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Een wetenschappelijke 
reflectie

Naar succesvolle 
samenwerking in de 
keten!



• Vergrijzing

• Meer chronisch zieken

• Groeiende kosten zorg en ondersteuning

Context



• Een mens is meer dan zijn ziekte

• Vervlochten levensdomeinen

• Bijvoorbeeld:

• Mensen met dementie

• Mensen met diabetes

• Verbreding definitie gezondheid, 

Positieve Gezondheid (Huber et al, 2016): (1) lichaamsfuncties, (2) 

mentaal welbevinden, (3) de spiritueel-existentiële dimensie, (4) 

kwaliteit van leven, (5) sociaal-maatschappelijk participeren en (6) 

dagelijks functioneren

Een nieuw perspectief



• Decentralisatie

• Participatiesamenleving en eigen regie

• Nieuwe rollen voor burgers, overheden, verzekeraars en 

zorgorganisaties

• Toegenomen complexiteit

Beleidscontext



• Kortom: noodzaak voor integrale samenwerking:

• Als middel tegen groeiende kosten (duurzaamheid)

• Om goede persoonsgerichte zorg te kunnen leveren

• Omdat organisaties het niet alleen kunnen

• Triple Aim doelen (Berwick et al, 2008):

• Beter ervaren kwaliteit van zorg 

• Betere gezondheid 

• Verlagen van de zorgkosten

• Rode draad = samenwerking

• 1+1=3

Integrale zorg



In de praktijk:

• Veelheid aan integrale initiatieven en interventies in Europa (Lara 

Montero et al, 2016)

• Sociale wijkteams (horizontaal)

• Ketensamenwerking (verticaal)

• Burgerinitiatieven (bottom-up)

• Maar: met wisselend resultaat

• En: niet alles werkt overal > rol van de context (Busetto, 2016)

• Daarbij: wie je bent, bepaalt je bril (Zonneveld et al, 2017)

Maar hoe doen we dat?



1. Cliëntgerichtheid, 

2. Ketenregie en logistiek, 

3. Resultaatmanagement,

4. Optimale zorg, 

5. Resultaatgericht leren, 

6. Interprofessionele samenwerking,

7. Rol- en taakverdeling

8. Commitment

9. Transparant ondernemerschap

(Minkman, 2012)

• CVA, dementie, diabetes, palliatieve zorg, obesitas, etc.

• Ouderen, jongeren, gezinnen

• Europa, China, Canada, Singapore, etc.

9 generieke thema’s



Ontwikkelruimte (Minkman, 2012)
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• Integrale (keten)samenwerking is nodig om onze zorg duurzaam te 

houden

• Een veelheid aan integratiemechanismen, initiatieven, 

samenwerkingsverbanden en interventies

• Een hoge mate van complexiteit, niet 1 oplossing

• Complexiteitserkennend organiseren en besturen 

Kortom


