opschalen/ breder uitrollen van innovatie 
na succesvolle pilots. 

Zorgverzekeraars

In het kader van het traject Ons ziekenhuis van morgen zijn 
er gesprekken geweest met CZ, VGZ en Zilveren Kruis. Het 
Bravis ziekenhuis bevindt zich in een regio waarin geen één 
zorgverzekeraar duidelijk marktleider is. Zorgverzekeraars 
CZ en VGZ hebben beiden een ongeveer gelijk marktaan-
deel. Deze marktverdeling van de zorgverzekeraars brengt 
zowel voor- als nadelen met zich mee. Als nadeel geldt dat 
er geen duidelijke gesprekspartner is voor het Bravis zieken-
huis en beide verzekeraars zich terughoudend opstellen bij 
het nemen van regie in de regio. Een voordeel van het ont-
breken van een dominante verzekeraar is de mogelijkheid 
van risicospreiding in de contractering. De zorgverzekeraars 
met een kleiner marktaandeel stellen zich volgend op. 

Het gecontracteerde tariefniveau bij het Bravis ziekenhuis 
was in 2018 ongeveer gelijk aan het gemiddeld gecontrac-
teerde tarief in Nederland. De tariefdruk vanuit de zorg-
verzekeraars wordt steeds groter, wat leidt tot krappere 
marges. Een bedreiging voor het Bravis ziekenhuis is dat 
complexe zorg verder wordt geconcentreerd als gevolg van 
volumenormen en beleid van zorgverzekeraars. Zorgverze-
keraars zien het Bravis ziekenhuis niet als ziekenhuis waar 
‘bijzondere’ behandelingen plaats moeten vinden en geven 
aan naast het Amphia ziekenhuis geen plaats te zien voor 
een tweede topklinisch ziekenhuis in de regio.
De zorgverzekeraars hebben geen duidelijke en gelijke 
visies op het toekomstige zorglandschap. Voor het Bravis 
ziekenhuis is het daarom lastig om daar het eigen beleid 
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op af te stemmen. Een rode draad in de gesprekken is dat, 
in het kader van het betaalbaar houden van de zorg, wordt 
aangegeven dat het noodzakelijk is om steeds meer zorg 
buiten de muren van het ziekenhuis te laten plaatsvin-
den (met name de chronische zorg). In de optiek van de 
zorgverzekeraars zal het Bravis ziekenhuis het profiel van 
een algemeen ziekenhuis (met een breed functiepakket) 
behouden. De zorgverzekeraars zien het als kans voor het 
Bravis ziekenhuis om meer dan ooit een spilfunctie in het 
regionale netwerk te vervullen. 

Zorgnetwerk

Onder het zorgnetwerk van het Bravis ziekenhuis verstaan 
we huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, 
welzijn, GGZ, verloskundigen en paramedici zoals fysiothe-
rapie. We zijn met de stakeholders van deze groepen in ge-
sprek gegaan. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het 
overheidsbeleid en het beleid van de zorgverzekeraars sterk 
richtinggevend en sturend zijn voor de zorg in de regio. De 
Juiste Zorg op de juiste plaats (JZOJP) is het adagium voor 
de toekomst en is, omdat dit sterk vanuit de overheid en 
zorgverzekeraars gesteund wordt, de basis van de transitie 
die organisaties moeten gaan maken.

Echter, drastische omwentelingen in patiëntenstromen en 
geldstromen ontstaan alleen wanneer de ‘pijn’ ook echt 
gevoeld wordt. In de huidige situatie vindt financiering 
traditioneel plaats gericht op behoud van de bestaande 
zorgorganisaties. Doordat de organisaties in de regio het fi-
nancieel goed hebben, lopen transitieprocessen moeizaam. 
Het blijkt moeizaam om kleinschalige experimenten breder 
uit te rollen.
De arbeidsmarktproblematiek kan een factor zijn die voor 
verandering gaat zorgen. Het voorspelde huisartsentekort is 
een belangrijke factor die nu al voelbaar is. De verwachting 
vanuit het zorgnetwerk is dat dit zal leiden tot regionalise-
ring: meer groepsvormen en minder solisten. 

Ook de toenemende (complexe) zorgvraag als gevolg van 
de vergrijzing zal de behoefte tot regionalisering versterken. 
De enorme zorgvraag die daarmee ontstaat, vraagt om 
definiëring van het zorgpalet en afstemming in de keten. 

Samenwerken in de keten is nodig om het hele palet aan 
zorg in de regio te blijven aanbieden. Als iedereen zich 
terugtrekt op het eigen gedefinieerde domein kunnen er 
‘gaten in zorg’ vallen. Dat is zeer ongewenst. Ervaringen uit 
het verleden met het wegvallen van verzorgingshuizen en 
de opvang van GGZ-cliënten wil niemand meer. Met name 
chronische zorg vraagt om andere inrichtingsvormen.

In het regionaliseringsvraagstuk liggen kansen voor het  
Bravis ziekenhuis. Zorgpartners geven aan dat dit verder 
gaat dan de huidige WestWest formule. Ketenpartners vin-
den elkaar afwachtend. Cruciaal voor het opstellen van een 
regiovisie, waarvan partners vinden dat die er moet komen, 
is dat de agenda’s van de regiopartners open op tafel ko-
men. Bravis moet bereid zijn de eigen core-business samen 
met de ketenpartners te definiëren. Een mogelijk vervolg 
op een regiovisie is het komen tot regionale financiering en 
contractering in de vorm van een (nog te definiëren) net-
werkorganisatie. Dit kan helpen de huidige belemmeringen 
op het gebied van bekostiging te verminderen. Daarnaast 
wordt de ICT als een succesbepalende component gezien: 
bij regionalisering is gemeenschappelijke dossiervoering 
noodzakelijk. 
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Contouren regionale 
zorgvisie 2030

Tijdens de tweedaagse Future Search hebben de deelnemers regionale zorglandschappen 
(2030) ontwikkeld. Dit resulteerde in 9 verschillende zorglandschappen. Deze 9 
landschappen leveren (1) een aantal rode draden op voor de regionale zorg in 2030, 
(2) een aantal beloftes aan patiënten, cliënten, bewoners en tenslotte (3) inzicht in 
de grootste veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. Deze 3 onderwerpen 
behandelen wij achtereenvolgens.

4.1  Kern regionale zorglandschappen

Regionale samenwerking is de spil in alle opgestelde 
landschappen. Intensieve samenwerking (netwerkorgani-
saties, blended care, Juiste Zorg op de Juiste Plaats) tussen 
zorgaanbieders, zowel in de cure als de care, staat centraal. 
Uitgangspunt in die samenwerking moet zijn dat het voor 
de inwoner, cliënt of patiënt niet uitmaakt met wie hij van-
uit welke organisatie te maken heeft – hij of zij ervaart een 
zorgproces dat aansluit, dat een geheel vormt en waarbij 
organisatiegrenzen geen rol spelen. Zorgverleners zijn daar-
bij uitwisselbaar tussen verschillende zorgaanbieders.

Vertrekpunt voor de behandeling of dienstverlening aan 
patiënten, cliënten en inwoners is het menszijn. Aandacht 
voor welbevinden, positieve gezondheid en preventie is 
vanzelfsprekend. Net als samen beslissen. Daarbij is de 
eigen omgeving (thuis) de norm – de zorgverleners en wel-
zijnsaanbieders streven naar de situatie waarin de patiënt 
of klant thuis kan blijven wonen en zorg, waar mogelijk, aan 
huis plaatsvindt.

Om de regionale samenwerking versneld van de grond te 
krijgen is een stevige technologieverankering gewenst. Dit 
begint met een platform (regionale Persoonlijke Gezond-
heidsomgeving) waarin regionaal patiëntgegevens gebun-
deld worden, zodat patiënten en zorgverleners altijd over 
de juiste en actuele patiëntinformatie beschikken. Daar-
naast zal de regio veel op technologisch gebied samenwer-

ken om de juiste zorg op de juiste plek mogelijk te maken. 
Een goede aansluiting van en waar mogelijk dezelfde 
systemen zijn voor deze samenwerking voorwaarden. Denk 
hierbij aan systemen voor zorg en monitoring op afstand, 
andere vormen van diagnosestelling, het toepassen van 
big data en kennissystemen gebaseerd op kunstmatige 
intelligentie.

Tenslotte: om deze veranderingen te realiseren is het 
wenselijk en waarschijnlijk noodzakelijk dat zorgverzeke-
raars andere vormen van financiering gaan hanteren, die 
(1) geënt zijn op de regio en (2) geënt zijn op de regionale 
zorgtransitie (zoals populatiebekostiging).

4
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De deelnemers hebben, vanuit de regionale visie op zorgverlening, een aantal beloften 
geformuleerd: 

4.2 Beloftes waar je (als patiënt, inwoner of cliënt) blij van wordt

1
Wij als zorgaanbieders hebben hetzelfde 
doel, dezelfde droom als onze patiënten;

2
Wij hebben altijd aandacht voor de leefom-
geving van de patiënt, naast de aandacht 
die wij hebben voor zijn of haar aandoening;

3
Wij laten de regie in het zorgproces bij de 
patiënt of zijn omgeving. We zoeken hierin 
maatwerk waarin we aansluiten bij de 
mogelijkheden van de patiënt (positieve 
gezondheid);

4
In het werk dat wij doen zorgen wij ervoor 
dat de patiënt of cliënt geen hinder on-
dervindt van schotten en grenzen tussen 
organisaties. Wij werken vanuit één zorg-
dossier. Wij zorgen ervoor dat de patiënt één 
aanspreekpunt heeft die het overzicht heeft 
over het zorglandschap, zodat er voor de 
patiënt duidelijkheid is;

5
Wij stellen ons als zorgverleners op als reis-
begeleiding, werkend vanuit empathie en 
medemenselijkheid;

6
Wij leveren zorg en informatie geïntegreerd 
en op maat.

Robot op  tweedaagse ‘Future Search’
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Samenvatting en vooruitblik 

De regio West-Brabant staat centraal in dit hoofdstuk. Deelnemers aan de tweedaagse Future Search, waarin de 

toekomst van de zorg in de regio centraal stond, zien richting 2030 een intensieve samenwerking tot stand komen tussen 

de verschillende zorgaanbieders. Hierdoor kunnen inwoners, patiënten en cliënten makkelijker zorg ontvangen en 

krijgen zij meer inzicht in eigen zorggegevens. Daarnaast wordt het voor de zorgaanbieders eenvoudiger om gegevens 

uit te wisselen. De intensieve samenwerking leidt ertoe dat organisatiegrenzen vervagen en de zorg beter wordt. Echter: 

dit is een grote complexe transitie. In hoofdstuk 5 gaan wij in op de interne situatie van het Bravis ziekenhuis, gebaseerd 

op de uitgevoerde interne analyse.

4.3 Grootste veranderingen ten opzichte van huidige situatie

Om tot realisatie van de regionale visie op zorg te komen en 
de beloftes na te komen zijn grote veranderingen nodig. De 
belangrijkste veranderingen zijn:

•  Regie en participatie vragen om een andere rol van  
patiënt en zorgverlener. Het in kunnen spelen op de 
vraag en behoefte van de patiënt vraagt om een actieve 
houding en stelt hoge eisen aan de vaardigheden van de 
zorgverlener. Naast zijn expertrol zal de zorgverlener ook 
steeds meer optreden als coach;

•  Om te komen tot één dossier en gezamenlijke data zijn 
grote veranderingen nodig in de regionale infrastructuur;

•  Zorg op de juiste plaats vraagt andere werkwijzen van 
zorgverleners. De technologische veranderingen zoals 
zorg op afstand, domotica en robotica maken dit moge-
lijk;

•  Om schotten tussen organisaties te laten verdwijnen is 

intensieve samenwerking nodig. Dit vraagt veel van orga-
nisaties, van artsen, van verpleegkundigen en alle andere 
betrokkenen. Daarbij komt dat de verantwoordelijkheid 
voor de behandeling ergens belegd moet worden en 
daar moet iedereen in het zorgveld het dan wel over eens 
zijn. Het regelen van het hoofdbehandelaarschap is een 
belangrijke voorwaarde;

•  In plaats van het systeem en de financiering die bepa-
lend zijn moeten we naar een situatie waarin de patiënt 
leidend is. Zorg wordt gepersonaliseerd, waarbij het 
systeem volgend is;

•  Inhoudelijk zal de zorg van de toekomst leiden tot allerlei 
veranderingen, zoals behandeling op basis van biologi-
sche kenmerken (DNA, kennis);

•  Contact tussen patiënt en zorgverlener op het moment 
en op de manier waarop de patiënt dat wil is het belang-
rijkste.
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Interne analyse 
Bravis

Als onderdeel van de SWOT hebben we een interne analyse van het Bravis uitgevoerd, op 
ondermeer cultuur, kwaliteit, financiën, personeel en portfolio. In de interne versie van 
dit rapport zijn de bevindingen op al deze domeinen opgenomen. In de publieksversie van 
dit rapport beperken we ons tot een korte samenvatting.

Als onderdeel van de SWOT hebben we een interne analyse 
van het Bravis uitgevoerd, op ondermeer cultuur, kwaliteit, 
financiën, personeel en portfolio. In de interne versie van dit 
rapport zijn de bevindingen op al deze domeinen opgeno-
men. In de publieksversie van dit rapport beperken we ons 
tot een korte samenvatting.

De interne analyse laat zien dat na de fusie een gezonde 
organisatie is ontstaan. Het succesvol afronden van de 
Qmentum accreditatie, positieve financiële resultaten, laag 
verzuim en een goede werksfeer geven een goede basis 
voor de toekomst. Bravis heeft voldoende omvang om ook 
in de toekomst een breed aanbod van medisch specialisti-
sche zorg aan te blijven bieden

De toekomst vraagt ons echter ook om door te ontwikkelen. 
De financiële normen die gesteld worden aan ziekenhuizen 

nemen toe. Dit geldt in versterkte mate voor het Bravis in 
relatie tot de beoogde nieuwbouw. Daarnaast vraagt het 
personeelsbeleid aandacht. De benodigde competenties 
voor zorgprofessionals zoals artsen en verpleegkundigen 
veranderen. Gezien de verwachte krapte op de arbeids-
markt zal geïnvesteerd moeten worden in werving, behoud 
en opleiding van personeel.

Ook de veranderkracht van Bravis vraagt aandacht. De 
recente fusie en de flexibiliteit van medewerkers worden 
gezien als toonbeeld van veranderkracht. We zien echter 
ook een organisatie die groter is geworden en waarbij 
snelheid van besluitvorming en implementatie aandacht 
vragen. De noodzaak om te anticiperen op de toekomstige 
veranderingen wordt in de breedte van de organisatie nog 
onvoldoende gevoeld.

5
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Conclusies uit de 
SWOT-bijeenkomsten

6.1  Kansen en bedreigingen voor Bravis

6.1.1 Bedreigingen
Onderstaand geven wij de belangrijkste bedreigingen weer, 
op volgorde: de bedreiging die tijdens de SWOT-bijeenkom-
sten het meest genoemd is beschouwen we als de grootste 
en staat bovenaan. 

1.  Arbeidsmarktkrapte in de regio. We vrezen dat het 
steeds moeilijker wordt om voldoende goed ge-
kwalificeerd personeel te vinden. Dit effect zal zich 
in onze regio versterkt kunnen voordoen, door het 
ontbreken van hogere opleidingen voor verpleeg-
kundige en andere zorgverlenende beroepen in 
West-Brabant. 

2.  Financiering (betaalbaarheid). Er zal paal en perk 
worden gesteld aan de groei van het zorgbudget 
en van de ziekenhuisbudgetten in het bijzonder 
Er zal frictie ontstaan omdat tegelijkertijd sprake 
is van een stijgende zorgvraag en groei van de 
zorgkosten als gevolg van duurdere medicijnen, 
dure technologie en loonstijgingen.

3.  Onvoldoende samenwerking met ketenpartners in 
de transitie. De samenwerkingsgerichtheid in de 
regio is hoog. Tegelijkertijd zien we dat het moeilijk 
is om vernieuwingen breed op te schalen in de 
regio. Dit is het gevolg van een combinatie van 
factoren zoals, financiering, onvoldoende urgen-
tie, organisatiebelang, werkdruk bij huisartsen. 
De transitie naar het ziekenhuis 2030 kan alleen 
slagen als (regionale) ketenpartners en Bravis op 
dezelfde lijn zitten. 

4.  Capaciteit om mee te doen aan technologie. 
Technologie en innovatie zijn noodzakelijk om het 
ziekenhuis 2030 vorm te geven. Het is de vraag of 
daar (1) voldoende kennis voor aanwezig en (2) 
voldoende investeringsruimte voor beschikbaar is. 

5.  Volumenormen voor complexe zorg. De verwach-
ting is dat de beroepsverenigingen en zorgverze-
keraars voor complexe medische ingrepen scher-
pere normen gaan hanteren. Dit kan betekenen 
dat complexe ingrepen bovenregionaal geconcen-
treerd gaan worden en Bravis onderdelen van het 
huidig portfolio niet kan blijven uitvoeren.

6.  Nieuwe toetreders en keuzevrijheid voor patiënten. 
In de huidige situatie is er beperkte concurren-
tie op ziekenhuiszorg. Nieuwe toetreders, zoals 
technologiebedrijven, internetbedrijven of ZBC’s 
kunnen in de nabije toekomst delen van het hui-
dige portfolio van Bravis overnemen. Ook zullen 
patiënten, mede op basis van betere informatie 
over prestaties van zorgverleners andere keuzes 
gaan maken over zorg en behandeling.

Uit de interne en externe analyses zijn tijdens de SWOT-bijeenkomsten kansen en 
bedreigingen vanuit het Bravis perspectief geformuleerd. 

6



31

6.1.2 Kansen
Tijdens de SWOT-sessies zijn ook de kansen voor Bravis 
besproken. Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste 
kansen weer, op volgorde: de meest genoemde kans be-
schouwen we als de grootste en staat bovenaan. 

1.  Samenwerking in de regio/regionalisering (onder 
regie van Bravis). Regionale samenwerking biedt 
kansen: er gaat de komende jaren meer zieken-
huiszorg verschuiven richting regionale aanbie-
ders. Omdat er (1) ook sprake zal zijn van nieuwe 
diensten (preventie/ positieve gezondheid) en (2) 
het de vraag is of regionale partners alle verschui-
vingen kunnen opvangen, liggen hier ook kansen 
voor Bravis. Partners in de regio zien voor Bravis 
een belangrijke rol om hierin regie te nemen. Daar-
mee zien we samenwerking in de regio zowel als 
bedreiging (toekomstige transitie, urgentiebesef, 
snelheid) als kans en sterkte (samenwerkingsbe-
reidheid, gunstige regio, al ingericht samenwer-
kingsstructuur) .

2.  Technologische ontwikkelingen (verbeteren zorg). 
Technologie biedt de kans om bestaande pro-
ducten beter te maken én om nieuwe producten/ 
diensten te lanceren. Het inzetten van technologie 
voor chronische patiënten komt daarin promi-
nent naar voren. Het aantal chronische patiënten 
neemt toe. Dit biedt sowieso al kansen voor 
Bravis, maar deze kansen worden groter als Bravis 
erin slaagt deze patiënten thuis te bedienen.

3.  Nieuwbouw als hefboom voor verandering. Omdat 
Bravis in 2025 naar een nieuwe locatie zal verhui-
zen, biedt dat een hefboom om veranderingen in 
de ziekenhuiszorg sneller voor elkaar te krijgen. 

4.  Groeiende zorgmarkt (complexe zorg). Door de 
steeds ouder wordende bevolking en doordat 
West-Brabant een relatief ongezonde regio is, is 
de verwachting dat onze zorgmarkt groeit. Er zijn 
meer mensen die zorg nodig hebben waarbij in 
toenemende sprake is van multiproblematiek. Dit 
vraagt om medisch specialistische zorg en, om de 
zorg ook in de toekomst betaalbaar en toeganke-
lijk te houden, een andere inrichting van zorgpro-
cessen.

5.  Eigen regie patiënt. Patiënten zullen steeds meer 
zelf hun zorgproces willen regelen, samen met hun 
naasten en hun zorgverleners. De sterke regionale 
inbedding en de warme cultuur van Bravis geven 
Bravis een goede uitgangspositie om de eigen 
regie van de patiënt te ondersteunen. Geperso-
naliseerde zorg en maatwerk bieden kansen om 
nieuwe diensten te ontwikkelen en de positie van 
het ziekenhuis te versterken.

6.  Bouwen aan imago. Bravis heeft een overwegend 
positief imago, maar door dit verder uit te bouwen 
op de sterke punten en de zwakke punten gericht 
te verbeteren, vergroten we de naamsbekendheid, 
het imago en de reputatie van Bravis.
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6.2  De 11 cruciale ontwikkelingen voor Bravis

Eén van de beoogde resultaten van fase 1 was het vaststellen van een aantal cruciale ontwik-
kelingen in de regio om op basis daarvan tot mogelijke scenario’s voor Bravis te komen. 

Uit de externe analyses zijn veel ontwikkelingen in kaart gebracht die van invloed zijn op Bravis 2030. In SWOT-bijeen-
komst 3 hebben de aanwezigen hieruit de meest cruciale voor het Bravis ziekenhuis gedestilleerd. 

1.  Een tekort aan (juist) opgeleid 
personeel;

2.  De patiënt neemt regie over het 
eigen zorgproces;

3.  Het ziekenhuis gaat diensten 
uitvoeren rondom vroegdiagnose, 
preventie en gezondheid;

4.  Electieve zorg verdwijnt uit het 
ziekenhuis;

5.  Chronische zorg verschuift naar de 
eerste lijn en thuis;

6.  Groei van de complexe zorg voor 
kwetsbare ouderen die behandeld 
worden in het ziekenhuis;

7.  Zorg wordt in toenemende mate 
thuis/ op afstand verleend;

8. Toename van regionalisering;

9.  Hoog-complexe medisch specialis-
tische zorg wordt geconcentreerd 
in bovenregionale centra;

10.  Er komen nieuwe toetreders op 
de zorgmarkt die marktaandeel 
overnemen;

11.  Het voor het ziekenhuis  
beschikbare zorgbudget  
per patiënt neemt af.
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Met als resultaat deze 11 meest cruciale ontwikkelingen
Deze cruciale ontwikkelingen hebben we als de ‘assen’ 
van een spinnenweb weergegeven, zodat we de mate 
waarin we verwachten dat deze ontwikkelingen zich gaan 
voordoen kunnen scoren en zichtbaar maken. Door het 
onderling verbinden van de scores ontstaat een bepaald 
scenario waarin de ontwikkelingen samenhang vertonen.
 
Op basis van de cruciale ontwikkelingen én de mate 
waarin we verwachten dat deze ontwikkelingen zich gaan 
voordoen (scores), formuleren we verschillende mogelijke 
scenario’s voor Bravis in 2030. Hoe meer de ontwikkeling 
zich in het betreffende scenario gaat voordoen, hoe verder 

naar de buitenrand de score op de as is. De huidige situ-
atie van de ontwikkeling hebben we hierbij als ‘nulscore’ 
genomen. In de bijlage zijn de scores 0, 5 en 10 op de as 
per ontwikkeling weergegeven. 

Tijdens de Future Search hebben de deelnemers op basis 
van bovenstaand spinnenweb met elkaar 18 scenario’s 
opgesteld. Daarvan zijn er – op basis van realistisch gehalte 
én mate van onderscheid – drie gekozen om in fase 2 van de 
visieontwikkeling verder uit te werken. Deze drie mogelijke 
scenario’s voor Bravis 2030 worden in het volgende hoofd-
stuk weergegeven. In de bijlage wordt uitgelegd hoe tot de 
scenario’s is gekomen. 

Bravis over
voldoende (juist)
opgeleid personeel
beschikt

De ontwikkeling
blij� conform

huidige situatie

De ontwikkeling
treedt zeer sterk op

(=grote verandering)

de patiënt regie neemt
over het eigen zorgproces

het ziekenhuis
diensten rondom
vroegdianose,
preventie en
gezondheid uitvoert

electieve zorg uit het
ziekenhuis verdwijnt

chronische zorg verschui�
naar de eerste lijn en thuis

complezxe zorg voor
kwetsbare ouderen
in het ziekenhuis
plaatsvindt

zorg thuis / op
afstand plaatsvindt

regionalisering
optreedt

nieuwe toetreders op de
zorgmarkt komen (en
marktaandeel pakken)

het ziekenhuis 
voldoende
zorgbudgetten hee�
per patiënt

Bravis hoog-
complexe medisch
specialistische zorg
uitvoert
(volumenormen)

De mate waarin...

Figuur 2: Spinnenweb met 11 ontwikkelingen
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Samenvatting en vooruitblik 

Hoofdstuk 6 was het hoofdstuk waarin de kern van de interne en externe analyse de basis vormde: de sterktes en zwaktes 

voor de interne analyse én de kansen en bedreigingen vanuit de externe analyse. De kern is bepaald in een drietal SWOT-

sessies. De 11 cruciale ontwikkelingen voor het Bravis ziekenhuis, zijn het resultaat van de laatste SWOT-sessie. Deze 11 

cruciale ontwikkelingen vormen de basis voor de 3 scenario’s die wij beschrijven in hoofdstuk 7. 
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3 mogelijke scenario’s  
voor Bravis 2030

7.1 Scenario 1: krachtige regio

Per scenario geven wij een inhoudelijke beschrijving van 
hoe dit scenario eruit ziet, geven wij een aantal kenmerken 
en beschrijven wij hoe een patiënt dit scenario beleeft. In 
de volgende fase van visieontwikkeling (vanaf september 

2019) werken wij deze scenario’s verder uit en zullen wij de 
gevolgen voor Bravis en de regio ook kwantitatief doorre-
kenen. 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de 3 scenario’s die de uitkomst zijn van de eerste fase van 
visieontwikkeling. Met het maken en concretiseren van scenario’s willen we inzicht krijgen 
in de consequenties van de belangrijkste ontwikkelingen en in de manier waarop deze 
ontwikkelingen samenhangen. 

Figuur 3: Scenario 1 – krachtige regio

7

(1) Muis scenario
Bravis over voldoende (juist) opgeleid personeel beschikt0
De patiënt regie neemt over het eigen zorgproces6
Het ziekenhuis diensten rondom vroegdiagnose, preventie en gezondheid uitvoert7
Electieve zorg uit het ziekenhuis verdwijnt0
Chronische zorg verschuift naar de eerste lijn en thuis8
Complexe zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis plaatsvindt5
Zorg thuis / op afstand plaatsvindt10
Regionalisering optreedt10
Bravis hoog-complexe medisch specialistische zorg uitvoert (volumenormen)0
Nieuwe toetreders op de zorgmarkt komen (en marktaandeel pakken)5
Het ziekenhuis voldoende zorgbudgetten heeft per patiënt0
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3 mogelijke scenario’s  
voor Bravis 2030

7.1.1 Beschrijving scenario 1: krachtige regio
In het scenario ‘krachtige regio’ slaagt de regio er in 2030 
gezamenlijk in de zorg op een nieuwe manier te organise-
ren. Vanuit de patiënt gezien is dit een prettig scenario: door 
optimale regionale samenwerking is het voor de patiënt 
nauwelijks merkbaar welke organisatie de zorg verleent. 
Zorgorganisaties wisselen nog intensiever kennis uit en zijn 
met elkaar snel in staat op te schalen bij complexere zorg-
vragen. Deze samenwerking begint al bij de patiënt thuis. 
De patiënt krijgt van vrijwilligers en de wijkzorg advies over 
zijn leefstijl en hoe om te gaan met zijn ziekte. Behandeling 
van zijn chronische aandoening vindt thuis of dicht bij huis 
plaats. Veelal wordt dit ondersteund door technologie die 
zorg op afstand mogelijk maakt. Door in de thuissituatie te 
kunnen blijven, advies op maat en de digitale persoonlijke 
gezondheidsomgeving heeft de patiënt veel regie in het 
eigen zorgproces. 

De regio vangt de toename van het aantal kwetsbare oude-
ren met multiproblematiek goed op. Het ziekenhuis heeft 
het aandeel kwetsbare ouderen weliswaar sterk zien groei-
en, maar voorzieningen in de regio zijn zodanig dat opname 
in het ziekenhuis alleen gebeurt als het echt nodig is. Er zijn 
meerdere nieuwe toetreders die door technologietoepas-
singen zorgprocessen hebben versneld en vereenvoudigd. 
Dit leidt weliswaar tot concurrentie voor specifieke groepen 
patiënten, maar het geeft ook de urgentie om zelf te inno-
veren en te investeren in samenwerking. Bravis slaagt erin, 
conform de huidige situatie, om zowel hoog-complexe zorg 
als electieve interventies uit te voeren, maar verliest veel 
terrein op het gebied van chronische zorg. Dit gebeurt door 
andere aanbieders: nieuwe toetreders en andere regionale 
spelers.

Kenmerken van dit scenario:

•  Bravis heeft in dit scenario weinig last van personele 
tekorten en ook de zorgbudgetten blijven ongewijzigd. 
Kostenontwikkeling en personele bezetting vragen 
aandacht, maar zijn behapbaar;

•  De regierol van de patiënt vraagt om een coachende 
stijl van zorgprofessionals. Persoonsgebonden zorg en 
zorg op maat zijn belangrijke uitgangspunten. Dit stelt 
eisen aan de competenties van zorgverleners. Taakver-
schuiving tussen zorgverleners wordt ingezet om beter 
invulling te kunnen geven aan zorg op maat;

•  Er zijn kleinere poli’s en diagnostiek ‘om de hoek’ voor 
laag complexe zorg en screening;

•  Zorgverleners en welzijn trekken samen op bij vroegtij-
dige screening ten behoeve van gezondheid en preven-
tie. Het ziekenhuis neemt maatschappelijk een sterkere 
rol;

•  Door preventie in de thuissituatie kunnen (her)opna-
mes worden voorkomen;

•  Bravis blijft de electieve en complexe medisch specialis-
tische ingrepen doen. We investeren in kwaliteit en het 
zichtbaar maken van de uitkomsten van zorg;

•  Chronische zorg verschuift naar thuis en naar ande-
re aanbieders. Grote groepen zijn COPD, hartfalen, 
diabetes en kwetsbare ouderen. Zorg op afstand speelt 
daarin een grote rol; wearables, e-health, thuisbegelei-
ding;

•  Monitoring vindt zoveel mogelijk plaats vanuit thuis 
waarbij de patiënt altijd laagdrempelig kan overleggen 
met de zorgverlener;

•  Er is meer tijd voor de patiënt bij intake of eerste 
afspraak. Dit wordt gecompenseerd door minder her-
haalbezoeken;

•  Regionale samenwerking is op nagenoeg alle aspecten 
gerealiseerd. Zorgconcepten worden samen ontwik-
keld. Er is een digitale persoonlijke gezondheidsomge-
ving waardoor informatie overal beschikbaar is onder 
de regie van de patiënt;

•  Door de regionalisering zijn er minder doorstromings-
problemen;

•  De patiënt kiest voor andere zorgaanbieders op het ge-
bied van chronische zorg. Electief, acuut en hoog-com-
plexe multimorbide zorg blijft via het ziekenhuis 
beschikbaar.
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7.1.2 Storytelling scenario 1: krachtige regio

Ons Jack wordt wakker en voelt zich niet zo lekker. 
Zijn smartwatch geeft een melding van een verhoogd 
hartritme en een verlaagde saturatie. Hij overlegt met 
ons Ans, zijn vrouw, en ze besluiten dat hulp nodig is. 
Hij vraagt hulp aan via de iPad. De melding gaat via het 
regionaal netwerk monitoring centrum naar de gespe-
cialiseerd verpleegkundige van het Bravis ziekenhuis. 
Zij bekijkt de digitale historie en neemt contact op met 
ons Jack en ons Ans via beeldbellen. Zij leest zijn thuis-
meetapparaten uit. 

Mochten de waardes hebben aangetoond dat het alleen 
een exacerbatie van zijn COPD was, dan had de ver-
pleegkundig specialist hem via het beeldbellen instruc-
ties kunnen geven over een aanvullend pufje. Die zou 
later die dag bezorgd worden door een zorgpartner van 
het Bravis ziekenhuis, waardoor een komst naar het 
ziekenhuis niet nodig was. 

Echter, de metingen zijn dermate afwijkend dat de ver-
pleegkundig specialist Jack aanraadt om naar het zie-
kenhuis te komen. Ons Ans zet hem voor het ziekenhuis 
af. Zodra hij aankomt staat zijn zorgcoach te wachten 
en brengt hem naar de juiste afdeling. 

Bij onderzoek blijkt ook hartfalen aan de orde. In het 
MDO wordt hij uitgebreid besproken, waar Jack en 
Ans zelf bij zijn en invloed hebben op de vervolgzorg. 
Na advies van de cardioloog, besluit Jack dat hij een 
nachtje in het ziekenhuis blijft. Tijdens het verblijf 
in het ziekenhuis, loopt Jack even langs het kantoor 
van de thuiszorgorganisatie die hem na het nachtje 
in het ziekenhuis thuis gaat helpen. Die zit in de 
centrale hal van het ziekenhuis. De zorgcoach helpt 
Jack en Ans hiermee, zodat zij volledig betrokken en 
geïnformeerd zijn.

De volgende dag gaat Jack weer naar huis. Hij houdt 
zelf zijn waardes in de gaten en voelt zich veilig. Ook 
houdt een gespecialiseerd verpleegkundige zijn 
waardes op afstand in de gaten. Hij kan alles terugle-
zen in zijn patiënt portaal (PGO), waarin ook analy-
ses en verslagen van de huisarts, gespecialiseerde 
verpleegkundige en thuiszorgorganisatie staan. Alles 
op één plek in zijn PGO. Daarnaast vindt hij het heel 
handig dat de medewerkers van de thuiszorgorgani-
satie precies weten wat er met hem is gebeurd in het 
ziekenhuis. Hij hoeft door dat gemeenschappelijke 
PGO gelukkig niet alles opnieuw uit te leggen. Hij 
weet dat er in de regio genoeg goede hulp beschik-
baar is, mocht dat weer nodig zijn. 

Ons Jack
Getrouwd met ons Ans, 80 jaar, chronisch COPD 
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7.2 Scenario 2: focus op acuut en kwetsbaar

7.2.1  Beschrijving scenario 2: focus op acuut en 
kwetsbaar

In het scenario ‘focus op acuut en kwetsbaar’ vinden 
grote veranderingen plaats in het portfolio van het 
Bravis ziekenhuis. Een belangrijk deel van de electieve 
zorg verschuift naar bestaande en nieuwe ZBC’s. In 
heel Nederland heeft concentratie plaatsgevonden van 
complexe medisch specialistische behandelingen in 
bovenregionaal werkende centra. Bij de verdeling van 
deze behandelingen over centra, heeft Bravis een achter-
stand op de topklinische ziekenhuizen in haar omgeving. 
Meerdere complexe ingrepen, zoals enkele oncologische 
en vaatinterventies, voert Bravis niet meer uit. Ook chro-
nische zorg verdwijnt net als in het scenario ‘krachtige 
regio’ naar buiten het ziekenhuis. Het zwaartepunt van 

het portfolio is verschoven naar de zorg voor kwetsbare 
ouderen met multiproblematiek. Dit is dan ook de speci-
alisatie van het Bravis geworden.

Regionale samenwerking is belangrijk om de toegeno-
men zorgvraag het hoofd te kunnen bieden. Toch blijven 
regelgeving en financiering stevige belemmeringen, 
waardoor uitrol van procesinnovaties langzaam gaat. 
Bravis kiest er daarom voor om innovaties op het gebied 
van zorg thuis soms zelf te organiseren. De inzet van digi-
tale technologie speelt hierbij een grote rol. Het behalen 
van efficiency is daarbij een belangrijke drijfveer. Door 
het wegvallen van een deel van de electieve zorg (rela-
tief hoge opbrengsten) en de toename van kwetsbare 
ouderen met multiproblematiek (relatief lage opbreng-

Figuur 4: Scenario 2 – focus op acuut en kwetsbaar
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sten), staat het ziekenhuisbudget stevig onder druk. 
Voor investeringen in technologie voor de hoog medisch 
specialistische zorg zijn relatief weinig middelen beschik-
baar. Veel aandacht gaat uit naar het krijgen, houden en 
scholen van personeel met de juiste competenties.

Waar dit kan heeft de patiënt regie genomen in zijn 
zorgproces. Een toename van zorg in de thuissituatie en 
de digitale persoonlijke gezondheidsomgeving maken 
dit mogelijk. Daarbij treedt wel een tweedeling op tussen 
patiënten die hiervoor wel en hiervoor niet de vaardig-
heden hebben. Door de druk op ziekenhuisbudget en 
personele formatie zijn er relatief weinig mogelijkheden 
om patiënten hierin te ondersteunen.

Kenmerken van dit scenario:

•  Zorgbudgetten staan onder druk. Er komen andere 
afspraken met de medisch specialisten waardoor de 
prikkel tot interventies afneemt. De politieke druk om 
in loondienst te gaan neemt toe;

•  De personele tekorten spelen op bepaalde functies 
een rol. Bravis moet veel inspanningen doen voor het 
krijgen, houden en scholen van personeel;

•  Zorgverleners moeten geschoold worden in het toe-
passen van nieuwe technologie, samen beslissen en 
coaching van patiënten;

•  De patiënt wordt gefaciliteerd om de regie te nemen. 
Samen beslissen is stevig verankerd in de visie van het 
ziekenhuis. Krapte in personeel en budget maken het 
soms moeilijk om hier de gewenste invulling aan te 
geven;

•  Electieve zorg verdwijnt deels uit het ziekenhuis. Dit is 
vooral een gevolg van nieuwe toetreders die een deel 

van de markt afsnoepen. Door personeelstekorten 
heeft Bravis niet altijd de mogelijkheid om de service en 
korte wachttijd te bieden die nodig zijn om de con-
currentie aan te gaan. De acute zorg voor kwetsbare 
groepen vraagt veel van de beschikbare capaciteit;

•  Chronische zorg wordt geleverd door de eerste lijn 
(huisartsen en VVT) én thuis door mantelzorg. In com-
plexe gevallen wordt de expertise ingeroepen vanuit 
het ziekenhuis. Veelal vindt deze zorg op afstand plaats 
door e-health en digitale spreekuren;

•  In het ziekenhuis vindt voornamelijk acute en risicovol-
le zorg plaats. Het gaat daarbij vooral om kwetsbare 
patiënten met multimorbiditeit;

•  Door de vergrijzing stijgt het aantal kwetsbare ouderen 
snel. De acute en medisch complexe fase vinden vooral 
in het ziekenhuis plaats. Hierdoor stijgt de gemiddelde 
zorgzwaarte. Door regiosamenwerking vindt herstel 
thuis of elders plaats;

•  Regiosamenwerking levert een belangrijke bijdrage aan 
het organiseren van de zorg in de regio. Er is een hoge 
mate van gelijkgerichtheid, al blijven schotten tussen 
de organisaties bestaan. Bravis neemt in belangrijke 
mate de regie;

•  De hoog-complexe medisch specialistische zorg wordt 
steeds meer geconcentreerd. Alleen voor enkele inter-
venties, zoals bariatrie, is het Bravis gelukt om deze te 
behouden en hiervoor een bovenregionale functie te 
vervullen;

•  Een deel van de chronische zorg en preventie bij 
bestaande patiënten wordt overgenomen door andere 
aanbieders, ondersteund door nieuwe technologie. 
Bravis speelt hierin geen rol. 
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7.2.2 Storytelling scenario 2: focus op acuut en kwetsbaar

78 jaar, alleenwonend, geen kinderen, heeft last 
van claudicatio intermittens (ofwel etalagebenen)

Mevrouw van Dongen staat op haar wegschaal: 86 
kilo, weer aangekomen. Wandelen is ook zo pijnlijk. 
Haar weegschaal is gekoppeld aan haar persoon-
lijke gezondheidsomgeving (PGO) van de regio 
West-Brabant. Ze logt in en ziet de stijgende lijn 
in haar gewicht. Ze besluit een afspraak te maken 
met haar huisarts. Dat kan gewoon via haar PGO, 
dat is handig. Ze kan pas over drie dagen terecht. 
Drie lange, saaie dagen. Haar nichtje komt weleens 
op bezoek, maar verder zijn de meesten van haar 
vriendinnen verhuisd of overleden. 

De huisarts geeft uitleg over de aandoening en de 
behandelmogelijkheden. Na overleg verwijst zij 
haar door naar een fysiotherapeut voor looptrai-
ning en schrijft haar cholesterolverlagers en bloed-
verdunners voor. Op de vraag hoe het verder met 
mevrouw van Dongen gaat, vertelt zij dat zij zich 
vaak eenzaam voelt. Ze geeft aan dat ze graag met 
nieuwe mensen in contact komt, maar niet zo goed 
weet hoe. De huisarts voegt enkele informatiefilm-
pjes toe aan haar PGO zodat mevrouw van Dongen 
hier zelf een keuze in kan maken. Deze filmpjes zijn 
van welzijnsorganisaties, die uitleggen welke socia-
le activiteiten er te doen zijn in de regio. 

Ook kan ze zich aanmelden voor een maatjesproject, 
waarbij een vrijwillige jongere af en toe langs komt 
voor een kopje thee. Daar kiest ze niet voor, ze heeft 
het niet zo op de jeugd van tegenwoordig. Wel kiest ze 
voor seniorengym. Dat kan ze mooi combineren met de 
looptraining die ze van fysiotherapeut krijgt.

Na 3 weken neemt de huisarts contact met haar op. De 
looptraining bij de fysiotherapeut heeft helaas on-
voldoende geholpen en de huisarts geeft aan dat een 
dotterbehandeling mogelijk een oplossing biedt. Via 
haar PGO bekijkt mevrouw van Dongen haar opties als 
het gaat om een behandellocatie: het Bravis ziekenhuis, 
maar ook diverse ZBC’s. Na het lezen van verschillende 
reviews besluit mevrouw van Dongen voor de ingreep 
naar Bravis te gaan. Via het PGO maakt zij een afspraak 
en deelt ze gelijk een deel van het dossier van zowel de 
huisarts als de fysiotherapeut met haar behandelend 
arts van het Bravis ziekenhuis. 

Op de dag van de behandeling wordt mevrouw van 
Dongen begeleid door een nieuwe vriendin: ze hebben 
elkaar leren kennen bij de seniorengym. De behande-
ling verloopt volgens plan en met behulp van instruc-
tievideo’s kan mevrouw van Dongen samen met haar 
nieuwe vriendin thuis blijven werken aan haar fysieke 
gesteldheid. 

Mevrouw van Dongen
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7.3 Scenario 3: beheerste verandering Figuur 5: Scenario 3 – beheerste verandering

7.3.1  Beschrijving scenario 3:  
beheerste verandering

In het scenario ‘beheerste verandering’ zetten de veran-
deringen die al in de periode 2015-2020 werden ingezet, 
door. Dit gebeurt in een rustig tempo: de door sommi-
gen voorspelde grote disruptie blijkt in 2030 niet te zijn 
opgetreden. Grootste probleem voor Bravis en de regio 
is de gebrek aan voldoende juist opgeleid personeel. Op 
nagenoeg alle specialistische functies bestaan vaca-
tures. In de regio speelt het personeelstekort een nog 
grotere rol, omdat verpleegkundigen nog altijd graag 
kiezen voor het ziekenhuis. De tekorten maken het soms 
noodzakelijk om prioriteiten te stellen in de patiënten-
zorg. De service aan patiënten staat hierdoor wel eens 
onder druk. Alle zorgpartners realiseren zich het belang 
van regionale samenwerking. Daardoor hebben Bravis 
en de partners de toegenomen zorgvraag van kwetsbare 
ouderen in de regio goed op weten te vangen en kunnen 
ziekenhuisopnames in veel gevallen worden voorkomen. 

Een gezamenlijk georganiseerde preventie en vroegsig-
nalering draagt hier aan bij. Toch blijven regelgeving en 
financiering soms belemmeringen voor de samenwer-
king. Dit leidt er toe dat eigen belangen van organisaties 
ook nog wel eens voor het patiëntbelang komen. Hoewel 
een deel van de chronische zorg inmiddels buiten het 
ziekenhuis georganiseerd wordt, ligt hier nog meer po-
tentieel. Het blijft lastig om best practices regiobreed uit 
te rollen. De personeelstekorten bij zorgpartners helpen 
hier niet aan mee.

Inzet van nieuwe technologie maakt het mogelijk de zorg 
in de thuissituatie te organiseren. Er zijn nieuwe toetre-
ders op de markt die delen van de, vooral chronische, 
zorg apart aanbieden. Toch heeft dit slechts beperkt 
effect gehad op de portfolio van het ziekenhuis. Bravis 
biedt, net als voorheen, electieve en hoog-complexe me-
disch specialistische zorg aan. Door in de thuissituatie te 
kunnen blijven, advies over leefstijl en preventie te geven 
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en door de digitale persoonlijke gezondheidsomgeving is 
de patiënt beter toegerust om regie te nemen in het eigen 
zorgproces.

Kenmerken van dit scenario:

•  Er zijn aanzienlijke tekorten aan goed gekwalificeerd 
personeel. Voor veel specialistische functies bestaan 
vacatures. Zowel in het ziekenhuis als in regioverband 
worden grote inspanningen gedaan om personeel 
voor de sector te werven en te behouden;

•  Zorgverleners moeten geschoold worden in het toe-
passen van nieuwe technologie, samen beslissen en 
coaching van patiënten;

•  De patiënt wordt gefaciliteerd om de regie te nemen. 
Personeelstekorten maken het soms moeilijk om de 
patiënt hierin op de gewenste manier bij te begelei-
den;

•  Bravis blijft het merendeel van de electieve en 
complexe medisch specialistische ingrepen doen. 

De verwachte aanscherping van volumenormen en 
concentratie van zorg heeft niet plaatsgevonden. We 
investeren in kwaliteit en het zichtbaar maken van de 
uitkomsten van zorg. Er is geen komst van grote ZBC’s 
voor ziekenhuiszorg in deze regio;

•  Veel zorg is verplaatst naar de thuissituatie. De inzet 
van technologie heeft hier nadrukkelijk aan bijgedra-
gen;

•  De regio heeft nog altijd een sterke drive om samen 
te werken. Zeker op het gebied van de zorg aan 
kwetsbare ouderen zijn mooie resultaten behaald. 
Regelgeving, financiering en personeelstekorten zijn 
belemmerende factoren;

•  Er zijn wel nieuwe toetreders in de regio die de zorg 
op afstand en thuis mogelijk maken. Zij zorgen er ook 
voor dat de groei in het aantal ouderen op een goede 
manier geabsorbeerd wordt. Het biedt patiënten de 
keuze om de eigen zorgaanbieder te kiezen;

•  De zorgbudgetten nemen in beperkte mate af.

7.3.2 Storytelling scenario 3: beheerste verandering

Anton heeft last van zijn knie. Al een paar weken. 
Hij besluit op een vrijdagmiddag contact op te 
nemen met het Bravis ziekenhuis, waar ook zijn 
dochter 6 maanden geleden geboren is. Anton en 
zijn vrouw werden daar toen zo goed opgevangen, 
dat hij vertrouwen heeft gekregen in deze organisa-
tie. Gelukkig kan hij in de pauze van zijn werk even 
de Bravis app opstarten. Via ‘MijnBravis’ menu kan 
hij doorklikken naar ‘Orthopedie’ en vervolgens 
naar ‘Knie’. Hij moet via de app een paar vragen 
beantwoorden, over waar hij pijn heeft, hoe lang, 
bij welke bewegingen etc. Ook wordt hem gevraagd 
de data van zijn Fitbit te uploaden. Dat is handig 
zeg, dan heeft de arts meteen alle informatie over 
zijn beweegritme! 

Nadat hij alle vragen heeft beantwoord en de informa-
tie heeft geüpload, krijgt hij bericht dat hij binnen een 
uur informatie krijgt van een orthopeed.

En inderdaad, binnen een uur verschijnt een bericht 
op zijn telefoon. Het bericht is van de orthopeed, die 
aangeeft dat een fysiotherapeut Anton kan helpen met 
zijn knie. En als de fysiotherapeut andere bevindingen 
heeft, dat hij en de orthopeed dan samen contact op-
nemen met Anton. Het bericht eindigt met een link naar 
een afsprakenplanner met de fysiotherapeut. Hij checkt 
met zijn werkagenda wat het handigste is en maakt 
een afspraak voor dinsdagochtend, heel vroeg. Die dag 
brengt zijn dochtertje altijd naar de kinderopvang en 
kan hij mooi vóór zijn werk gaan.

Anton
33 jaar, knieklachten, sinds 6 maanden vader
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Na het bezoek aan de fysiotherapeut wordt een MRI 
gemaakt en kan Anton de informatie teruglezen in de 
Bravis app. Hierin staat ook een reactie van de ortho-
peed: dat hij contact op zal nemen met Anton om de 
vervolgstappen te bespreken.

Anton krijgt die dag nog een appje van de orthopeed dat 
hij toch even langs moet komen, omdat hij een ingreep 
wil doen aan Anton’s knie. Dat is handig voor Anton 
want via whatsapp kan hij nog wat dingen bespreken 
met de orthopeed. Ze maken een afspraak voor een 
week later. 

Een week later komt Anton bij de orthopeed langs. 
De orthopeed geeft alle benodigde informatie en 
ze hebben het over de ingreep. Anton krijgt wat 
tips mee, gerelateerd aan wat er gaat gebeuren 
tijdens de ingreep en het herstel daarna. Drie dagen 
later wordt Anton geopereerd. Gelukkig mag hij 
die avond meteen naar huis, zodat hij zijn doch-
tertje een nachtkus kan geven. De volgende dagen 
herstelt hij en werkt hij vanuit thuis. Hij is tevreden 
met de korte lijntjes en zorg die hij vanuit het Bravis 
ziekenhuis heeft ontvangen. 

Samenvatting en vooruitblik 

Hoofdstuk 7 geeft de 3 scenario’s weer die centraal zullen staan in de tweede fase van de visieontwikkeling vanaf 

september 2019. Deze scenario’s zijn hier globaal beschreven op inhoud en vanuit het patiëntperspectief. Dit zal 

uitvoeriger gebeuren in de tweede fase. Tegelijkertijd is het patiëntperspectief in de visieontwikkeling van het Bravis 

ziekenhuis dermate belangrijk dat in fase 1 voor een tweetal zorgpaden separaat klantreizen zijn uitgewerkt. Deze 

klantreizen beschrijven wij kort in paragraaf 2.4. De conclusies van fase 1 en het vervolg in fase 2 worden in het volgende 

hoofdstuk omschreven.
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Conclusies en 
opmaat naar fase 2

8.1 Conclusies

De zorgvraag neemt de komende jaren snel toe. De 
kwetsbare oudere met complexe multimorbiditeit neemt 
daarvan een groot deel voor zijn rekening. Om de stijgende 
zorgvraag het hoofd te bieden zal deze anders georgani-
seerd moeten worden. Zorg zal steeds meer thuis en op 
afstand gaan plaatsvinden. Dit geldt het sterkst voor de 
chronische zorg. Deze verschuift naar buiten het ziekenhuis. 
De patiënt krijgt en neemt meer regie afhankelijk van eigen 
mogelijkheden. Technologie is de ‘enabler’ die deze ver-
anderingen mogelijk maakt. Het PGO, e-health, wearables 
en diagnostische mogelijkheden zijn daarvoor belangrijke 
pijlers. Er vindt verschuiving plaats naar preventie en vroeg-
diagnostiek. Intensivering van regionale samenwerking op 
vele terreinen is een vereiste. Het delen en analyseren van 
data nemen een belangrijke plaats in.

Deze ontwikkelingen worden gezien als noodzaak, maar 
ook als kans. Zelf meten en inzicht in eigen gezondheid 
geven de mogelijkheid aan patiënten om de eigen regierol 
veel sterker in te vullen. Aansluiten bij de voorkeuren en 
mogelijkheden van de patiënt vraagt om maatwerk en een 
andere rol van de zorgverlener. Dit kan zowel voor patiënten 
als zorgverleners een perspectief zijn dat nieuwe betekenis 
geeft aan de zorgrelatie.

Daarnaast zijn er onzekerheden. Het is evident dat krapte 
op de arbeidsmarkt, nieuwe toetreders, de verschuiving van 

electieve zorg naar buiten het ziekenhuis en concentratie 
van de hoog-complexe medisch specialistische zorg een 
grote invloed kunnen hebben op het zorglandschap en 
meer in het bijzonder op het Bravis ziekenhuis. De vraag 
naar de mate waarin deze ontwikkelingen zich gaan voor-
doen en in welke vorm is moeilijker te beantwoorden. Fase 
2 zal inzicht moeten geven in de consequenties van deze 
mogelijke ontwikkelingen.

Zijn Bravis en de regio klaar om deze ontwikkelingen het 
hoofd te bieden? Het antwoord op deze vraag is niet een-
duidig. Vooral als het gaat om regiosamenwerking ontstaat 
een diffuus beeld. Enerzijds is sprake van een hoge sa-
menwerkingsbereidheid, een afgebakende regio en goede 
verhoudingen. Anderzijds blijkt het boeken van voortgang 
soms lastig en geeft dit nog onvoldoende waarborg om de 
komende transitie te realiseren. Urgentie en het vermo-
gen om de eigen organisatiebelangen achter te laten zijn 
hiervoor nodig. Min of meer hetzelfde geldt voor de interne 
Bravis organisatie. De recente fusie en flexibiliteit van mede-
werkers worden gezien als toonbeeld van veranderkracht. 
De noodzaak voor de toekomstige veranderingen wordt 
echter nog onvoldoende gevoeld. De grotere organisatie en 
stabiele financiële resultaten dragen niet bij aan de drang 
tot verandering. Toch zal het voor de toekomstige verande-
ringen nodig zijn het urgentiebesef en de slagkracht van de 
organisatie te verhogen.

In fase 1 van Ons ziekenhuis van morgen hebben we op verschillende manieren en 
vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de belangrijkste ontwikkelingen in 
de (medisch specialistische) zorg. Het is opvallend hoe consistent het beeld is dat uit 
de verschillende analyses en bijeenkomsten naar voren komt. De patiëntreizen, de 
lunches met medewerkers, de SWOT-bijeenkomsten, het uitwerken van de regionale 
zorglandschappen en het intekenen van de scenario’s tijdens de Future Search geven zeer 
vergelijkbare uitkomsten.

8
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8.2 Het vervolg in fase 2

In fase 2 zullen de scenario’s verder worden uitgewerkt. 
Deze uitwerking bestaat uit een kwalitatieve beschrijving 
en concrete doorrekening van elk scenario op tenminste 
de volgende aspecten: portfolio, capaciteit, financiën, 
personeel en gebouw. De uitwerking geeft antwoord op de 
volgende vragen:
•  Wat zijn, voor alle hierboven genoemde aspecten, de 

consequenties van het optreden van de 11 ontwikkelin-
gen en hoe gevoelig zijn de uitkomsten voor veran-
deringen in de mate waarin deze ontwikkelingen zich 
voordoen?

•  Wat betekent het optreden van een bepaald scenario 
voor de missie en visie van het Bravis ziekenhuis? Deze 
uitwerking vindt in fase 2 op hoofdlijnen plaats en 
is bedoeld om te bepalen in hoeverre keuzes hierin 
samenhangen met de scenario’s.

Een gedetailleerdere uitwerking van missie en visie vinden 
plaats in fase 3. Dit gebeurt niet noodzakelijkerwijs op basis 
van de keuze voor één van de hiervoor beschreven scena-
rio’s. Het kan ook een aangepast of gecombineerd scenario 
zijn op basis van de in fase 2 verkregen inzichten.

Naast het uitwerken van de scenario’s kent fase 2 nog twee 
andere projecten. 
Het project stakeholders zorgt er voor dat externe betrok-
kenen geïnformeerd en betrokken blijven worden over Ons 
ziekenhuis van morgen en, waar nodig, de uitwerking van 
de scenario’s bij hen getoetst kan worden. In het project 
inspireren, doen en communiceren wordt de in fase 1 inge-
zette lijn gecontinueerd. Het creëren van bewustwording 
bij Bravis medewerkers over ontwikkelingen in de zorg en 
het vergroten van veranderbereidheid blijven belangrijke 
subdoelen van Ons ziekenhuis van morgen.
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Bijlagen
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Bijlage 1 - Afkortingen en begrippenlijst

Afkortingen/ 
begrip Betekenis 

3D printing Proces waarbij materiaal wordt samengevoegd onder computerbesturing om een driedimensio-
naal object te creëren, zoals een bot

AI Artificial Intelligence oftewel kunstmatige intelligentie 

API Application programming interface, een verzameling definities op basis waarvan een computer-
programma kan communiceren met een ander programma of onderdeel

Big data Enorme hoeveelheid gegevens, dat, door het leggen van verbanden, kan leiden tot nieuwe inzich-
ten 

Biotechnologie Technologie die gebruik maakt van dieren, planten, bacteriën of andere levende wezens voor de 
ontwikkeling van medicijnen, voedsel of nieuwe stoffen

DNA sequencing Het bepalen van de nucleïnezuur- of aminozuur-volgorde van een DNA, RNA respectievelijk eiwit 
met als doel het aanbieden van behandeling passend bij een specifiek persoon

FTE Fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de perso-
neelssterkte kan worden uitgedrukt.

HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

IoT Internet of Things, ontwikkeling binnen het internet waarbij alledaagse voorwerpen, zoals een 
koelkast of koffiezetapparaat verbonden zijn met het netwerk en gegevens kunnen uitwisselen

Molecular imaging Manier om fundamentele moleculaire routes in organismen beter te begrijpen op een niet-inva-
sieve manier

Nanotechnologie Een specialistische technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer kleine deeltjes, onder 
meer in te zetten bij het transport van medicatie in het lichaam 

PGO Persoonlijke GezondheidsOmgeving, een website of app waarin je informatie over je eigen ge-
zondheid kan verzamelen en beheren, maar deze ook kan delen met anderen

Personalised/  
precision medicine Op maat maken van medische toepassingen, interventies of behandelingen. 

REN Regionaal Elektronisch Netwerk

Smartwatch Een horloge uitgebreid met diverse andere functies zoals meten van hartslag (zie ook wearables) 

SWOT
SWOT staat voor de Engelse termen Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Het is een 
methodiek waarbij sterktes en zwaktes van een organisatie worden afgezet tegen de kansen en 
bedreigingen in de omgeving

VBHC Value Based Health Care, een manier om de gezondheidszorg in te richten, waarbij de waarde voor 
de patiënt vooropstaat. Die waarde wordt uitgedrukt als gezondheidsuitkomsten/kosten

VVT Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties

Wearables Technologie dat verwerkt is in kleding, gedragen kan worden op het lichaam of in het lichaam als 
implantaat en diverse gegevens verzameld, bijvoorbeeld hartslag en beweging

ZBC Zelfstandig Behandel Centrum, privékliniek voor verzekerde en onverzekerde zorg 
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Bijlage 2 - Scores van de ontwikkelingen (spinnenweb)

Tijdens de Future Search sessies zijn door de deelnemers 
scenario’s ontwikkeld, op basis van de 11 cruciale ont-
wikkelingen voor Bravis. Met behulp van dit spinnenweb 
zijn diverse scenario’s neergezet, waarbij gekeken is naar 
de mate waarin we verwachten dat deze ontwikkelingen 
zich gaan voordoen. Hoe meer de ontwikkeling zich in 
het betreffende scenario gaat voordoen, hoe hoger de 
gegeven score. Een score van nul geeft geen veranderin-
gen aan ten opzichte van de huidige situatie. 

De mate waarin Bravis over voldoende (juist) opge
leid personeel beschikt.

Scores op het spinnenweb:
•  10: Bravis heeft een groot tekort aan (juist) opgeleid 

personeel;
•  5: Bravis heeft moeite om over voldoende (juist) 

opgeleid personeel te beschikken;
•  0: Bravis heeft voor het merendeel van de functies 

voldoende (juist) opgeleid personeel (conform huidi-
ge situatie).

De mate waarin de patiënt regie neemt over het eigen 
zorgproces.

Scores op het spinnenweb:
•  10: De patiënt neemt volledige regie over het zorg-

proces;
•  5: De patiënt en de zorgverleners hebben gedeelde 

regie over het zorgproces;
•  0: De regie over het zorgproces ligt in hoge mate bij 

het ziekenhuis en de zorgverleners (conform huidige 
situatie).

De mate waarin het ziekenhuisdiensten rondom 
vroegdiagnose, preventie en gezondheid uitvoert.

Scores op het spinnenweb:
•  10: Het ziekenhuis speelt een grote rol in vroegdiag-

nose, preventie en gezondheid;
•  5: Het ziekenhuis draagt bij aan vroegdiagnose, pre-

ventie en gezondheid;
•  0: het ziekenhuis speelt nauwelijks een rol in vroeg-

diagnose, preventie en gezondheid (conform huidige 
situatie).

De mate waarin electieve zorg uit het ziekenhuis 
verdwijnt.

Scores op het spinnenweb:
•  10: Electieve zorg verdwijnt volledig uit het zieken-

huis;
• 5: Electieve zorg blijft deels in het ziekenhuis;
•  0: Electieve zorg blijft in het ziekenhuis conform de 

huidige situatie.

De mate waarin chronische zorg verschuift naar de 
eerste lijn en thuis.

Scores op het spinnenweb:
•  10: het ziekenhuis speelt geen rol meer in de chroni-

sche zorgverlening;
•  5: chronische zorg vindt buiten de muren van het 

ziekenhuis plaats, echter het ziekenhuis houdt regie 
over de zorgverlening;

•  0: er vinden geen verschuivingen plaats in de verle-
ning van chronische zorg (conform huidige situatie).

De mate waarin complexe zorg voor kwetsbare oude
ren in het ziekenhuis plaatsvindt.

Scores op het spinnenweb:
•  10: er is sterke toename van complexe zorg voor 

kwetsbare ouderen in het ziekenhuis; 
•  5: de complexe zorg voor kwetsbare ouderen in het 

ziekenhuis neemt in enige mate toe; 
•  0: complexe zorg voor kwetsbare ouderen blijft in het 

ziekenhuis conform de huidige situatie.

De mate waarin zorg thuis/ op afstand plaatsvindt.

Scores op het spinnenweb:
•  10: er is een grote verschuiving naar zorg thuis/ op 

afstand;
• 5: er wordt meer zorg thuis/ op afstand geleverd;
•  0: de mate waarin zorg thuis/ op afstand geleverd 

wordt blijft ongewijzigd (conform huidige situatie).
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De mate waarin regionalisering optreedt.

Scores op het spinnenweb:
•  10: patiënt ervaart volledig de ‘Juiste Zorg Op de Juis-

te Plek’ en ervaart geen verschillende organisaties 
(ontschotting, ook in financiering);

•  5: patiënt ervaart nauwe samenwerking tussen 
partners in regio, echter organisaties zijn duidelijk 
gescheiden (schotten), ook qua financiering;

•  0: patiënt ervaart duidelijk schotten, financiering per 
organisatie, niet over muren heen van organisaties 
etc. Nauwelijks ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (con-
form huidige situatie).

De mate waarin Bravis hoogcomplexe medisch speci
alistische zorg uitvoert (volumenormen).

Scores op het spinnenweb:
•  10: Bravis biedt geen hoog-complexe medisch specia-

listische zorg aan;
•  5: Bravis biedt een deel van de hoog-complexe me-

disch specialistische zorg aan;
•  0: Bravis biedt hoog-complexe medisch specialisti-

sche zorg aan conform de huidige situatie.

De mate waarin nieuwe toetreders op de zorgmarkt 
komen (en marktaandeel pakken).
Scores op het spinnenweb:
• 10: er zijn veel nieuwe toetreders op de zorgmarkt;
• 5: er zijn enkele nieuwe toetreders op de zorgmarkt;
•  0: er zijn geen nieuwe toetreders op de zorgmarkt ten 

opzichte van de huidige situatie.

De mate waarin het ziekenhuis voldoende zorgbudget
ten heeft per patiënt.

Scores op het spinnenweb:
•  10: zorgbudgetten per patiënt nemen in sterke mate af;
• 5: zorgbudgetten per patiënt nemen enigszins af;
•  0: zorgbudgetten per patiënt blijven gelijk  

(huidige situatie).
Op basis van deze cruciale ontwikkelingen én de mate 
waarin we verwachten dat deze ontwikkelingen zich gaan 
voordoen (scores), zijn 3 mogelijke scenario’s geformu-
leerd voor Bravis in 2030.

Onderstaande tabel laat de scores zien van de 3 scena-
rio’s (die in hoofdstuk 7 centraal staan) op elk van de 
ontwikkelingen. De 3 scenario’s zijn geselecteerd uit 
18 scenario’s die tijdens de Future Search dagen zijn 
opgesteld. Scenario’s met beduidend andere scores op 
deze ontwikkelingen werden door de deelnemers van de 
Future Search aangeduid als ‘onrealistisch’.

Ontwikkeling
(1) 
krachtige 
regio

(2) focus op 
acuut en 
kwetsbaar

(3) 
beheerste 
verandering

Bravis over voldoende (juist) opgeleid personeel beschikt 0 3 5

De patiënt regie neemt over het eigen zorgproces 6 7 6

Het ziekenhuis diensten rondom vroegdiagnose, preventie en  
gezondheid uitvoert 7 0 5

Electieve zorg uit het ziekenhuis verdwijnt 0 5 2

Chronische zorg verschuift naar de eerste lijn en thuis 8 7 6

Complexe zorg voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis plaatsvindt 5 10 3

Zorg thuis/ op afstand plaatsvindt 10 10 8

Regionalisering optreedt 10 7 6

Bravis hoog-complexe medisch specialistische zorg uitvoert (volu-
menormen) 0 5 2

Nieuwe toetreders op de zorgmarkt komen (en marktaandeel pakken) 5 6 7

Het ziekenhuis voldoende zorgbudgetten heeft per patiënt 0 5 3

Tabel 5: Scores per scenario
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Bijlage 3 - Uitkomsten klantreizen

In het kader van Ons ziekenhuis van morgen hebben we twee klantreizen uitgevoerd. De knelpunten en de hui
dige situatie zijn in deze bijlage beschreven. 

Tabel 7: Knelpunten huidige situatie kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen

Voor de doelgroep ‘kwetsbare ouderen’ is een huidige klantreis en een gewenste klantreis in kaart gebracht.
Hieronder staan de knelpunten in de huidige situatie. 

Knelpunten in de huidige situatie

Ondanks de VKO is geen volledig beeld welke ouderen in het ‘adherentie gebied’ kwetsbaar zijn en daardoor is er onvoldoende regie om 
opnames te voorkomen. Oudere wordt opgenomen in ziekenhuis, terwijl (1) ontregeling eerder opgemerkt en opname wellicht voorko-
men had kunnen worden of (2) de oudere liever thuis de benodigde zorg had willen ontvangen. 

De casus is onbekend bij de dienstdoende huisarts en de arts kan niet in het gehele dossier en moet in het duister tasten over het com-
plete plaatje van de patiënt. Mevrouw wordt na wachten en onderzoek doorgestuurd naar de SEH. Niet altijd komt de informatie vanuit 
de huisartsenpost goed door naar het ziekenhuis waardoor er informatie ontbreekt (bv. wilsverklaringen). 

De oudere en zijn/haar omgeving beschikken over onvoldoende informatie, er is onduidelijke communicatie en de oudere moet elke 
keer hetzelfde verhaal vertellen. Er worden nauwelijks verwachtingen over het traject na de ziekenhuis opname besproken met de man-
telzorgers en patiënt. 

Het stellen van de diagnose duurt lang en is gefragmenteerd. De patiënt ziet veel verschillende gezichten vanuit verschillende disciplines. 
Dit komt o.a. doordat er vaak sprake is van achteruitgang op somatisch gebied en bij de cognitie van de oudere. Daarnaast is de mantel-
zorger niet altijd aanwezig bij de opname in het ziekenhuis. De verpleegkundige kan hierdoor moeilijk de volledige thuissituatie in kaart 
brengen. 

Samenwerking tussen zorgprofessionals is niet optimaal. Er wordt ook vaak gedacht aan een medische oorzaak, terwijl het vaak sociale 
elementen kent. Er lijkt overdiagnostiek uitgevoerd te worden. Vaak is er multiproblematiek op de 4 assen: somatiek, functioneel, sociaal 
en psychisch.

Betrokken zorgverleners van afdelingen anders dan Geriatrie hebben (te) weinig kennis over ouderenzorg en denken onvoldoende 
domeinoverstijgend. Ze hebben handvatten nodig om de omslag te maken van ziekte naar gezondheid. 

Vaak vindt opname in het weekend plaats, waardoor een transferverpleegkundige hier pas op maandag mee aan de slag gaat. Er is 
dan een spanningsveld tussen specialisten (patiënt kan direct naar huis/vervolgzorg) en de transferverpleegkundige (iemand moet na 
ontslag op de juiste plek terecht komen). Transferverpleegkundige overlegt regelmatig met familie en die krijgt (teveel) tijd om te zoeken 
naar bijv. het perfecte verpleeghuis. Het gevolg is dat de oudere lang op een duur ziekenhuis bed ligt.

Verhoogd risico op extra problemen (complicaties) en functieverlies tijdens ziekenhuisopname voor de kwetsbare oudere.

Het is lastig om de kwetsbare oudere na ziekenhuisopname passende vervolgzorg aan te bieden. Gevolg is dat deze patiënten onnodig 
lang in het ziekenhuis blijven of juist te vroeg / met onvoldoende vervolgzorg naar huis worden gestuurd. Onvoldoende monitoring op 
het moment dat oudere weer naar huis gaat, brengt het risico op te laat ingrijpen, opnieuw ontregelen en heropname met zich mee 
(gevolg = draaideur patiënt).

Op het moment dat er een kwetsbare oudere met een delier binnenkomt mag er geen diagnose / indicatie voor vervolgzorg gesteld wor-
den. Dit mag namelijk niet in een acute situatie, waardoor het lastig is om passende vervolgzorg te organiseren. Gevolg is ouderen die 
tussen wal en schip vallen en lang in het ziekenhuis / andere zorgorganisatie moeten blijven totdat er een diagnose gesteld mag worden 
(niet meer acute situatie) en passende vervolgzorg is gevonden. 
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Kijkend naar de gewenste klantreis in 2030 is er een aantal aandachtspunten. Deze staan hieronder beschreven.

Tabel 8: Aspecten toekomstige situatie kwetsbare ouderen

Chronisch hartfalen patiënten

Voor de doelgroep ‘chronisch hartfalen patiënten’ is een huidige klantreis en een gewenste klantreis in 
kaart gebracht. Hieronder staan de knelpunten in de huidige situatie. 

Aspecten toekomstige situatie

Er wordt intensief gebruik gemaakt van data-analyse: # deur slaapkamer open / dicht,  # toilet gebruikt, # koelkast open / dicht, # be-
wegingen middels sensoren, # stappen gezet etc. Een wearable of geïmplanteerde chip draagt ook bij aan de dataverzameling door alle 
vitale functies te meten en aan te geven of er ontregelingen zijn. Daardoor is gerichte zorg en medicatie op maat mogelijk. De effecten 
van combinaties van medicijnen zijn hierdoor ook beter te monitoren. Op dit moment betekent meer medicatie meer kans op vallen.

Mantelzorgers worden meegenomen in alle gesprekken rondom de patiënt (heteroanamnese) en informatie uitwisselingen (bv. via PGO) 
zodat er te allen tijde duidelijkheid is over de situatie, de geleverde zorg en de vervolgstappen. Het is daarbij noodzakelijk dat er uitge-
breide (landelijke) afspraken gemaakt zijn rondom privacy van de patiënt. Een aandachtspunt is de grote rol van de mantelzorger in het 
volledige proces. Risico op overvraging van de mantelzorger.

In geval van opname in het ziekenhuis na acute situatie, komen kwetsbare ouderen niet op de SEH terecht (aangezien dit een drukke 
plek is, wat niet bevorderlijk voor deze patiëntengroep is), maar direct bij de afdeling / op de operatiekamer waar ze moeten zijn. De 
geriater wordt betrokken in het zorgproces. Eventueel kan er na de operatie gebruik gemaakt worden van een EHKO of TOKO bed.

Het medische dossier van de patiënt kan op een snelle en veilige manier gedeeld worden met andere zorgverleners. De heteroanamnese 
is een standaard onderdeel van het dossier, waardoor er passende vervolgzorg geregeld kan worden. Daarnaast vermijd je door volledi-
ge datauitwisseling ook overdiagnostiek.

De financiering is volgens populatiebekosting georganiseerd. Dit betekent dat er een regiobudget is waardoor de organisaties in de keten 
flexibel en ‘dichter bij elkaar’ georganiseerd zijn. ‘We doen het met elkaar en zetten het belang van de burger (kwetsbare oudere) voorop’.

De scope van financiering vanuit de zorgverzekeraars is meebewogen met preventieve middelen: technologie voor zorg op afstand en 
preventie wordt (grotendeels) vergoed vanuit de zorgverzekering. 

De huisarts heeft de regie over ‘veilig thuis wonen’. In afstemming met een (geriatrische) fysiotherapeut wordt het valrisico in beeld 
gebracht en op basis daarvan valpreventie ingezet (slimme verlichting, sensoren, airbags, rollator, fysiotherapie / beweging).

De huisarts heeft de regie over de zorg voor de kwetsbare oudere en is verantwoordelijk voor een tijdige diagnosestelling zodat direct 
de juiste vervolgzorg geregeld kan worden bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Het ziekenhuis is in principe alleen een plek voor 
grote geplande ingrepen en acute situaties. Daarnaast heeft de huisarts de regie over het inschakelen van hulp van specialismes uit het 
ziekenhuis voor bijvoorbeeld een meekijkconsult of een huisbezoek door een medisch specialist. Een aandachtpunt is de grote rol van 
de huisarts in het volledige proces. Risico op overvraging van de huisarts.

Kwetsbare ouderen worden thuis voorbereid op geplande situaties (bijvoorbeeld operaties), door vitaliteit vergroten met bijvoorbeeld 
fysiotherapie en het alvast regelen van thuiszorg voor na de operatie.

Gedurende de opname in het ziekenhuis wordt de huisarts op de hoogte gehouden van de status en het beleid in de thuissituatie. De 
huisarts regelt de benodigde vervolgzorg. 24 uur na het ontslag uit het ziekenhuis neemt de huisarts contact met het thuisfront (of thuis-
zorg organisatie bij TOKO bed) voor een check op de stand van de zaken en de juiste vervolgzorg. 

Aandachtspunt in de toekomstige situatie blijft het risico op overdiagnostiek. Een PGO met alle beschikbare informatie is hierin een 
hulpmiddel. Daarnaast is elke klantreis anders – het blijft taak van de zorgprofessionals om het proces zo passend mogelijk voor de 
betreffende patiënt in te richten. 

Knelpunten in de huidige situatie

Patiënt en huisarts zijn onvoldoende bezig met preventie van chronisch hartfalen (door bv. hartinfarct).

Huisarts heeft onvoldoende kennis en inzicht in risicovolle patiënten m.b.t. hartfalen in patiëntenbestand huisarts.

Patiënt schrikt van gebeurtenis hartinfarct en weet niet goed wat vervolgstappen zijn à onzekerheid en onduidelijkheid.

Patiënt ziet meerdere zorgverleners en organisaties in de eerste uren na zijn hartinfarct (o.a. verplaatsing van Amphia naar Bravis).

Patiënt (en omgeving) zijn ongerust na het hartinfarct en onzeker over hun gezondheid. Ze hebben geen inzicht / metingen hoe hun 
gezondheid er voor staat.

Patiënt is erg afhankelijk van zorgverleners, patiënt heeft nauwelijks eigen regie.

Patiënt vind het moeilijk om zich aan wijzigende leefregels en voorschriften (gezonder eten, meer bewegen) te houden tijdens en na de 
revalidatie.

Weinig contact tussen huisarts en patiënt (patiënt is onder behandeling bij cardioloog), waardoor huisarts niet tijdig opmerkt dat aanvul-
lende (medische) zaken nodig zijn.
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Kijkend naar de gewenste klantreis in 2030 zijn er een aantal aandachtspunten. Deze staan hieronder beschreven.

Meer inzichten en resultaten uit de uitgevoerde klantreizen zijn te vinden in het document ‘Klantreizen 
nu en in 2030’, van juli 2019.

Tabel 9: Knelpunten huidige situatie chronisch hartfalen patiënten

Tabel 10: Aspecten toekomstige situatie chronisch hartfalen patiënten

Thuiszorg onvoldoende opgeleid of bekwaam om toenemend vocht te signaleren en hier acties op te ondernemen.

Ontwateren op de afdeling is belastend voor de patiënt (+ omgeving, want patiënt wordt weer uit de eigen omgeving gehaald).

Onvoorspelbaar verloop van de ziekte brengt veel onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee. Dit kan weer kan leiden tot extra stress.

Patiënt kan ‘tot in de eeuwigheid’ onder regie blijven van de cardioloog, ook als er een stabiele situatie is. Dit betekent dat de patiënten 
jarenlang (onnodig) in het ziekenhuis komen. 

Telemonitoring is nauwelijks geaccepteerd door artsen en zorgverzekeraars, terwijl de technologie toegankelijk is.

Hartfalenverpleegkundige heeft het gevoel onvoldoende tijd te hebben voor de patiënt op het moment dat hij/zij in het ziekenhuis komt 
voor controle.

Sommige patiënten zijn onbekwaam om de leefstijl- en zelfmeet voorschriften te volgen (zorgmijders of patiënten met laag kennisni-
veau).

Aspecten toekomstige situatie

Er wordt intensief gebruik gemaakt van data-analyse – de chronisch hartfalen patiënt verzamelt veel data zelf. De patiënt ervaart en heeft 
meer regie door het gebruik van apps en inzicht in data vanuit bijvoorbeeld wearables en het PGO. Door interventies zoals CardioMems 
lijkt de ‘confrontatie met ziek-zijn’ voor de patiënt minder te zijn dan periodiek naar het ziekenhuis te moeten voor controle. Door de 
interventie heeft de patiënt meer eigen regie.

De hartverpleegkundige vanuit het Bravis ziekenhuis houdt periodiek spreekuur bij huisartsenpraktijken. Samen met de huisarts wordt 
er pro-actief uitleg gegeven over de risico’s en mogelijkheden na een infarct (bv. sensor in de longslagader). Deze spreekuren bij de huis-
arts vervangen de Hartfalen polikliniek.

De huisarts screent zijn/haar patiëntenbestand actief op risicovolle patiënten. Er vindt intensieve preventie plaats bij risicovolle patiën-
ten (waaronder hulp vanuit een diëtist en een fysiotherapeut).

Thuiszorgmedewerkers zijn voldoende op de hoogte van de situatie en houden de patiënt extra in de gaten op bijvoorbeeld vochttoena-
me (kennis en kunde).

Mantelzorgers worden meegenomen in alle informatie-uitwisselingen (bv. via PGO) zodat er te allen tijde duidelijkheid is over de situatie, 
de geleverde zorg en de vervolgstappen. 

Indien de patiënt stabiel is, dan wordt de regie over de zorg weer teruggelegd bij de huisarts (ipv cardioloog). Uiteraard kan de huisarts 
een meekijkconsult regelen met de cardioloog. 

Het medische dossier van de patiënt kan op een snelle en veilige manier gedeeld worden met andere zorgverleners. De heteroanamnese 
is een standaard onderdeel van het dossier, waardoor er passende vervolgzorg geregeld kan worden. Daarnaast vermijd je door volledige 
data-uitwisseling ook overdiagnostiek.

De huisarts heeft de regie over de zorg voor de patiënt. Het ziekenhuis is in principe alleen een plek voor grote geplande ingrepen en acu-
te situaties. Daarnaast heeft de huisarts de regie over het inschakelen van hulp van specialismes uit het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een 
meekijkconsult of een huisbezoek door een medisch specialist. Een aandachtpunt is de grote rol van de huisarts in het volledige proces. 
Risico op overvraging van de huisarts.

Patiënten worden thuis voorbereid op geplande situaties (bijvoorbeeld operaties) door de vitaliteit te vergroten met fysiotherapie en 
het alvast regelen van thuiszorg voor na de operatie. In principe komen de patiënten direct na de operatie weer naar huis om daar te 
herstellen. 

Gedurende de opname in het ziekenhuis wordt de huisarts op de hoogte gehouden van de status en het beleid in de thuissituatie. De 
huisarts regelt de benodigde vervolgzorg. 24 uur na het ontslag uit het ziekenhuis neemt de huisarts contact met het thuisfront voor een 
check op de stand van de zaken en de juiste vervolgzorg. 

De scope van financiering vanuit de zorgverzekeraars is meebewogen met preventieve middelen: technologie voor zorg op afstand en 
preventie wordt (grotendeels) vergoed vanuit de zorgverzekering (zoals telemonitoring). 
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