
Bas Bloem
is hoogleraar neuro-
logische bewegings-
stoornissen aan het 
Universitair Medisch 
Centrum St Radboud in 
Nijmegen, medebeden-
ker en oprichter van 
Parkinson Centrum 
Nijmegen, Parkinson-
Net en MijnZorgnet. 
Vorig jaar won hij de 
door het ministerie van 
VWS opgezette ver-
kiezing tot Nationale 
Zorgheld, waarmee 
iemand in het zonnetje 
wordt gezet die de zorg 
beter, sneller, en/of 
goedkoper maakte.
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‘De zorg zit vol 
perverse prikkels’
PARKINSONSPECIALIST BAS BLOEM SCHOPTE HET TOT ZORGHELD OMDAT HIJ MET DRIE INITIATIEVEN DE 
KWALITEIT VAN ZORG VERBETERT EN TEGELIJK MILJOENEN EURO’S BESPAART. 

TEKST: HARRY VAN DOOREN

Gefeliciteerd met uw verkiezing 
tot Zorgheld. Heeft de minister u al als 
 adviseur ingehuurd? 
‘Ik heb een uur met haar mogen praten over de 
toekomst van de zorg in Nederland!’

Hoe ziet die er volgens u idealiter uit?
‘Allereerst moet de dokter van zijn goddelijke 
troon komen en zich meer als coach van de 
patiënt gaan opstellen. Vervolgens moeten we 
gaan specialiseren. Ziekenhuizen, specialisten, 
maar ook paramedici zoals fysiotherapeuten 
 moeten zich richten op bepaalde aandoeningen 
en daarvoor de beste zorg leveren. De patiënt zal 
eraan moeten wennen dat hij straks met een zere 
knie naar een ander ziekenhuis moet dan waar 
zijn amandelen werden geknipt. Maar daar vindt 
hij dan wel de juiste mensen die zijn belang 
 centraal stellen.’

De patiënt centraal, dat hebben 
we vaker gehoord.
‘Klopt. Eigenlijk is het idee heel oud. In de tijd 
van Hippocrates stond de patiënt echt centraal, 
omringd door specialisten. Zeg maar wat nu een 
multidisciplinair team zou heten. Maar ergens 
tussen de oude Grieken en nu zijn we dat kwijt-
geraakt. Ons systeem is helemaal gebouwd rond 
de arts en de instelling waar die werkt. Dat is zo 
gegroeid, maar als je een blanco vel papier had en 
je mocht de zorg opnieuw tekenen, dan zou je het 
nooit zo inrichten.’ 

Wat is er dan mis met de zorg anno 2012?
‘Die zit vol met perverse prikkels. Artsen en 
 ziekenhuizen worden betaald per verrichting, dus 
die hebben er belang bij om zo veel mogelijk 
patiënten te behandelen. Er staat geen enkele 

 premie op samenwerking, dus iedereen probeert zo 
veel mogelijk uit dezelfde pot te graaien in plaats 
van na te denken over slim inkopen en het ver-
delen van taken. Dat maakt de zorg onnodig duur.’

U claimt een besparing van €20 miljoen te 
 hebben gerealiseerd in de door u gecoördineerde 
Parkinsonzorg, terwijl de kwaliteit van die zorg 
is verbeterd. Hoe doet u dat?
‘Neem bijvoorbeeld ParkinsonNet. Dat is een 
 netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die 
volgens specifi eke standaarden werken, waarin 
patiënten zelf  kunnen zoeken naar een expert in 
hun omgeving. Elke zorgverlener heeft een profi el 
met informatie over de toegangstijd, het aantal 
patiënten dat hij heeft behandeld, de mening van 
de laatste tien patiënten, et cetera. Met gerichte 
training verbeteren we de kennis bij de deel-
nemende professionals, en doordat meer patiënten 
bij minder specialisten komen, krijgen die meer 
ervaring. Dat is een voorwaarde voor betere 
 kwaliteit. Daarvan profi teert de patiënt. 

De besparingen zijn deels te danken aan die 
verbeterde kwaliteit van de zorg. Patiënten die 
beter worden begeleid, breken minder vaak hun 
heup – een typische parkinsonblessure – en dat 
scheelt weer veel dure opnamedagen. Een ander 
deel van de besparing komt door de verplaatsing 
van dure tweedelijnszorg naar goedkopere eerste-
lijns. Overigens is dat in het huidige systeem een 
schijnbesparing, omdat met de vrijgekomen 
 capaciteit in de ziekenhuizen gewoon weer andere 
behandelingen worden gedaan.’

U vindt dat de patiënt niet alles kan hebben
en moet kiezen.
‘Vooropgesteld dat elke patiënt alle nood zakelijke 
zorg moet krijgen, is het niet zo dat je ook alles 
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moet aanbieden simpel omdat het er is. Bij 
parkin son zijn 19 specialismen betrokken, maar 
elke patiënt heeft zijn eigen behoeften. Bij het 
Parkinson Centrum Nijmegen vragen we nieuwe 
klanten een eigen top-vijf  samen te stellen uit de 
19 aangeboden spe-
cialismen. Mensen 
moeten dus goed 
afwegen welke pro-
blemen ze met voor-
rang behandeld 
willen zien. Daar zet-
ten we dan ook ons 
top-vijfteam op.’

Patiënten willen toch altijd het beste?
‘Het beste ja. Maar niet per se het duurste of  het 
nieuwste. Als je goed uitlegt wat de mogelijk-
heden zijn en transparant bent over de gevolgen 
en de kosten van de ene of  de andere keuze, zie je 
dat patiënten ook kostenbewustzijn tonen. En dat 
is ook het directe gevolg van het partnerschap 
tussen de patiënt en de arts dat ik voorsta: een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
gezondheid van de patiënt, maar ook voor betaal-
bare zorg.’

Wat voor rol speelt MijnZorgnet in ‘zorg 2.0’, 
zoals u het vaak noemt?
‘MijnZorgnet is een beveiligde ontmoetingsplaats 
op internet waar patiënten ervaringen kunnen 
uitwisselen en kunnen overleggen met zorg-
verleners. Het actief  betrekken van patiënten 
zorgt voor kwaliteitsverbetering en kostenbeheer-
sing. Ervaringen delen levert bovendien nieuwe 
kennis op, ook voor onderzoekers. Wij moesten 
bijvoorbeeld van patiënten horen dat er mensen 
met parkinson zijn die kunnen fi etsen, schaatsen 
en volleyballen. Dat wisten we niet.’

Voor de patiënt zal zo’n ontmoetingsplaats 
best aantrekkelijk zijn, maar voor artsen is 
dat toch weer een taak erbij?
‘In het begin voelt het inderdaad als extra werk, 
maar feitelijk gaat het een deel van het werk in 
de spreekkamer vervangen. Ik draaide elke dag 
een paar keer dezelfde plaat af  als ik mensen uit-
legde hoe ze medicijnen moeten gebruiken. Die 
tijd kan ik me nu besparen omdat ik weet dat die 
infor matie goed op MijnZorgnet staat. En zo 
 kunnen we voor de veelgestelde vragen ook veilig 
ver wijzen naar de site.’

Dus de dokter kan zich straks beperken tot 
het werk in de echte spreekkamer?
‘Nee. De virtuele aanwezigheid van de zorg-
verleners blijft belangrijk. Op MijnZorgnet zijn 
diverse communities die bepaalde aspecten van 

ziekte als thema 
 hebben. De actiefste 
en succesvolste 
 communities zijn die 
waar ook zorgverle-
ners een actieve rol 
in spelen.’

Is internet wel het 
juiste platform om ouderen te bereiken?
‘Mijn oudste patiënt die actief  is op internet, is 95! 
Internet biedt juist grote voordelen: als je minder 
mobiel bent, maar ook als denken en handelen 
wat trager gaan. Je kunt een vragenlijst rustig 
invullen zonder dat er iemand op zijn klokje zit te 
kijken. Informatie die je zelf  vindt op de site 
dringt ook veel beter door dan mededelingen in de 
spreekkamer. Dat is voor alle leeftijden een 
belangrijk pluspunt.’

Maar er zijn ongetwijfeld mensen voor wie 
al dat moderne gedoe niet werkt.
‘Uiteraard. Van iemand die dement is, kun je niet 
verwachten dat hij zo’n actieve rol kan spelen. 
En er zijn ook mensen die liever een ouderwetse 
dokter hebben. Dan moet je als arts die rol ook 
aannemen. Maar iedereen die zelf  kan nadenken, 
is wel verantwoordelijk voor zijn eigen gezond-
heid. Die moet je kunnen aanspreken op leefstijl. 
Roken, drinken, slechte eetgewoonten… daar 
mogen we best wat meer eisen van de patiënt.’

U stelt dat de broodnodige veranderingen in de 
zorg waarschijnlijk niet door de gevestigde 
 partijen worden aangezwengeld. Door wie wel?
‘De patiënt krijgt nu steeds meer macht door goed 
geïnformeerd te kiezen voor zorgverleners met 
een goede reputatie. De overigen zullen hun 
 vaardigheden op peil moeten brengen en zich 
moeten specialiseren, anders gaan ze failliet.’

Zijn uw collega-artsen wel zo enthousiast 
over zo’n machtige patiënt en het omgooien 
van het systeem?
‘De meesten wel, ook veel oudere collega’s, omdat 
het dan eindelijk weer gaat om waarvoor je het 
vak ooit hebt gekozen: patiënten helpen.’ 

‘DE PATIËNT 
KRIJGT STEEDS MEER 

MACHT’
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