ZIEKENHUIZEN AAN ZET

Ziekenhuizen als spil in regionale samenwerking

“Samenwerken is het
alternatief voor fusie.
Je moet elkaar iets gunnen”
“We hebben hier bedden moeten sluiten op de SEH, de
IC en de afdeling gynaecologie en verloskunde, puur
door gebrek aan personeel. Dat is niet leuk”, zegt Peter
Langenbach. Hij is voorzitter van de raad van bestuur
Maasstad Ziekenhuis, een topklinisch opleidingsziekenhuis met 600 bedden in Rotterdam-Zuid.
“Maar het goede nieuws is”, zegt hij er
meteen achteraan, “dat dit ons dwingt
op HR-gebied regionaal samen te werken.
Met elkaar constateren we dat de kloof
groeit tussen enerzijds de toenemende
zorgvraag en anderzijds een krimpend
personeelaanbod. Ik zie het ook in ons
ziekenhuis: in de afgelopen jaren is bezuinigd op personeel en opleidingsplaatsen. Dat zijn we nu aan het oplossen”.
De uitdaging is volgens hem hoe je de
varkenscyclus – een begrip in de economie waarbij je telkens vertraagd reageert

op het vraag- en aanbod mechanisme kunt doorbreken. “Je moet beter voorsorteren op de toekomst. Wij zijn hard bezig
om de vraag naar zorg en het personeelsaanbod flexibel te laten wisselwerken”.
De crux is dat er meer intensieve regionale samenwerking met alle zorgleveranciers komt. Ziekenhuizen moeten in die
transitie een centrale, sturende rol spelen
- daarvan is Langenbach overtuigd. Hij
is in dit veranderingsproces één van de
kartrekkers in de regio Rotterdam.

Regionale verantwoordelijkheid
Allereerst heel praktisch. ”Er worden
meer mensen boventallig opgeleid, dat
geldt met name voor personeel op de
kinderafdeling, de SEH en de IC. Ook is
het de kunst om mensen te behouden.
Daar hebben we met de zorgspelers in de
regio afspraken over gemaakt. Niet mensen wegkopen, door middel van bijvoorbeeld bonussen, om het rondpompen
van personeel te stoppen. We zijn hier
een jaar geleden mee begonnen. In oktober zijn we in ons ziekenhuis op de SEH
qua personeel weer helemaal op sterkte.
Er wordt regionale verantwoordelijkheid
genomen en we houden ons strakker dan
daarvoor aan onze afspraken”.
Hij refereert in dit verband aan het prisoners dilemma. “Je kijkt naar de relatieve
voordelen van samenwerken versus niet
samenwerken. Iemand wegkapen biedt
voor jezelf misschien een voordeel – je
hebt een lege vacature ingevuld en de
nood is geledigd – maar het ondermijnt
de markt als geheel.
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De enige goede manier is dat je het met
z’n allen doet. Dat geldt ook voor de
andere zorgaanbieders, zoals de ggz, in
de regio”.

Stijgende zorgvraag
Aan de andere kant van “die delta” zit de
stijgende zorgvraag. Het aantal patiënten
zal, gelet op de vergrijzing, niet dalen en
de vraag naar zorg door de toegenomen
medisch-technologische mogelijkheden
evenmin. Langenbach constateert in zijn
ziekenhuis dat de laatste jaren steeds
zwaardere patiënten worden opgenomen. Mensen met multi-klachten. “Wat
ik ook zie, is dat vroeger op de SEH veel
zelfverwijzers – mensen die zich op eigen
houtje met klachten melden aan de
balie – kwamen en zij nu bijna standaard
binnenkomen met een verwijzing via de
huisartsenpost. Door maatregelen vanuit
het ministerie van VWS, in samenwerking met de zorgverzekeraars, zijn de
huisartsenposten tussen de patiënt en
het ziekenhuis geplaatst. Zij selecteren
wat urgent is of ter plaatse kan worden
opgelost, wie weer naar huis kan of moet
worden opgenomen in een ziekenhuis.
Dit is een enorme efficiëntieslag. Er zijn
nog wel wat zelfverwijzers, maar die worden meestal vanwege de ernst meteen
opgenomen. De meeste patiënten die bij
ons binnen komen zijn zwaar en complex
– en dat percentage stijgt”.
De behoefte aan ziekenhuiszorg neemt
kortom niet af en wordt tegelijkertijd
intrinsiek zwaarder. Hoe moet een
ziekenhuis hier op reageren? “Mijn antwoord: je moet efficiënter werken en zien
te voorkomen dat patiënten binnenkomen. Wat ik daarmee bedoel: patiënten
verplaatsen naar de eerstelijnszorg en
het hele medische traject - verzorging,
medicatie, therapie - laten plaatsvinden
in de thuissfeer met behulp van de huisarts, andere zorgverleners en mantelzorg.
Daarnaast kan er thuis gemonitord worden met behulp van e-health, ook daar
zie ik nieuwe kansen”.
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De tendens tot een verplaatsing naar
de eerstelijnszorg dwingt eveneens tot
meer regionale samenwerking. Dit is
ook ingegeven door het beleid van de
overheid en de zorgverzekeraars om de
groeiende zorgkosten te beteugelen, zonder dat de kwaliteit van de zorg eronder
lijdt. Ziekenhuizen spelen ook hierin een
sleutelrol. Maar hoe organiseer je minder
dure ziekenhuiszorg?

Beter afgestemd zorgaanbod
Langenbach, die econoom is, veert op –
met dat vraagstuk is hij volop bezig. Het
hangt volgens hem allemaal met elkaar
samen; de delta in relatie tot tijd, kosten
en kwaliteit. Voor hem is het zonneklaar:
“Ziekenhuizen moeten zich onderling
anders organiseren op het gebied van
kwaliteit en kunde, zodat het zorgaanbod in de regio beter op elkaar wordt
afgestemd”.
Het Maasstad Ziekenhuis zit met zes
andere topklinieken in Nederland in
het samenwerkingsverband Santeon.
Met elkaar delen ze de ambitie om de
kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zij
wisselen informatie uit en voeren open
gesprekken over innovatie. “We hebben
bijvoorbeeld voor borstkanker een aantal
indicatoren ontwikkeld, waarmee we
de kwaliteit meten om te bepalen wat
de beste aanpak is. De indicatoren zijn
gevormd op het niveau van uitkomst,
proces en ervaring van de patiënt. We
kijken naar de uitkomst – gemeten naar
hoeveel procent er nog leeft, geneest
of opnieuw geopereerd moet worden.
Naar de efficiëntie in het proces, zoals
het aantal ligdagen of doorlooptijd. En
naar wat een patiënt belangrijk vindt,
zoals de tijd tussen de diagnose en de
behandeling – die moet zo kort mogelijk
zijn. De uitkomsten van de verschillende
ziekenhuizen vergelijk je met elkaar en zo
zie je hoe je bijvoorbeeld het aantal ligdagen kunt reduceren. Daarmee komen
weer bedden vrij voor andere patiënten.
Hetzelfde doen we met dotteren, dat kan
in één dag. Of diabetes, die ziekte kan op
afstand worden begeleid”.

Daarnaast zal de kwaliteit van de zorg
zelf anders benaderd moeten worden
door ‘gepast gebruik’ te stimuleren om
onder- en overbehandeling tegen te
gaan. “Maar als je overbehandeling wilt
terugdringen, zal je het beloningssysteem anders moeten inrichten. Er zitten
nu nog teveel tegenstrijdige prikkels in
het systeem. Je wordt niet beloond als je
zorg verplaatst of het intern efficiënter
regelt. Dit is bij ons écht een onderwerp
van gesprek. Je kan andere prikkels
inbouwen, bijvoorbeeld een budget niet
corrigeren op het moment dat je minder
behandelingen doet. In onze budgetsystematiek compenseren we die negatieve
beweging dan ook niet; dokters worden
in hun honorarium gecompenseerd. Je
moet preventie belonen en niet straffen”.

Specialiseren
En hoe zit het met de noodzaak om het
medische aanbod van ziekenhuizen in de
regio beter op elkaar af te stemmen? “Ja,
ik wil graag meer samenhang tussen de
ziekenhuizen waarmee we nu al samenwerken. Niet elk ziekenhuis hoeft alles
te kunnen en alles aan te bieden. Waar
we naar streven op lange termijn is dat
er accenten op specialisme komen door
het op één locatie te concentreren. De
zorg op de juiste plek, een balans tussen
kwaliteit en afstand”.
Hij vertelt trots dat hij vanmorgen met
de bank heeft gepraat en de plannen
voor de verbouwing van het ziekenhuis in
Spijkenisse rond zijn. “Geweldig nieuws!”.
Langenbach is ook bestuurder van het
Spijkenisse Medisch Centrum (voorheen Ruwaard van Putten Ziekenhuis),
nadat het ziekenhuis twee keer is failliet
gegaan. “In het afgelopen jaar is er 7
miljoen bespaard. Het huidige gebouw
wordt verbouwd, maar het aantal meters
gaat met de helft omlaag. De andere
helft komt beschikbaar voor ander zorgaanbieders, waaronder bedden voor huisartsen. Dat past in het nieuwe concept
van regionale samenhang tussen zorgaanbieders. Het was een enorm ziekenhuis met een breed aanbod, nu komen er
medisch-specialistische accenten”.
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Het idee is dat er bepaalde zorg uit de
regio wordt verplaatst naar Spijkenisse. Het gaat niet om de topklinische of
acute zorg, maar om planbare zorg, zoals
galblaasoperaties, plastische chirurgie of
geriatrie. “Andere randvoorwaarden zijn:
de patiënt moet relatief gezond zijn en
het – uiteraard – ook willen”.

Samenwerken als alternatief voor fusie
Hierdoor komt er in andere ziekenhuizen
ruimte vrij. Verschuiven gaat gepaard
met concentratie elders. Zo heeft het
Maasstad Ziekenhuis op 1 september
2017 de deuren geopend van de nieuwe prostaatkankerkliniek. Langenbach
vertelt enthousiast: “Onderzoek heeft
bewezen dat concentratie van de
operaties leidt tot betere resultaten. De
diagnostiek en overige behandelingen
van prostaatkanker blijven wel in de andere ziekenhuizen in de regio, alleen de

operaties worden geconcentreerd op één
locatie. Deze manier van samenwerken
heeft de toekomst”.
“Dat betekent niet dat kleine, algemene
ziekenhuizen gaan verdwijnen”, zegt hij
er nadrukkelijk bij. “Afstand blijft een rol
spelen voor patiënten. Ik vind het belangrijk dat er individuele aandacht voor
een patiënt is. Ook medewerkers moeten
elkaar goed kennen –fijn samenwerken is
goed voor de patiënt”.
Voor de nauwere samenwerking met de
vier ziekenhuizen in de regio zal gebruik
gemaakt worden van een gemeenschappelijk elektronisch patiëntendossier.
Dat gebeurt volgens hem nog nergens,
althans nog niet tussen ziekenhuizen die
niet gefuseerd zijn. “Samenwerken is het
alternatief voor fusie. Je moet elkaar iets
gunnen”.

Het speelveld in de zorg kent vele spelers.
Hoe krijgt hij het voor elkaar, die nieuwe
samenwerking? “Bij de transitie betrek je
iedereen, uiteraard ook de medische staf.
Als je vanuit het belang van de patiënt
redeneert, dan is er niemand tegen.
Het Santeon biedt mij altijd goede argumenten. Van professioneel met elkaar in
gesprek gaan, wordt iedereen warm, zo
is mijn ervaring”. Zijn secretaresse klopt
op de deur, hij heeft een afspraak, en weg
is Langenbach. Met dezelfde energie als
waarmee hij bezig is de samenwerking in
de regio tot stand te brengen.
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Timo Schrama, adviseur zorginnovatie
(ZorgZicht, De Nieuwe Adviseurs)

“Geen zorginstelling
staat nog op zichzelf”

Timo Schrama:
“Ziekenhuizen moeten regionaal intensief
gaan samenwerken met alle zorgleveranciers. Anders krijgen we het niet voor
elkaar om zonder een stelselwijzing de
kosten te beheersen. En op die wijziging
zit niemand in de zorg te wachten”, meent
Timo Schrama, adviseur zorginnovatie
voor Zorgzicht.
Dat de zorg volop in beweging is, weet
hij als geen ander. Hij adviseert zorgorganisaties hoe zij moeten anticiperen
op de uitdagingen van de toekomst. Zijn
expertise in technologie, strategie en bedrijfsmatig inzicht zet hij in om het grote
spelersveld in de zorg inhoudelijk richting
te kunnen geven. Intensivering van regionale samenwerking vindt hij niet alleen
nodig, het is urgent. Het ziekenhuis speelt
daarin een sleutelrol. Als leverancier van
medisch-specialistische zorg, maar ook als
grote werkgever.

Groot verloop
Op basis van onderzoek constateert hij
dat er twee tegen elkaar in trekkende
bewegingen zijn. “Enerzijds is er generiek
gesproken een toename van het aantal
patiënten (bijvoorbeeld met 8 procent
in Noord-Brabant de komende 10 jaar),
aan de andere kant daalt het personeelsaanbod. Op zich is werken in een ziekenhuis aantrekkelijk, de salarissen zijn iets
verbeterd en het werk is divers. Maar er is
ook een groot verloop en de vraag groeit
harder. Die delta, tussen de trekkende
krachten, neemt nog steeds toe”.
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Roer om
Het roer gaat in de ziekenhuiswereld om,
zoveel is duidelijk voor Schrama. Ziekenhuizen moeten volgens hem nu stappen
ondernemen. “Goed samenwerken met
de eerstelijnszorg gebeurt natuurlijk al
veel langer, maar huisartsen kunnen meer
taken overnemen van specialisten. Je ziet
dat het ziekenhuis aan het evolueren is.
Van een locatie waar heel veel patiënten
behandeld worden, naar een meer gedifferentieerd opnamebeleid. Die beweging
zet door. Daar zijn veel ziekenhuizen nu
mee bezig”.
Maar, zegt hij, het is niet altijd duidelijk
wat er achter de voordeuren van een
ziekenhuis gebeurt. “De transparantie
kan echt beter. Samenwerken binnen
een regio vraagt om een eerlijke dialoog
en afstemming, een open uitwisseling
van kennis en gegevens. Maar ik geef toe,
het is best ingewikkeld. Er is bijvoorbeeld
vrees bij ziekenhuizen voor omzetverlies
en de eerstelijnszorg moet wel de capaciteit hebben om die nieuwe taken uit te
voeren”.

Regionale coördinator
Voor een goede afstemming van personeel moet er volgens hem een regionale
coördinator komen – die is er nu nog niet.
Dat moet ondermeer voorkomen dat er
een jacht komt op de patiënt en op het
personeel. “Dé opdracht is: hoe kun je de
zorgvraag laten afnemen en tegelijk de
efficiëntie verhogen. Dat hangt nauw samen; want de oplossing is natuurlijk niet
dat je patiënten dan maar niet behandeld.
Je zal eerder moeten kijken naar een andere benaderingswijze: overbehandeling
terugdringen.

Dat ligt ook in de sfeer van preventie.
Een gezonde levensstijl stimuleren om
te voorkomen dat je chronisch patiënt
wordt. Dat vergt binnen een ziekenhuis
andere beloningsprikkels, meer op basis
van gezondheid in plaats van het aantal
handelingen, ingrepen, ligdagen, enz.
Het volume aan patiënten verandert niet
zozeer, maar het verschuift, het verplaatst
van medisch specialist naar huisarts en
andere zorgondersteuners”.
Het is een complex speelveld, zegt hij.
“Maar het is uitdagend om de zorg, met
het personeel als kritische factor, beter te
organiseren. Het doel is uiteraard dat de
patiënt er beter van wordt. De patiënt is
de regisseur, daar organiseer je de zorg
omheen. Overal in Nederland zijn plannen
tot innovatie om te garanderen dat
patiënten goede, gepaste zorg op de juiste
plek krijgen. Niet alleen nu, maar ook op
langere termijn. Die innovatie gebeurt
al op lokale schaal, en dat mag meer
worden. Geen zorginstelling staat nog op
zichzelf, de verbinding vindt plaats via het
personeel. Je moet met elkaar bekijken
hoe je daar slim mee omgaat”.

Als bijlage bij deze InVorm vindt u de longread ‘Ziekenhuizen aan zet in Noord-Brabant: regionale antwoorden op uitdagingen in zorgvraag en personeelsaanbod
noodzakelijk’. Deze bijlage schreef Timo
Schrama (ZorgZicht, De Nieuwe Adviseurs)
samen met Sjoerd de Blok (ZorgZicht, Nyenrode) in opdracht van en in samenwerking
met Transvorm.

