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explosieve groei (bio)medische kennis
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Levensverwachting bij geboorte







Global shortage of health workers
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Wat geeft een Nederlander uit aan zorg?
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gemiddeld aan: 

Hypotheek/huur 8400 €

Auto 5400 €

Vakanties 2200 €
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www.nejm.org

May 2nd 2012

http://www.nejm.org/
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Cultivating a culture of innovation                  
in health care









anders organiseren…



anders organiseren…







chronische zorg voor een oudere populatie dicht bij 
huis…

• Multidisciplinaire benadering

• Complexiteit/concentratie

• Coordinatie

Veel betrokkenen

Specialistische 

input

Dicht bij huis

Generalistische 

inslag



Veel betrokkenen

Specialistische 

input

Dicht bij huis

Generalistische 

inslag

Inrichten van 

gedeconcentreerde 

specialistische zorg 

ingekaderd in 

eerstelijns 

voorzieningen

chronische zorg dicht bij huis…



Virtual ward • Patienten thuis, die net geen
ziekenhuisopname nodig
hebben

• Patienten thuis, die net geen
ziekenhuiszorg meer nodig
hebben

• Ondersteund door moderne
monitoring (saturatiemeter, 
bloeddruk, weegschaal)

• Gecoördineerd door 
huisartsen, ondersteund door 
thuiszorg, specialisten 24/7 
op achterhand



Wie krijgt dit voor elkaar? 



Zet professionals in the lead

• Plenty goede ideeen

• Snelle en doeltreffende 
transformatie vanuit directe 
noodzaak

• In teamwork met managers

• Resultaat-georienteerd

• Zonder PowerPoints of business 
plannen





Wat is leiderschap?



It is 

not

about 

being 

the 

boss



Power  ?  
Influence   



• Niet alleen RvB of 
afdelingshoofd

• Je bent al heel snel een
‘leider’

• Bij de visite
• In je praktijk
• Op de OK
• In je researchgroep
• …

• Mensen verwachten
leiderschap van jou









Professionals en managers spreken verschillende taal

• Productie  

• Governance

• Business case

• Transparantie

• Human resources

• Dashboard

• Balanced score card

• Management tool

• Business unit







It is fun to be a leader !
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