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Thema’s Netwerkzorg

Achtergrond
Dinsdagmiddag 31 oktober vond de eerste invitational conference plaats van het project “Netwerkzorg – een
wereld te winnen”. ParkinsonNet regisseert dit project dat mede mogelijk wordt gemaakt door ZonMw en het
ministerie van VWS.
Het project startte in het voorjaar van 2017 (zie persbericht) en zal een leidraad opleveren voor
initiatiefnemers die ziektespecifieke netwerken willen (door)ontwikkelen. Deze leidraad komt tot stand in
cocreatie met dergelijke netwerken en daarbij behorende stakeholders.
Het projectteam interviewde in de aanloop naar de conferentie twintig netwerken. Daaruit bleek dat er een
twaalftal thema’s zijn waarop netwerken uitdagingen ervaren. Kennisdeling is een van die thema’s en de
conferentie is een eerste stap om deze kennisdeling tussen netwerken op gang te brengen.
De conferentie is met een 8 beoordeeld en 95% van de aanwezigen adviseert andere netwerken om bij een
volgende bijeenkomst aanwezig te zijn. De deelnemers willen graag de volgende keer ook in kleine groepen
kennis uitwisselen. Daar zullen we bij een volgende bijeenkomst rekening mee houden.

Introductie
Dagvoorzitter Marten Munneke inventariseert aan het begin van de conferentie welke netwerken en
stakeholders bij de conferentie aanwezig zijn. De resultaten staan in onderstaande wordcloud.
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Mark Tiemessen start de conferentie met het toelichten van het project en de eerste resultaten. Hij geeft aan
dat in het onderzoek nu al blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om tussen netwerken kennis uit te wisselen en
daardoor met elkaar te verbeteren. Zijn presentatie bevat verder een werkdefinitie van netwerkzorg en een
indeling van netwerken in een viertal categorieën. De werkdefinitie bevat de term “integrale zorg” en deze
vereist in het vervolg van het project nadere toelichting.
Bij netwerkzorg is het van belang om een onderscheid te maken
over welk niveau het gaat. Een netwerkzorgorganisatie kan
actief zijn op landelijk (macro), regionaal (meso) en individueel
niveau (micro). In het algemeen geldt dat activiteiten door de
netwerkzorgorganisatie op landelijk niveau overwegend
voorwaarde scheppend zijn om de beste zorg te kunnen leveren
en de activiteiten op het individuele niveau de daadwerkelijke
zorg betreft.

Wat is Netwerkzorg?
Landelijk
(Macro)

N=1

Regionaal
(Meso)

N = 20 ~ 80

Individueel
(Micro)

N = 17.1 miljoen

De ervaring leert dat geen van de netwerken een meerjarenplan opstelt of zich in het verleden daaraan met
succes aan vastgehouden heeft. De leidraad zal daarom netwerkzorgorganisaties gaan ondersteunen in
vraagstukken die relevant zijn op een bepaald moment, in plaats van een strak stappenplan voor te schrijven.

Presentaties ziektespecifieke netwerken
Vervolgens presenteerden vier ziektespecifieke netwerken zich. De presentaties van de netwerken maken we
binnenkort beschikbaar via de nog te lanceren projectwebsite.
Bas Bloem geeft de eerste presentatie over ParkinsonNet. Bas benadrukt dat de ontwikkeling van ParkinsonNet
geen vooraf geplande verandering is geweest maar organisch zo gegroeid is. Het pakken van kansen wanneer
deze zich voordoen is cruciaal evenals het verbinden van de klinische praktijk en onderzoek. Mede hierdoor
kan het effect van ParkinsonNet worden aangetoond. Een ander belangrijk uitgangspunt is het verhogen van de
expertise bij professionals. Naast het trainen van professionals moeten professionals genoeg patiënten kunnen
zien om hun expertise te onderhouden en vergroten.
Joep Teijink van ClaudicatioNet slaagt er op
enthousiasmerende wijze in om binnen de
beschikbare tijd enorm veel te vertellen over het
netwerk. Het netwerk onderscheidt zich in de manier
waarop het via een dashboard de kwaliteit van
deelnemende fysiotherapeuten in kaart brengt. Joep
geeft tevens aan dat leiderschap belangrijk is.
Leiderschap dat door alle betrokkenen ook wordt
(h)erkend. Als vaatchirurg kan hij tegen andere
vaatchirurgen zeggen dat dotteren niet de
voorkeursbehandeling is, maar een fysiotherapeut
kan diezelfde boodschap niet overtuigend brengen
richting vaatchirurgen.
Joep doet tevens een oproep om zorgnetwerken zich meer te laten organiseren om zo toe te werken naar
`netwerk as a service`. Hij noemt hierbij als voorstellen het gezamenlijk neerzetten van lifestyle coaching en het
bundelen van de aparte zorgzoekers van netwerken naar één website voor patiënten en huisartsen.
Het Nederlands Hart Netwerk onderscheidt zich ten opzichte van de vorige presentaties door duidelijke en
concrete werkafspraken die partners in de keten met elkaar maken. Dennis van Veghel geeft aan dat het
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netwerk daadwerkelijk stuurt op het naleven van deze afspraken. Voor de start van een netwerk in een nieuwe
regio moeten alle relevante stakeholders bij elkaar aan tafel zitten. Zo niet, dan start er geen nieuw netwerk.
Als laatste ziektespecifieke netwerk van de dag presenteert Johan Beun BijnierNet. Net als bij de vorige
sprekers is de passie voelbaar voor het verbeteren van de zorg voor mensen met een specifieke aandoening. In
tegenstelling tot de andere netwerken gaat
het bij bijnier aandoeningen maar om enkele
honderden patiënten in Nederland. Dit
brengt een andere manier met zich mee
waarop het netwerk zich organiseert.
BijnierNet werkt op een productieve manier
samen met relevante beroepsverenigingen
en de patiëntenorganisatie. Binnen
BijnierNet zetten deze partijen echt
gezamenlijk de schouders eronder om de
zorg te verbeteren. Johan laat een
indrukwekkend aantal voorbeelden zien van
het verbeteren van zelfmanagement van de
patiënt. Tot slot geeft hij aan dat het te lastig is om een organisatie als BijnierNet duurzaam gefinancierd te
krijgen.

Paneldiscussies
Na een pauze gaat de werkconferentie door met vier paneldiscussies over thema’s die voor
netwerkzorgorganisaties uitdagend zijn. Vice-voorzitter Huib Cense van de FMS leidt het thema ‘leiderschap’
in. In de visie 2025 van de FMS is netwerkgeneeskunde een van de belangrijkste thema’s en kunnen
specialisten daar een initiërende en coördinerende rol in vervullen. In de discussie komt terug dat er zowel
leiderschap rondom de zorg van een patiënt en in de netwerkzorg-organisatie zelf belangrijk zijn.
Heleen Post van de NPF leidt het thema ’de samenwerking tussen netwerkzorg organisaties en
patiëntenorganisaties’ in. De NPF -maar ook netwerken in de zaal - geven aan dat patiënten bij het begin van
het netwerk betrokken moeten zijn. Het betrekken van patiënten die met een brede blik kijken heeft de
voorkeur. De betreffende patiëntenvereniging kan daarbij ondersteunen, maar ook de NPF zelf.
De samenwerking tussen netwerkorganisaties en patiëntenorganisatie verschilt per netwerk. Sommige
zorgnetwerken overlappen geheel met de patiëntenvereniging (ParkinsonNet), andere netwerken hebben te
maken hebben met een patiëntenvereniging die een bredere doelgroep vertegenwoordigd dan waarvoor het
netwerk bedoeld is (BijnierNet).
Het derde panel gaat over de ‘samenwerking tussen ziektespecifieke netwerken en generalisten zoals
huisartsen’. Henk Schers (huisarts en projectgroeplid) geeft aan dat zoals zorgnetwerken nu functioneren, zij
enkel geschikt zijn voor patiënten zonder comorbiditeit. Een stevige uitspraak in een zaal met veel
zorgnetwerken en naast Henk één andere huisarts achter in de zaal.
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Henk schetst dat huisartsen door de veelheid van
netwerken door de bomen het bos niet meer zien.
Daarnaast werken netwerken allemaal op een andere
manier en is het onduidelijk welke zorgverleners in de wijk
van d huisarts actief zijn voor welke ziekte. Het maakt het
coördineren van zorg voor de patiënt met
multimorbiditeit. De aanwezigen delen deze constatering
en deze wordt opgevat als uitnodiging om meer te werken
aan “netwerk as a service” zoals Joep Teijink in zijn
presentatie over ClaudicatioNet opperde.

Yolande Waterreus van de NZA sluit de dag af met de discussie over de ‘bekostiging van zorgnetwerken’. Zij
slaagt erin de zaal in beweging te laten komen door iedereen te laten staan. Degene die bekostiging als een
probleem zien mogen weer gaan zitten, degene die het als uitdaging ervaren mogen blijven staan. Vrijwel
iedereen blijft staan.
Yolande geeft aan dat er mogelijkheden zijn om een deel van de activiteiten van het netwerk te laten
financieren op basis van innovatieve financiering. Een aantal aanwezige netwerken hebben daar al succesvol
ervaring mee opgedaan. Een aantal netwerken geeft aan snel een afspraak te willen maken met Yolande.
Financiering is een uitdaging, maar er zijn zeker ook kansen. Netwerken geven in de discussie aan dat er
wellicht een keurmerk moet komen voor zorgnetwerken. Wanneer een netwerk aan een aantal criteria
voldoet, ben je een volwaardig gesprekspartner voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars en NZA. In de leidraad
moet daarom bevatten van organisaties waarmee een netwerkzorg-organisatie moeten gaan praten om
succes te kunnen halen, bijvoorbeeld de NZA.

Afsluiting
Marten Munneke sluit de invitational conference af. Het projectteam verstuurt na afloop van de conferentie
een vragenlijst aan alle deelnemers om de bijeenkomst te evalueren. Tevens krijgt één contactpersoon per
netwerk een vragenlijst om aan te geven welke thema’s voor hen van belang zijn en welke best practices ze per
thema willen delen met andere netwerken. Op basis van deze inventarisatie gaat het projectteam aan de slag
om deze thema’s, samen met geïnteresseerde netwerken, verder uit te werken zodat ze deel kunnen uitmaken
van de op te leveren leidraad.
De contactpersoon kan bij deze vragenlijst tevens aangeven tevens of ze één van de twee netwerken willen zijn
die, ondersteund door het project, aan de slag gaan met een (door)ontwikkelplan.

Bedankt voor jullie inbreng en aanwezigheid!
Bas Bloem, Marten Munneke, Marietta Eimers, Henk Schers, Mirella Minkman en Mark Tiemessen
(projectleider)
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