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Deelnemers leren hier kijken naar: wat betekent 
dit voor een patiënt? Welke veranderingen brengt dit 
met zich mee voor dokters en verpleegkundigen? 
Hoe financieren we deze nieuwe vorm van zorg? 
Hoe kunnen we dat meer in een ecosysteem vorm
geven? Past een innovatie in de bestaande wet en 
regelgeving of moet je in overleg met het ministerie?”

Internationaliseren
Het enthousiasme bij de 50 deelnemers (die uit 
meer dan 300 gegadigden werden geselecteerd) is 
groot. Een mooie samenloop van omstandigheden 
was dat het Innovation Learning Network (meer dan 
40 innovatieteams van zorgorganisaties wereld
wijd) REshape had verzocht één van hun jaarlijkse 
 congressen in Nijmegen te organiseren. Meer dan 
120 innovatoren hebben met hun kennis de opzet 
van Health Innovation School bekeken. Bijna alle 
organisaties gaven aan dat ze een soortgelijk 
 programma in hun eigen land ook wel zien zitten. 
Khayat: “Het idee is dat er tevens een internationaal 
programma wordt ontworpen, gebaseerd op onze  
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eerste leergang, aangevuld met materiaal van  allerlei 
programma’s uit andere landen. Ieder land kan het 
programma verder aanpassen of uitbreiden, gericht 
op de eigen lokale situatie. Want in ieder land is de 
zorg anders georganiseerd, waardoor de uitdagingen 
deels op andere terreinen liggen. Maar de basis is 
hetzelfde: overal ter wereld zal een disruptie 
plaatsvinden. Zorg zoals we dat vandaag kennen, 
bestaat morgen niet meer. Daar kun je maar beter 
op inspelen, want anders zet je jezelf buitenspel.”

Durf jezelf overbodig te maken
“Je moet zorg ontwerpen vanuit de patiënt, niet vanuit het ziekenhuis of vanuit financierings-
vormen”, vindt Khayat. En dat leidt in de praktijk vaak tot minder werk voor de arts. “In het project 
CmyLife hebben we een groot deel van de zorg aan leukemiepatënten gevirtualiseerd. In het 
traditionele model verblijven zij lang in het ziekenhuis, wat een enorm ontwrichtende invloed 
op hun leven heeft. Juist in zo’n onzekere fase wil je veel liever thuis zijn. Dus hebben wij 
gekeken: wat is ervoor nodig om patiënten thuis heel nauwgezet te monitoren en ervoor 
te zorgen dat ze hun medicatie op precies het juiste moment innemen? 

We hebben een monitoringomgeving ontwikkeld waarmee we patiënten op afstand in de 
gaten kunnen houden. In feite maken oncologen en oncologieverpleegkundigen zichzelf 
hiermee deels overbodig, zij boeken aanzienlijke tijdwinst. Natuurlijk is dat eng en roept 
dat weerstand op. Aan de andere kant zien we groei in de zorgvraag en een gelijkblijvend of 
dalend budget. Door dat goed te begeleiden zie je dat iedereen er blij van wordt, patiënten 
natuurlijk al helemaal.”
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Als ik met negen vrienden uit eten ga en we spreken af dat we aan het eind de 
rekening door tien delen, dan gaat iedereen een bepaald gedrag vertonen:  
een duur voorgerecht, een duur hoofdgerecht, drie cognacjes voor het toetje, 
enzovoort. Als we de rekening krijgen, zeggen we allemaal: “#!*&, wat is dit 
een duur restaurant!”

Als ik met diezelfde vrienden in hetzelfde restaurant ga eten en we spreken af 
dat iedereen voor zichzelf betaalt, vertonen we dat gedrag veel minder. De 
totaalrekening is dan ongeveer 15 procent lager.

In het eerste voorbeeld lijkt de dienstverlening gratis. Sterker nog, als je onder 
het gemiddelde verbruik zit, betaal je voor anderen. Dan kost het je geld! En 
dus wil iedereen boven het gemiddelde zitten. Met alle gevolgen voor dat 
 gemiddelde. In het tweede geval betaalt iedereen zelf en dus bestelt iedereen 
uitsluitend wat hij nodig heeft. Je gaat natuurlijk niet je eigen geld over de balk 
gooien! In veel ondernemingen zijn de kosten van stafdiensten, bijvoorbeeld 
IT, georganiseerd op de eerste manier. 

De manier waarop je een samenwerking financieel organiseert, bepaalt in hoge 
mate wat en hoe mensen in die samenwerking acteren. Enfin, daarvan kennen 
we in de zorg genoeg voorbeelden. We vinden de zorg te duur en dus sturen we 
overal op kostenreductie. Terwijl we allemaal heel goed weten dat er eigenlijk 
andere dingen moeten gebeuren.

We willen ‘patient centered health’ kunnen leveren vanuit een ‘healthcare eco
systeem’. We willen van genezing naar preventie. We willen de zorg verplaatsen 
van het ziekenhuis naar thuis, daarvoor zijn steeds meer middelen beschikbaar, 
denk aan wearables. Dat vergt allemaal ingrijpende veranderingen van de manier 
van zorg verlenen en zelfs van nadenken over zorg.

We hebben in de zorg een heleboel gedreven vakmensen, vol met goede ideeën. 
Als we die gezamenlijke denkkracht kunnen mobiliseren, dan is er heel veel 
mogelijk. Veel oplossingen kunnen we alleen maar samen invoeren, voor één 
zorginstelling zijn ze veel te duur, of er is te weinig informatie/data beschikbaar. 
Natuurlijk kunnen we in commissies of in andere samenwerkingsverbanden 
over deze vraagstukken nadenken, maar dan benutten we bij lange na niet de 
denkkracht van het hele veld.

Daarom stel ik een andere vraag voor: hoe kunnen we de financiering van de 
zorg zo inrichten, dat die gewenst gedrag stimuleert? Hoe kan de manier van 
financiering
oproepen tot hele andere vormen van samenwerking en tot een hele andere 
manier van het leveren van zorg? Follow the money, maar dan anders. Geld 
stimuleert het hele veld om samen ingrijpend te innoveren. Als we ingrijpend 
anders willen worden, dan moeten we ingrijpend anders veranderen.
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