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1 De noodzaak tot een beweging naar ‘de voorkant’1  

De toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende kosten zetten de 

houdbaarheid van de zorg en ondersteuning onder druk, zowel in de curatieve en langdurige 

zorg als het sociaal domein. De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe, vooral door de 

toename van het aantal chronisch zieken in combinatie met de vergrijzing. De zorgkosten zijn 

de laatste 15 jaar gestegen van € 65 miljard naar € 95 miljard. De toenemende vraag, kosten 

en personele krapte zijn een bedreiging voor de continuïteit van zorg en ondersteuning. 

De huidige covid-pandemie zorgt hierbij voor extra druk. Het laat zien hoe belangrijk het 

investeren in preventie en gezondheidsbevordering is.  

 

Gemeenten zien in de praktijk dat veel gezondheidsproblematiek samenhangt met de sociale, 

maatschappelijke en economische positie van inwoners en dat het met het oog op de 

houdbaarheid van het stelsel nodig en urgent is om hier aandacht voor te hebben en te 

verkennen hoe zij met onder meer zorgverzekeraars kunnen werken aan een beweging die 

meer gericht is op preventie. Investeringen van gemeenten en zorgverzekeraars in 

preventie zijn immers niet vanzelfsprekend. Als belemmeringen horen we regelmatig de 

volgende punten: vrijblijvendheid van afspraken, onduidelijke 

verantwoordelijkheidsverdeling, onduidelijkheid over effectiviteit en beperkte (structurele) 

financieringsmogelijkheden. Met name domeinoverstijgend blijkt het ingewikkeld om aan 

preventie te werken. Om de zorg en ondersteuning op het juiste moment, op de juiste plek en 

met een hoge kwaliteit en patiënttevredenheid aan te kunnen bieden en betaalbaar te 

houden, is deze samenwerking wel van groot belang. Een preventieve beweging is 

noodzakelijk, waarbij meer wordt geïnvesteerd in ‘de voorkant’.  

 

Een prominente rol hierbij speelt het gedachtengoed van de Juiste Zorg op de Juiste Plek 

(JZoJP). Hierin wordt het belang van de beweging van zieke en zorg naar gezondheid en 

gedrag benadrukt. In ons zorgstelsel ligt de focus nog vrijwel uitsluitend op behandeling van 

 

1 Deze notitie is opgesteld in opdracht van NDSD en onderdeel van de afronding van traject 7 ‘Samenwerking 
zorgverzekeraars, rijk, gemeenten’ van het Programma Sociaal Domein en zal worden gedeeld op de website.  

‘Groot denken, klein - en beter - doen’  
Op naar een domeinoverstijgende preventieve beweging (juli 2020) 

Over deze notitie 

Deze notitie is opgesteld ten behoeve van - en als prikkeling voor - het gesprek over inzet 

op preventie en de rol van partijen zoals gemeenten, zorgverzekeraars en VWS hierbij. In 

de NDSD-sessie van 12 juni 2020 diende het als onderlegger voor het gesprek over wat 

nodig is om steviger in te zetten op preventie. Op basis van dit gesprek is de laatste twee 

paragrafen toegevoegd over welke stappen nodig zijn (beschouwing AEF). 

 

Deze notitie richt zich op de randvoorwaarden om duurzaam en domeinoverstijgend 

(samen) te werken aan preventie. De centrale vraag hierbij is ‘hoe kunnen we investeren 

in een duurzame en domeinoverstijgende beweging gericht op preventie?’ 

Gemeenten - in het bijzonder gemeentedirecteuren - zorgverzekeraars en VWS hebben 

hier een belangrijke rol in.  
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ziekte. De achterliggende ambitie van JZoJP wordt verwoord door de triple aim: de stijging 

van de zorgkosten afremmen of zelfs te doen dalen, tegelijkertijd een zo positief mogelijk 

effect op de gezondheid van zoveel mogelijk inwoners te bereiken en de kwaliteit van zorg 

zoveel mogelijk te verbeteren. Een belangrijk en zeer ambitieus streven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Uitdaging 1: een andere focus in de diverse domeinen  

Zorg- en ondersteuningsvormen vanuit verschillende domeinen worden veelal afzonderlijk 

van elkaar verleend. Dat is logisch vanuit het perspectief waarop we het hebben 

georganiseerd. Het is echter minder logisch vanuit het perspectief van degene met de 

hulpvraag. Het risico op een mismatch tussen behoefte en aanbod ligt op de loer, met als 

gevolg: vertraging, frustratie, minder (ervaren) kwaliteit, beperkte verbetering in het 

daadwerkelijke functioneren van mensen en meer kosten dan nodig en wenselijk is. Dit maakt 

een goede uitwisseling, regie en samenwerking tussen domeinen cruciaal.  

 

Deze samenwerking is geen automatisme. Nederland kent verschillende wettelijke kaders van 

waaruit hulp (zorg en/of ondersteuning) gefinancierd wordt: de Zorgverzekeringswet (Zvw), 

Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz). 

Collectieve preventie wordt daarnaast gefinancierd uit de Wet publieke gezondheid (Wpg) 

Deze worden vaak ervaren als ‘aparte werelden’ met elk een eigen taal, werkwijze en 

expertise. Elk domein en wet heeft een andere scope en kenmerken. Dit leidt ertoe dat 

betrokkenen elkaar niet eenvoudig kunnen vinden en versterken. Dit is een risico, onder 

andere met het oog op preventief werken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpg – preventie 

 In de Wpg wordt publieke gezondheid 

omschreven als ‘gezondheidsbeschermende 

en gezondheidsbevorderende maatregelen 

voor de bevolking (collectief) of groepen 

daaruit, waaronder begrepen het voorkomen 

en het vroegtijdig opsporen van ziekten’. De 

mate waarin de 355 gemeenten 

verantwoordelijk kunnen worden gehouden 

voor het daadwerkelijk realiseren van de Wpg 

verschilt aanzienlijk voor de verschillende 

genoemde taken. Bij de 

gezondheidsbevorderende taken is veel 

beleidsvrijheid voor gemeenten. Dit maakt het 

voor gemeenten mogelijk om goed in te 

spelen op de lokale situatie en biedt 

gemeenten ruimte om al dan niet in 

preventieprogramma’s te investeren. 

 

Wmo – participatie 

In de Wmo 2015 staat 

expliciet dat het college 

maatregelen treft die er 

(onder andere) op 

gericht zijn te 

voorkomen dat 

inwoners op 

maatschappelijke 

ondersteuning 

aangewezen zijn. 

Hieruit blijkt duidelijk 

een preventieve 

verantwoordelijkheid 

voor gemeenten, maar 

die strekt zich formeel 

niet uit tot het 

voorkomen van zorg. 

 

Jeugdwet - integraal 

De Jeugdwet is gericht 

op beleid vanuit de 

gemeente om het 

voorkomen en vroeg 

signaleren van, 

alsmede het snel 

interveniëren bij, 

opgroei- en 

opvoedingsproblemen, 

psychische problemen 

en stoornissen. Het 

doel is kinderen veilig en 

gezond op te laten 

groeien en te 

ondersteunen bij het 

zelfstandig meedraaien 

in de maatschappij.  
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3 Uitdaging 2: een beperkt budget voor preventie 

In de onderstaande figuur is visueel weergegeven hoeveel geld er in 2018 is besteed aan de 

Zvw, Wlz, Wpg, Wmo en Jeugdwet. De Wpg, met de focus op gezondheidsbevordering, 

heeft een relatief klein budgettair aandeel.  

 

De uitgaven zijn de afgelopen jaren flink gestegen, waarbij de domeinen met de grootste 

‘ziekte en zorgcomponenten’ het meest stijgen (Wlz en Zvw).  

Zvw – doelmatigheid 

De Zorgverzekeringswet (Zvw) betreft op genezing 

gerichte zorg. Waarbij de 9 zorgverzekeraars een 

zorgplicht hebben. Zorgverzekeraars zijn hierin 

ook verplicht om preventieve maatregelen te 

vergoeden die zijn opgenomen in de wet. Omdat 

de Zorgverzekeringswet het karakter heeft van een 

schadeverzekering moet er sprake zijn van (een 

verhoogd risico op) gezondheidsschade om 

aanspraak te maken op een preventieve maatregel 

bij een individuele verzekerde. Het betreft daarom 

vooral geïndiceerde preventie voor het individu.  

 

Wlz – kwaliteit van leven 

De Wlz richt zich op patiënten met een somatische 

of psychogeriatrische aandoening of beperking of 

een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke 

handicap. En alleen bedoeld voor mensen die 24 

uur per dag zorg of permanent toezicht in de 

nabijheid nodig hebben, als uiterste vangnet 

(levenslang, levensbreed). Zorgkantoren lopen 

geen risico over de uitgaven aan Wlz-zorg. De 31 

zorgkantoren hebben daarom geen financiële 

prikkel om zorg anders in te richten ten behoeve 

van het welzijn van patiënten en om zorguitgaven 

te voorkomen. 
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Deze stijging zet naar verwachting de komende tijd door: de collectieve zorguitgaven 

lopen in een beleidsarm scenario op van 9,1% van het bbp in 2018 naar 9,8% in 2021 en 10,4% 

in 2025. Het RIVM verwacht in 2040 uitgaven tot € 174 miljard, oftewel 16,4% van het bbp.  

4 De potentie van preventie en substitutie in de 
domeinoverstijgende samenwerking 

Zoals hierboven toegelicht, kent elk domein een andere focus. De samenwerking (tussen 

professionals) binnen een bepaald domein lukt redelijk, de domeinoverstijgende 

samenwerking is een stuk ingewikkelder. Met name wanneer het verschillende 

opdrachtgevers en financiers betreft, zoals bij zorgverzekeraars en gemeenten.  

 

In essentie zijn er vier vormen van domeinoverstijgende samenwerking te onderscheiden met 

het oog op de triple aim. Wat deze vormen met elkaar gemeen hebben, is dat zij allen een 

nieuwe balans proberen te vinden in de triple aim, door de stijging van de zorgkosten af te 

remmen of zelfs te doen dalen én een zo positief mogelijk effect op de gezondheid van zoveel 

mogelijk inwoners te bereiken én de kwaliteit van de zorg te verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vier vormen van samenwerking geven we hieronder schematisch weer. ‘En-en’ betreft 

hulp vanuit meerdere domeinen. Dit kan gelijktijdig zijn, waarbij de uitdaging is om dit zo 

goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Het kan ook volgtijdelijk zijn, wanneer 

domeinoverstijgende continuïteit van zorg moet worden geboden. In dat geval is de kunst om 

de hulp zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. ‘Of-of’ betreft hulp uit één domein, 

die in plaats komt van inzet in een ander domein. Dat kan een alternatief zijn ‘in het nu’ 

(substitutie) of het voorkomen van hulp in de toekomst (preventie). 

Integraliteit  

Wanneer tegelijkertijd sprake is van hulp uit 

verschillende domeinen is de uitdaging om elkaar 

te versterken, om het geheel meer dan de som 

der delen te laten zijn. Denk hierbij aan cliënten 

met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA), 

wier herstel een klinische, functionele, persoonlijke 

en maatschappelijke component heeft. Het meeste 

effect wordt bereikt wanneer behandeling en 

begeleiding nauw op elkaar afgestemd zijn. De 

diverse vormen kunnen elkaar versterken of 

verzwakken. 

 

Continuïteit 

Wanneer hulp vanuit twee domeinen na elkaar 

ingezet wordt, is de uitdaging om deze goed op 

elkaar aan te laten sluiten. Denk hierbij aan een 

Beschermd Wonen-traject na afloop van een 

behandeling in een GGZ-kliniek. Mist de aansluiting 

tussen beide, dan is er een groot risico op 

terugval/escalatie. 

Substitutie 

Hierbij is de vraag uit welk domein hulp afkomstig 

moet zijn: er wordt gezocht naar slimme 

oplossingen om (lichtere) hulp vanuit het ene 

domein in te zetten in plaats van (zwaardere) 

hulp vanuit een ander domein. Denk hierbij aan 

Welzijn op recept, of aan ouderen die met 

bepaalde hulp uit de Wmo of Zvw niet naar een 

verpleeghuis hoeven.  

 

Preventie 

Daarbij is het de vraag of je nu één vorm van hulp 

in kunt zetten, om een andere vorm van hulp 

later te voorkomen. Een sprekend voorbeeld 

hiervan is het inzetten op gedragsveranderingen 

om behandeling van chronische ziekten later in het 

leven te voorkomen (‘van ziekte en zorg, naar 

gezondheid en gedrag’). 
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In JZoJP is de rechter ‘kolom’ dominant: substitutie en preventie. We lichten deze twee 

vormen van samenwerking eruit, aangezien preventie en substitutie het meeste potentie 

hebben in het bewegen ‘naar de voorkant’.  

4.1 Preventie – verschillende vormen en de potentie van gemeenten 

Inzet van preventieve hulp zorgt voor een nieuwe balans in de triple aim doordat het bijna 

altijd minder belastend is dan wat het moet voorkomen (een vaccin vs de behandeling van de 

ziekte). Het voorkomt bovendien dat leed zich (ernstiger) manifesteert en heeft dus in 

principe altijd een positieve uitwerking op de gezondheid. Of het ook tot een verlaging van de 

zorgkosten leidt, is echter afhankelijk van 1) hoe de kosten voor de preventieve activiteit zich 

verhouden tot de hulp die zij moet voorkomen 2) hoe ‘(on)gericht’ en effectief de preventieve 

activiteit is: krijgt bijvoorbeeld elk niet-ingeënt kind de ziekte in kwestie, of slechts een klein 

deel ervan? 

 

Verschillende vormen van preventie aan de hand van doelgroepindeling: 

- Universele preventie richt zich op de hele bevolking of specifieke groepen, zoals 

kinderen.  

- Selectieve preventie richt zich op bepaalde risicogroepen, zoals de griepprik voor 

ouderen en chronisch zieken.  

- Bij geïndiceerde preventie richt men zich op mensen die een ziekte of afwijking nog niet 

hebben maar die een verhoogd risico hebben.  

- Zorggerelateerde preventie bestaat uit activiteiten voor mensen met een ziekte of 

afwijking met als doel de ziektelast te verlagen en verergering te voorkomen. 

 

Elk wettelijk kader kent een vorm van preventie: 

 

 Wpg Jeugdwet Wmo Zvw Wlz 

Universeel ✓     

Selectief ✓ (✓) (✓)   

Geïndiceerd  ✓ ✓ ✓  

Zorggerelateerd  ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Het zijn met name de eerste drie vormen van preventie (universeel, selectief en 

geïndiceerd) die de meeste potentie hebben in het licht van de ambities van de triple aim 

aangezien zij meer gericht zijn op het voorkomen van problematiek. 

 

Een ander mogelijk onderscheid tussen preventievormen is tussen fasen in het ziekteproces: 

- Primair: het voorkomen dat gezonde mensen gezondheidsproblemen, een ziekte of een 

ongeval krijgen.  

- Secundair: richt zich op het vroegtijdig opsporen van ziekten of afwijkingen om ze in een 

vroeg stadium aan te pakken. 

- Tertiair: voorkomt complicaties en wil verergering voorkomen.  

Integraliteit 

Continuïteit Preventie 

Substitutie Gelijktijdig 

Volgtijdelijk 

En-en Of/of 
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 Wpg Jeugdwet Wmo Zvw Wlz 

Primair ✓     

Secundair   ✓ ✓ ✓  

Tertiair  ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Aangezien preventie grotendeels een collectieve focus kent, impact heeft op vele 

levensdomeinen én relatief invasief is (inwoners zijn subject van overheidsingrijpen, zonder/ 

voordat er een probleem is), ligt het voor de hand om meer potentie bij gemeenten dan bij 

zorgverzekeraars te zien, als het gaat om preventie gericht op de volksgezondheid. 

Gemeenten kennen de benodigde integrale focus, collectieve benadering en democratische 

legitimatie om te investeren in preventie.  

 

Aangezien zowel gemeenten als zorgverzekeraars aan preventie werken, is de samenhang en 

samenwerking van groot belang, met name bij preventievormen waar zij beiden een 

verantwoordelijkheid hebben (zie de bovenstaande tabellen).   

 

Een voorbeeld dat de noodzaak van domeinoverstijgende samenwerking gericht op 

preventie illustreert: de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 

Gecombineerde leefstijlinterventies (GLIs) zijn vanaf 2019 onderdeel van de Zvw. Ze helpen 

volwassenen bij een gedragsverandering op leefstijl. Een huisarts of medisch specialist kan 

doorverwijzen, Leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten kunnen deze 

uitvoeren. Momenteel zijn er drie erkende programma’s interventies.  

 

Hoewel de GLI op zichzelf geen voorbeeld is van domeinoverstijgende samenwerking, 

onderstreept deze wel de noodzaak ervan. Om effectief te zijn (en structureel een verandering 

in iemands gedrag tot stand te brengen), blijkt namelijk juist verbinding nodig op domeinen 

die buiten de Zorgverzekeringswet (Zvw) liggen, zoals schuldhulpverlening, armoede-

bestrijding en opvoedingsondersteuning. Een sluitende keten van preventie en zorg omvat 

een brede blik op de volledige problematiek van het individu of het gezin. 

4.2 Substitutie– de potentie van domeinoverstijgende samenwerking  

Substitutie probeert een nieuwe balans in de triple aim te vinden doordat de alternatieve 

vorm van hulp waar naar gezocht wordt, doorgaans lichter is (en dus minder belastend voor 

de cliënt en goedkoper voor de financier) dan de oorspronkelijke vorm van hulp. De vraag is 

echter of dit alternatief even effectief is ―zodat er een win-winsituatie ontstaat― of niet. De 

samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten is hierbij van belang om 

domeinoverstijgend aan substitutie te kunnen werken.  

 

Een voorbeeld uitgelicht: Beter Samen in Noord 

In Amsterdam Noord is een mooi voorbeeld hiervan. Eind 2010 hebben zorg- en welzijns-

aanbieders zich verenigd en een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de bewoners 

van het stadsdeel beter te helpen. In Noord wordt een datagedreven werkwijze ontwikkeld 

voor nieuwe domeinvrije interventies. Andere voorbeelden in Noord van nauwe 

samenwerking tussen zorg en welzijn zijn ‘Welzijn op recept’ in het ziekenhuis en 

samenwerking om cliënten met cardio-angst zoveel mogelijk van de SEH te houden. 

 

De werkwijze kenmerkt zich door het snel en vakkundig vaststellen van de problematiek en 

bepalen wie en wat er nodig is voor een adequate, cliëntgerichte aanpak. Deze aanpak is 

gericht op de overgang van ZZ (zorg en ziekte) naar GG (gedrag en gezondheid) en MM (Mens 
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en Maatschappij) voor bewoners met complexe en meervoudige problemen die niet of 

beperkt zelfredzaam zijn. Burgers worden zoveel mogelijk gestimuleerd om de eigen kracht te 

benutten en een appel te doen op hun sociale netwerk.  

 

De aanpak is door de professionals en organisaties ingebed in het reguliere zorgaanbod en de 

financieringssystematiek.  

5 Het belang van een focus op inhoud, organisatie én financiën  

In het voorgaande zijn we ingegaan op de mogelijke vormen van domeinoverstijgende 

samenwerking gericht op een preventieve beweging naar ‘de voorkant’. Inzet op preventie 

en substitutie heeft hierbij het meeste potentie. Om daar succesvol op in te zetten is het 

van belang dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, zowel inhoudelijk, als 

organisatorisch en financieel. 

 

In de onderstaande figuur is een aantal inhoudelijke, organisatorische en financiële 

randvoorwaarden opgenomen, die van belang zijn om de domeinoverstijgende 

samenwerking goed van de grond te laten komen. We onderstrepen dat de doelen en 

ambities vanuit de triple aim alleen verwezenlijkt kunnen worden wanneer 

onderstaande drie onderdelen met elkaar in samenhang worden opgepakt. 

 

 

 

Inhoud 

Financiën Organisatie 

De organisaties inrichten 
om in een netwerk of 
keten te kunnen 
functioneren 
De medewerkers 
hiervoor equiperen, in 
capaciteit en 
bekwaamheden 
Werkwijzen mogelijk 
maken via wet- en 
regelgeving 
 

Nieuwe werkwijzen die 
het verschil maken met 
het oog op de triple aim 
Verandering van 
professionele 
taakopvatting 
Datagedreven werken Bekostiging (benodigde 

middelen) beschikbaar 
maken 
Stimulerende 
financieringswijzen 
(wijze van verstrekking 
van middelen) opzetten 

Doelen & ambities 
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5.1 Inhoudelijke randvoorwaarden 

Inhoud ―nieuwe werkwijzen en vormen van hulp, of inzet van bestaande vormen van hulp op 

andere doelgroepen ― is waar we het van moeten hebben om de ambities rond de triple aim 

te kunnen behalen. We lichten hieronder enkele belangrijke inhoudelijke randvoorwaarden 

toe, waar aandacht voor dient te zijn om een preventieve beweging te kunnen maken: 

- Nieuwe werkwijzen ontwikkelen die het verschil maken met het oog op de triple aim, 

dan wel het inzetten van bestaande hulp voor andere doelgroepen.  

 

- Een verandering van professionele taakopvatting: domeinoverstijgende 

samenwerking vraagt dat professionals iets anders gaan doen dan ‘waarvan ze waren’. 

Strookt een nieuwe werkwijze niet met wat de professionals vinden dat aansluit bij hun 

rol, dan komt deze niet (voldoende) van de grond. Een nieuwe werkwijze vraagt kortom 

ook iets van het zelfbeeld van de betrokken professionals. 

 

- Datagedreven werken: grip vraagt begrip, van de dynamiek in een domein en van de 

kansen op verbetering. Datagedreven werken kan zicht geven op wat er gebeurt en welke 

initiatieven wel of niet effectief zijn (zie ook het kader met het voorbeeld van Beter Samen 

in Noord). Aan de hand hiervan kan bepaald worden waar de focus op moet liggen, wat 

inhoudelijk nodig is, en hoe je hierop bij kunt sturen. Tegelijkertijd heeft data het risico 

een waarde op zichzelf te worden. Hoe zet je data optimaal in, als middel in plaats van 

doel op zich, en wat is daarvoor nodig (organisatievraagstuk)? 

5.2 Organisatorische randvoorwaarden 

Nieuwe wijzen van samenwerken gericht op preventieve beweging komen alleen duurzaam 

van de grond wanneer de organisatie van zorg en ondersteuning erop ingericht is. 

Randvoorwaardelijk hierbij is: 

- Organisaties inrichten om in een netwerk of keten te kunnen functioneren: 

organisaties hebben een eigen missie, eigen doelen en bovenal een eigen werkwijze. 

Samen moeten werken, betekent dat je in elk geval dat laatste voor een deel opzij moet 

kunnen zetten. Dat wordt vaak bemoeilijkt doordat de identificatie met de eigen 

organisatie daarbij vaak sterker is dan die met andere organisaties. 

 

- Medewerkers equiperen, in capaciteit en bekwaamheden: samenwerken met andere 

organisaties vraagt ook nogal wat van de medewerkers in kwestie. Niet iedereen is hier 

even goed op ingesteld. Bovendien wordt aan de activiteiten die op samenwerking 

gericht zijn, soms minder prioriteit gegeven dan aan ‘de primaire taken’, waardoor er te 

weinig capaciteit voor beschikbaar is en de samenwerking alleen daarom al zijn potentie 

niet waar kan maken. 

 

- Passende wet- en regelgeving: sommige werkwijzen hebben weliswaar potentie, maar 

kunnen niet (optimaal) in de praktijk gebracht worden, omdat zij niet binnen de kaders 

passen. 

5.3 Financiële randvoorwaarden en knelpunten 

Structurele bekostiging en financiering zijn randvoorwaardelijk om in te zetten op een 

preventieve beweging en hiertoe nieuwe vormen van zorg en ondersteuning te ontwikkelen.  

We spitsen ons hier toe op enkele grote vraagstukken en knelpunten die zich bij de meest 

kansrijke samenwerkingsvormen voordoen: substitutie en preventie. 
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1. Substitutie 

Wanneer iets uit één domein vaker ingezet moet worden dan iets uit een ander domein, 

verschuiven niet alleen de zorgpaden van cliënten, maar ook de kosten voor beide financiers. 

In de meeste voorbeelden van (domeinoverstijgende) substitutie stijgen de kosten voor 

de gemeente en dalen ze voor zorgverzekeraar/zorgkantoor. Omdat gemeenten hiervoor 

niet automatisch gecompenseerd worden en hun financiële kaders al knellen, zet dit 

voortzetting van de samenwerking onder druk, ondanks dat de totale maatschappelijke 

kosten dalen en je deze beweging voor de samenleving in gang wilt zetten. 

 

Zorgverzekeraars, aan de andere kant, mogen niet direct voorzien in de kosten van 

activiteiten die geen betaaltitel in de Zvw hebben, althans niet op grote schaal.  

 

Het is mogelijk om aan dit dilemma tegemoet te komen, door op macroniveau 

financieringsstromen te verleggen (minder middelen naar de Zvw, meer naar bijvoorbeeld de 

Wmo), maar dit is een relatief zware ingreep wanneer er nog geen aantoonbare inhoudelijke 

verschuivingen zijn die deze kostenverschuiving rechtvaardigen.  

2. Preventie 

Preventie kent zo mogelijk nog grotere uitdagingen: 

- Omdat substitutie en preventie beide ‘of/of’-samenwerkingsvormen zijn, waarbij het vaak 

gericht is op het voorkomen van inzet in een ander domein, geldt er een vergelijkbaar 

vraagstuk: degene die investeert (in het huidige stelsel veelal de gemeente) is vaak 

niet degene die profiteert (de zorgverzekeraar).  

- Daarbij speelt eveneens dat de zorgverzekeraars zelf maar beperkt in preventie kunnen 

investeren gezien hun focus en het wettelijk kader, en dat het bovendien niet financieel 

aantrekkelijk voor hen is: de verzekerde van de één kan de verzekerde van een ander zijn 

in de toekomst. Dit leidt tot een prisoners dilemma: tenzij alle zorgverzekeraars in 

preventie gaan investeren, is het kostentechnisch slimmer wanneer geen enkele 

zorgverzekeraar dat doet.  

- Daarnaast bemoeilijkt het volgtijdelijke karakter van preventie de bekostiging ervan. De 

kost gaat voor de baat uit: preventieve activiteiten moeten nu uitgevoerd worden, om 

de kosten op termijn te verlagen. Dat betekent dat er dubbele kosten gemaakt moeten 

worden in het heden (voor hulp voor de huidige populatie én voor preventie voor de 

toekomstige), binnen krappe financiële kaders.  

- Daar speelt ook bij dat we het heden hoger waarderen dan de toekomst. Niet alleen 

psychologisch gezien (één euro in het heden is ons meer waard dan twee euro in de verre 

toekomst), maar ook de vierjaarlijkse politieke cyclus is hierin niet behulpzaam. De 

financiële omvang van de verschillende wetten is hiervoor illustratief: mag je 

redelijkerwijs verwachten dat de huidige David Wpg (0,7 mld) de Goliath Zvw (51 mld) 

‘leeg gaat eten’? 

6 Een spanningsveld in de huidige samenwerkingsvormen  

Er zijn de nodige initiatieven waar via één of meerdere van de bovenstaande 

samenwerkingsvormen wordt gewerkt aan de doelstellingen van de triple aim. De diversiteit 

is groot ― in onder andere thema’s, doelgroepen, schaal en reikwijdte. Eén van de kenmerken 

waarop initiatieven zich onderscheiden, is of zij: 

- de inhoud als vertrekpunt nemen. Veelal lokaal/ regionaal worden dan nieuwe 

werkwijzen opgezet, om van te leren en bij succes op te schalen. Bijvoorbeeld gericht op 

complexe doelgroepen, zoals 18 min/plus of personen met verward gedrag. We noemen 

dit de ‘van onderop’-methode.  
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- de organisatorische en/of financiële randvoorwaarden als vertrekpunt nemen, door 

de kaders te veranderen. De bedoeling is dat dit nieuwe werkwijzen mogelijk maakt, dan 

wel stimuleert. Dit kan op landelijke of (boven)regionale schaal. Bijvoorbeeld bij de 

Gecombineerde Leefstijlinterventies en de inrichting van de Wmo, met als doel dat 

ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. We noemen dit de ‘van bovenaf’-methode .  

 

Beide benaderingen kennen beperkingen en opgaven: 

- De kracht van de ‘van onderop’-aanpak is dat er heel gericht nieuwe werkwijzen 

ontwikkeld worden die goed kunnen aansluiten bij de praktijk (inhoud). De aanpak 

biedt grip, vanwege de kleine schaal ervan. Dit levert her en der mooie resultaten op, de 

potentie wordt echter zelden benut omdat uitbreiden ervan naar andere plaatsen 

(opschaling) in de praktijk enorm moeilijk is. Onder andere gezien de lokale diversiteit 

en/of doordat deze tegen wettelijke of juridische kaders stuit en daardoor niet duurzaam 

volgehouden kan worden (borging). De opgave is om een professionaliseringsslag te 

maken bij het opzetten, implementeren en evalueren van initiatieven. Aan de voorkant 

dienen beoogde doelen en resultaten scherp geformuleerd te worden en monitoring en 

evaluatie moeten een centrale plaats geven bij het ontwerpen. Hierbij is aandacht voor 

het aan het licht brengen van organisatorische en financiële knelpunten van belang. Een 

breed gedeelde standaard voor dit type experimenten en omgeving die prikkelt én veilig 

is hierbij behulpzaam. 

- De ‘van bovenaf’-aanpak kent deze beperking niet, maar heeft als risico dat 

veranderingen niet doorgevoerd worden of dat zij lang op zich laten wachten, omdat zij 

fundamenteler van aard zijn, er sprake is van grotere belangenverschillen of dat er lange 

(wetgevings)trajecten voor doorlopen moeten worden. Het vraagt om een lange adem. 

Een ander nadeel van deze benadering is dat je vanuit de praktijk vaak minder invloed 

hebt op de verandering die je tot stand wilt brengen, waardoor deze mogelijk in de 

praktijk niet uitpakt zoals bedoeld. De opgave bestaat met name uit het systematisch 

nadenken over ‘katalysatoren’: welke (kleine) schuifjes in organisatorische en financiële 

randvoorwaarden kunnen verzet worden, die de ‘van onderop’-initiatieven stimuleren 

dan wel borgen en welke ‘inhoudelijke bewijslast’ er nodig is om deze katalysatoren te 

benutten? Hierbij is het inventariseren wat de rode draden zijn van de verschillende 

‘van onderop’-initiatieven van belang.  

 

Er uit zich hier een fundamenteel spanningsveld tussen haalbaarheid (hoe makkelijk of 

moeilijk het is om de verandering werkbaar en effectief in de praktijk te brengen) enerzijds en 

impact (hoeveel je van de verandering mag verwachten in termen van een nieuwe balans in 

de triple aim) anderzijds. Dat wil zeggen: hoe meer potentie een verandering doorgaans 

met het oog op de triple aim, hoe moeilijker deze in de praktijk te brengen is en vice 

versa. Dit spanningsveld is geen harde natuurwet: uitzonderingen zijn mogelijk (en 

interessant!), maar op hoofdlijnen is dit wel een gegeven als je kijkt naar de huidige praktijk.  

 

Makkelijker 
haalbaar 

Moeilijker 
haalbaar 

Grote impact 

Kleine 
impact 

‘van onderop’ (inhoud als 

vertrekpunt) 
‘van bovenaf’ 

(randvoorwaarden 

als vertrekpunt) 



 

 

11  

 

Ter illustratie: 

- ‘Van onderop’: aan de ene kant van het spectrum staan kleine, lokale initiatieven en 

experimenten, met energieke kartrekkers gericht op zoek naar een vernieuwende 

werkwijze, maar in organisatiewijze niet geëquipeerd om er lessen uit te trekken en zo dit 

lokale niveau te ontstijgen. We hebben de afgelopen jaren een groot aantal van dit soort 

initiatieven zien ontstaan, op allerlei domeinen, maar het overgrote deel ervan is de 

status van experiment nooit ontstegen. 

- ‘Van bovenaf’: aan de andere kant van het spectrum staan volledige stelselwijzigingen; 

het op de schop gooien van de hele ordening van zorg en ondersteuning. Dat heeft 

ontegenzeggelijk een grote impact. Het is echter is niet alleen voor velen een 

onwenselijke gedachte ―ook zo kort na de decentralisaties― maar in praktische en 

politieke zin ook een gigantische uitdaging waarvan het bovendien altijd de vraag is 

welke ongewenste neveneffecten op zullen treden als gevolg van de wijziging. 

De meest kansrijke strategie met het oog op een preventieve beweging  

Het hierboven geschetste spanningsveld kan demotiverend werken: het echt vinden van een 

nieuwe balans in de triple aim en behalen van de doelen van JZoJP om zorgpaden wezenlijk 

te herschikken, lijkt zo een onmogelijke opgave. Er zijn echter strategieën om met dit 

spanningsveld om te gaan. Ten minste drie: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematisch zien deze drie strategieën er als volgt uit: 

2. De ‘middenweg’ neemt, in tegenstelling tot de eerste strategie, het spanningsveld 

van haalbaarheid versus impact als een gegeven en probeert een balans hiertussen te 

vinden: een mate van impact die nog acceptabel is en overeenkomt met de 

investering die we ervoor over hebben. Dit vraagt echter water bij de wijn van je 

ambities; het leidt in het ergste geval tot halfslachtige oplossingen. 

1. ‘Het ei van Columbus’ zoekt naar mogelijkheden die zich maximaal aan het 

spanningsveld van haalbaarheid versus maximale impact onttrekken. Misschien zijn 

er nog onontdekte interventies of oplossingen die makkelijker haalbaar zijn en meer 

impact hebben dan je van het type initiatief of oplossing mag verwachten.  

 

 

‘Synergie’ 

Makkelijk 

haalbaar 
Moeilijk 

haalbaar 

Grote impact 

Kleine 

impact 

‘van onderop’ 
‘de middenweg’ 

‘van bovenaf’ 

‘Ei van Columbus’ 

‘Synergie’ 

3. ‘Synergie’ gaat uit van de wisselwerking tussen ‘makkelijk haalbaar maar weinig 

impact’ (veelal ‘van onderop’) en ‘veel impact maar moeilijk haalbaar’ (veelal ‘van 

bovenaf’-initiatieven). Focus op het eerste laat zien op welke punten het stelsel/ 

randvoorwaarden (incrementeel) verbeterd moeten worden en geven daar voeding 

voor en legitimiteit aan. Andersom faciliteren ‘van bovenaf’ veranderingen ‘van 

onderop’-initiatieven doordat zij knelpunten wegnemen. ‘Van bovenaf’ wordt zo 

haalbaarder, ‘van onderop’ krijgt meer impact. 
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In de ‘synergie’-aanpak zien wij de meeste potentie, omdat het de succesvolle elementen 

van de ‘van onderop’- en de ‘van bovenaf’-benadering heeft: aandacht voor zowel de 

inhoudelijke samenwerking en organisatorische en financiële randvoorwaarden en een klein 

begin om te ervaren wat werkt (veelal lokaal), met oog voor schaalbaarheid en borging. ‘Van 

bovenaf’ word haalbaarder, ‘van onderop’ krijg meer impact. 

 

Deze synergie bereiken is geen vanzelfsprekendheid. In lijn met het adagium van Tjeenk 

Willlink ‘groter denken, kleiner doen’ raden wij het volgende aan:  

1. Ambities en acties. Begin groot en klein: groot in de zin van het formuleren van ambities 

en doelstellingen met het oog op gezondheidswinst (van je populatie - of een deel 

daarvan) en klein in de zin van de stappen waarmee je veranderingen toepast. Niet 

alleen als gemeente of zorgverzekeraar, maar juist ook met elkaar.  

2. Focus op inhoud, organisatie én financiën. Maak continu een vertaalslag van signalen 

uit initiatieven met wat dit eventueel vraagt aan randvoorwaarden om dit te kunnen 

realiseren met het oog op organisatie en financiën en eventuele aanpassingen in wet- en 

regelgeving. Leg afspraken vast in beleid, de inkoop en samenwerkingsconvenanten met 

het oog op duurzame borging.  

3. Datagedreven werken en zicht op effectiviteit. Zorg dat je zo goed mogelijk 

inzichtelijk maakt dat investeren loont: hoeveel levert het op, wat zijn de 

maatschappelijke kosten en baten?  

 

Deze strategie kost de nodige tijd en vraagt inzet van diverse partijen (van lokaal tot landelijk) 

om tot de gewenste beweging te komen. Daar staat tegenover dat het een strategie is die alle 

energie en inzet kanaliseert en de kracht van zowel de ‘van onderop’- als de ‘van 

bovenaf’-benaderingen benut. Daarom zien wij het als de meest kansrijke inzet richting een 

beweging met het oog op de triple aim en de meest directe weg naar de juiste zorg op de 

juiste plek. 

7 En nu? Serieuze stappen maken op preventie! 

Een conclusie van de NDSD-sessie van 12 juni jl. was dat preventie belangrijker gemaakt 

moet worden: om te werken aan een toekomstbestendig stelsel moeten we investeren in een 

duurzame en domeinoverstijgende beweging gericht op het bevorderen van gezondheid  en 

terugdringen van gezondheidsverschillen.   

 

De vraag is vervolgens hoe we preventie hoger op de prioriteitenlijst krijgen. Niet alleen 

lokaal, maar landelijk. Hiertoe dienen de huidige knelpunten opgelost te worden: er moet 

domeinoverstijgend aan worden samengewerkt, de vrijblijvendheid in deze samenwerking 

moet eraf, de rolverdeling moet helder zijn, effectiviteit moet inzichtelijk worden gemaakt en 

er moet structurele financiering komen. Eén van de besproken ideeën op 12 juni is een 

stevige regionale infrastructuur gericht op preventie. Dit een goede stap richting het 

wegnemen van de vrijblijvendheid. Het is volgens ons echter niet dé oplossing.  

 

We identificeren hieronder een aantal elementen die wij van belang achten om preventie naar 

een hoger plan te tillen:  
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7.1 Een stevige ambitie op preventie (ambitie en actie) 

- Formuleer landelijk een stevige preventie-ambitie wat betreft het bevorderen van 

gezondheid en terugdringen van gezondheidsverschillen, waar de betrokken partijen 

zich aan committeren (Wpg, Jeugd, Wmo, Zvw, Wlz). Een streven dat niet eenvoudig 

haalbaar is, maar waar partijen zich voor willen inzetten. Voldoende concreet én 

alomvattend. We denken dat het hierbij helpt om preventie te omschrijven in termen als 

het bevorderen van gezondheid en terugdringen van gezondheidsverschillen, omdat het 

tastbaarder maakt waar je naar streeft.  

- Kom met elkaar overeen welke partijen welke rol (moeten) hebben met het oog op 

preventie (incl. wederzijdse afhankelijkheden). Dat is deels het expliciteren van 

bestaande rollen, bijvoorbeeld bij de geïndiceerde preventie van de zorgverzekeraar en 

gemeente, en mogelijk deels een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden. 

Beslis hierbij in welke mate partijen een verantwoordelijkheid moeten nemen (met een 

faciliterende rol van het Rijk) of een verantwoordelijkheid krijgen (minder vrijblijvend).  

- Borg preventie domeinoverstijgend stevig in het gemeentelijke beleid: problemen die 

voorkomen kunnen worden zijn lichamelijk én geestelijk van aard en vragen inzet vanuit 

Wpg, Wmo, Jeugd, W&I én het fysieke domein (groen, infrastructuur, etc.). Alleen dan 

wordt de urgentie en samenhang gecreëerd om er goed mee aan de slag te gaan. Een 

preventie-/ gezondheidsverbond tussen gemeenten met één geluid op (minimaal) 

regionale schaal is noodzakelijk om volwaardig samenwerkingspartner van 

zorgverzekeraars te kunnen zijn. De cyclus van volksgezondheidsnota’s zoals verankerd in 

de Wpg kan hierbij beter benut worden, bij voorkeur regionaal in plaats van lokaal. Gezien 

de rol en de regionale focus van de GGD’en kunnen zij in potentie een belangrijke rol 

spelen met het oog op de coördinatie. 

7.2 Betere financiële prikkels (focus op inhoud, organisatie én financiën) 

- Inventariseer de mogelijkheden ten behoeve van de structurele financieringsstroom 

voor preventie en onder welke voorwaarden zij ingezet kunnen worden. Denk aan een 

preventiefonds van waaruit partijen die verantwoordelijkheid nemen, aanspraak kunnen 

maken. Dergelijke constructies kunnen het aantrekkelijker maken om te investeren in 

preventie wanneer de baten elders vallen. Afspraken over het verleggen van 

financieringsstromen, gevoed vanuit de ervaring en data van experimenten, dragen hier 

ook aan bij.  

- Stimuleer het experimenteren met nieuwe, nog niet bewezen (soms innovatieve) 

werkwijzen meer, met name in de domeinoverstijgende samenwerking gericht op 

preventie en substitutie. Momenteel is dit deels mogelijk, maar de potentie wordt 

onvoldoende benut. Schep serieuze financiële ruimte voor innovatieve werkwijzen 

gericht op preventie, onder scherpe condities.  

- Heb meer oog voor de randvoorwaarden voor borging (in o.a. beleid, inkoop en 

contractering) en opschaling van nieuwe werkwijzen, zodat (lokale) investeringen in 

preventie voor landelijke en bovenregionale spelers (zoals zorgverzekeraars) meer lonen. 

Een goede infrastructuur is hierbij cruciaal. (Financiële) ruimte voor, en investeringen 

in, niet-toewijsbare zorg - ofwel cliëntoverstijgende samenwerking - zijn van belang, 

juist met het oog op preventie tussen professionals en op het niveau van organisaties.  
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7.3 Datagedreven werken en zicht op effectiviteit als standaard 

- Experimenteren met nieuwe werkwijzen heeft alleen zin als het scherp zicht geven op wat 

werkt en wat niet. In termen van effectiviteit én maatschappelijke kosten en baten. 

Daarvoor is een forse professionaliseringsslag nodig ten opzichte van wat nu veelal de 

norm is: (data-gedreven) monitoring en evaluatie moeten standaard zijn en naar een 

hoger niveau getild worden. Vanuit de aard van preventie is dit noodzakelijkerwijs een 

project van de lange adem. 

- Faciliteer het bovenstaande door een kennis- en leerinfrastructuur op te zetten, die 

betrokkenen zicht geeft op wat de effectiviteit en maatschappelijke effecten van 

interventies zijn en laat ervaren wat noodzakelijke randvoorwaarden zijn om dit 

inzichtelijk te kunnen maken.  

- Vind hierbij het wiel niet steeds opnieuw uit. Benut de infrastructuur om in 

verschillende regio’s een andere focus te kiezen en van elkaar te leren (met behulp van 

data).  

7.4 Belangrijke rol voor gemeenten, VWS en zorgverzekeraars  

De potentiele impact van inzet op preventieve beweging naar ‘de voorkant’ kan alleen bereikt 

worden hier zowel in de regio’s als op landelijk niveau aan gewerkt wordt. Dit vraagt om 

inzet en commitment van alle betrokken partners, in het bijzonder gemeenten, 

zorgverzekeraars en VWS.  

 

De ambities en betrokkenheid van gemeentedirecteuren was goed merkbaar de NDSD-sessie. 

Dat is belangrijk: gemeentedirecteuren hebben een cruciale rol om serieuze stappen te 

gaan zetten met het oog op preventie. Zij gaan immers over een groot deel over preventie 

en investeringen in de gezondheid van hun inwoners. Een stevige positie van gemeenten 

richting partners zoals VWS en zorgverzekeraars is nodig om goede afspraken te kunnen 

maken over hoe in te zetten op preventie (bijvoorbeeld over waar de kosten en baten vallen). 

Randvoorwaardelijk hierbij is een sterke verbinding tussen gemeenten: alleen dan zijn 

gemeenten volwaardig partner van bovenregionale en landelijke partijen. 

8 Tot slot 

We hopen dat deze discussienota bijdraagt - en hier en daar prikkelt - ten behoeve van het 

gesprek over hoe te investeren in gezondheidsbevordering en het terugdringen van 

gezondheidsverschillen en daarmee behulpzaam is om stevige stappen te zetten met het oog 

op preventie.  

 

De inzichten kunnen onder meer benut worden bij de gedachtevorming over de inzet op 

preventie in een volgende kabinetsperiode en specifiek bij de verkenning naar de 

(domeinoverstijgende) duurzame financieringsmogelijkheden met het oog op een kansrijke 

start – de ultieme doelgroep in het kader van preventie/ het voorkomen van problemen in het 

latere leven2.  

 

 

2 Ontwikkeltraject van o.a. Groningen, VWS en Menzis 


