
Ziekenhuiszorg: 
Midden in de samenleving; dichtbij in de regio

Inleiding

Veel ziekenhuizen hebben op dit moment te maken met veranderingen. Zo worden er overal in 

het land fusies aangekondigd. Juist in regionale gebieden zijn ziekenhuizen onderdeel van de 

gemeenschap. De ChristenUnie staat voor zorg dichtbij. Houd de lokale gemeenschap niet bui-

ten fusies, overnames of sluitingen, maar betrek hen erbij en wees transparant. Er wordt hard 

en met liefde gewerkt in de zorg, zorgprofessionals zouden meer vertrouwen moeten krijgen. 

De zorg moet daarom niet kapot georganiseerd worden door elke keer weer nieuwe regels op 

te stellen. 

De zorg is geen markt. Dat moet bepalend zijn bij de fi nanciering en organisatie. We hebben 

geen behoe� e aan zorginstellingen of zorgverzekeraars die winst voorop zetten. Maar aan 

instellingen en verzekeraars die goede én betaalbare zorg voorop zetten. Partijen dienen zo sa-

men te werken dat goede zorg voor de cliënt voorop staat. De ChristenUnie komt daarom met 

10 ideeën voor de ziekenhuiszorg.



1. Zorg voor een beschikbaarheidstoelage om kleine ziekenhuizen en basiszorg in de regio te 

behouden.

Zorg dichtbij is van groot belang. De huidige criteria en spelregels voor de beschikbaarheids-

toelage moeten daarom worden aangepast. Er moet niet alleen een toelage beschikbaar komen 

voor het behoud van de spoedeisende hulp, maar ook om te voorkomen dat basiszorg wegvalt. 

Kleine ziekenhuizen in de regio krijgen zo vaker recht op een beschikbaarheidstoelage. 

 

2. Zorg voor betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij fusies.

Beschikbaarheid van zorg in de regio mag niet in het geding komen door fusies, overnames of 

sluitingen van ziekenhuizen. Er moeten spelregels komen om de lokale gemeenschap beter te 

betrekken bij fusieplannen. De stem van de lokale politiek en provincies moet zwaarder mee-

wegen bij besluiten over fusies van ziekenhuizen. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten de 

lokale gemeenschap betrekken bij gesprekken over fusies en hier transparant over zijn.

3. Zorg ervoor dat ziekenhuizen makkelijker kunnen samenwerken

De druk voor ziekenhuizen om te fuseren is groot. Wanneer ziekenhuizen meer ruimte krijgen 

om onderling afspraken te maken en samen te werken, kan dat soms een fusie voorkomen. 

Daarom moeten mededingingsregels die samenwerking tussen ziekenhuizen verbieden worden 

aangepast. 

4. Zorg voor een lokale zorgaanpak door samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen

Ziekenhuizen en huisartsen moeten betere afspraken maken over zorgverlening in de 1e lijn. Zo 

wordt een onnodig beroep op de duurdere tweedelijnszorg (ziekenhuizen, spoedeisende hulp) 

vermeden. Het ontwikkelen van een vernieuwende zorgaanpak - waarbij ziekenhuizen bijvoor-

beeld meewerken aan ‘preventief zorgbeleid’ -  moet door zorgverzekeraars fi nancieel worden 

ondersteund.

5. Zorg voor minder bureaucratie 

Ziekenhuizen besteden te veel tijd aan het uitleveren van zogenaamde prestatie-indicatoren, 

bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Iedere organisatie vraagt andere gege-

vens. Dat kost tijd en geld, wat beter aan patiënten besteed kan worden. Ook zorgen de hui-

dige protocollen voor teveel regeldruk voor kleine ziekenhuizen. Dit vraagt om een aangepast 

instrumentarium. Daarom moet de minister regie nemen in het ontwikkelen van één uniforme 

set indicatoren, waarbij rekening moet worden gehouden met kleine ziekenhuizen. Hierover 

moeten harde afspraken worden gemaakt met de IGZ, Zorginstituut Nederland, zorgverzeke-

raars en ziekenhuizen. 
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6. Zorg voor voldoende uitgeruste ambulances

Wanneer de aanrijtijden langer zijn moet er veel (acute) zorg in de ambulance zelf plaatsvin-

den. Daarom moeten extra middelen beschikbaar worden gesteld om de ambulances in de 

regio van het nieuwste materiaal te voorzien. 

7.  Zorg voor meer vertrouwen in de professional

Er wordt hard en met liefde gewerkt in de zorg, zorgprofessionals zouden meer vertrouwen 

moeten krijgen zonder dat alles altijd moet worden vastgelegd door telkens weer nieuwe regels 

te stellen.

 

8. Zorg voor meer specialisten in loondienst

De maatregelen die het kabinet hee�  genomen om meer artsen in loondienst te laten werken 

zijn te vrijblijvend en werken niet. Daarom zijn er aanvullende maatregelen nodig die ervoor 

zorgen dat artsen in loondienst gaan werken. Alleen dan kan echt een einde worden gemaakt 

aan het betalen van zorg per verrichting. 

9. Zorg voor een betere bekostiging van ziekenhuiszorg

De cliënt moet centraal staan en niet de bekostigingssystematiek van de ziekenhuiszorg. In het 

huidige systeem worden zorgprofessionals gestimuleerd om meer zorg te leveren dan nodig is. 

Dat maakt de zorg onnodig duur. Bovendien is overbehandeling niet in het belang van cliënten 

en kan het zelfs schadelijk voor hen zijn. Daarom moet de huidige bekostiging worden aan-

gepast, zodat de zorg en de cliënt weer voorop staan, in plaats van gunstige declaraties. Om 

dezelfde reden wijzen wij het mogelijk maken van winstuitkeringen door zorginstellingen af.

10. Zorg voor betere voeding in ziekenhuizen

Gezonde voeding voorkomt ziektes en draagt bij aan sneller herstel tijdens en na een zieken-

huisopname. Á la carte menu’s zorgen voor meer eetlust. Ook wordt hierdoor minder voed-

sel verspild. Ziekenhuizen die deze concepten van voeding toepassen zijn een voorbeeld voor 

andere ziekenhuizen. Betere voeding in de zorg kan in totaal leiden tot een besparing van 2 

miljard.
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