
12 13

Jan Frans Mutsaerts, huisarts en vicevoor-
zitter van InEen
‘Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind 
wel dat je met innovatie vooral klein moet 

beginnen en dat de eigen praktijk daarvoor heel 
geschikt is, maar als het om de uitwerking gaat, is 
kritische massa wel belangrijk. Het ontwikkelen 
van een nieuw idee tot een echt programma of een 
concrete aanpak vraagt om enige vorm van orga-
nisatie of een zekere schaalgrootte. Het uitwerken 
van een idee kost tijd en energie. Als je in je eigen 
praktijk bezig bent met het leveren van zorg, ont-

breekt die tijd vaak. Dan is het prettig als er een fa-
cilitaire organisatie is die je daarin bij kan staan.’

Mutsaerts maakt onderscheidt tussen innovatie 
die vanuit de eigen praktijk ontstaat en daarna op-
geschaald kan worden, en innovatie die vanuit de 
zorggroep geïnitieerd wordt.

‘In het eerste geval gaan de huisarts en zijn of 
haar medewerkers ermee aan de slag. Als dat goe-
de resultaten oplevert kan het initiatief doorgezet 
worden naar andere huisartsen in de zorggroep. In 
het tweede geval bedenkt de zorggroep innovaties 
waar alle aangesloten praktijken iets aan hebben. 

Voor ondernemende huisartsen liggen er allerlei kansen op innovatie. 

Maar hoe voer je die uit? Is innovatie gebaat bij de wet van de grote getal-

len en kun je die dus het beste onderbrengen in een zorggroep? Of zijn 

die grote getallen juist de doodsteek voor goede zorg? Een dialoog over 

overhead, zelfmanagement en zorggroep 2.0.

Innovaties moeten 
kleinschalig 
worden uitgevoerd
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DIALOOG Een dialoog tussen een voor- en tegenstander van een geponeerde stelling. 

Jan Frans Mutsaerts

Zorggroepen zijn daarbij niet nodig
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in een kleine praktijk. ’En het is volgens Mutsaerts 
maar zeer de vraag of die waarde per saldo niet ho-
ger is dan de kosten van een grootschalige aanpak. 
‘Zorggroepen hebben inderdaad overheadkosten, 
maar als je die deelt door het aantal deelnemers, 
daalt het tarief per praktijk snel. Als je het zo bekijkt 
denk ik dat de bedragen voor groot- en kleinschali-
ge innovatie niet eens zo ver van elkaar liggen.’

Wat de toekomst betreft ziet Mutsaerts zeker een 
rol weggelegd voor zorggroepen. Mits ze erin slagen 
zichzelf opnieuw uit te vinden. ‘Het Roer Moet Om 
heeft een helder beeld geschetst van de beleving van 
huisartsen van ketenzorg: die is verworden tot pro-
tocollaire zorg die veel onnodige administratie met 
zich meebrengt. We moeten af van de vinkjescul-
tuur. Maar dat wil niet zeggen dat zorggroepen geen 
bestaansrecht meer zouden hebben. Integendeel. 
Zorggroepen zullen zich moeten ontwikkelen van 
uitvoerders van protocollaire zorg tot instanties die 
persoonsgerichte zorg verlenen en die faciliteren. 
Een heleboel zorggroepen zijn daar al druk mee be-
zig. Dat lijkt mij een goede ontwikkeling.’

Dick Groot, huisarts en bestuurslid 
VPHuisartsen
Dick Groot draagt innovatie een 

warm hart toe, en juist daarom doet hij dat graag op 
bescheiden schaal, in zijn eigen praktijk met zijn ei-
gen patiënten. Dat biedt namelijk de grootste kans 
op succes. Zorggroepen ziet hij eerder als een obsta-
kel dan als iets wat innovatie dichterbij brengt.

‘Zorggroepen hebben ons veel gebracht. De keten-
zorg is erdoor op een hoger plan getild, maar als het 
gaat om innovatie is grootschaligheid een serieus 
nadeel. Bij zorggroepen gaat er veel geld naar over-
head. Geld dat je dus niet meer in innovatie kunt 
stoppen. Je kunt veel meer bereiken in een klein-
schalige praktijk met de huisarts als regiehouder.’

Drive
Zijn drive voor kleinschalige innovatie is afkomstig 
van zijn patiënten. ‘Ik hoor van mijn patiënten 
steeds vaker dat ze zich afvragen waarom ze eigen-
lijk langs moeten komen om bijvoorbeeld hun 
bloeddruk te laten meten. Ze hebben het druk en 
die bloeddruk is toch altijd hetzelfde... Mensen boe-
ken tickets online en reserveren huisjes via Airbnb, 
waarom zouden ze nog naar de huisarts komen 
voor dingen die ook prima online kunnen? De 
maatschappij is veranderd en ik denk dat wij als art-
sen er een beetje achteraan hobbelen. Zelfmanage-
ment speelt in op de behoefte van patiënten aan re-
gie over hun eigen leven. Mensen kunnen hun eigen 
data verzamelen en periodiek doorgeven. Het komt 
eraan, of je dat nu wilt of niet. Dan kun je maar be-
ter zorgen dat je via je eigen praktijk of via de Ha-
gro investeert in innovatieve methoden.’ >

Zo is er de laatste tijd op zorginhoudelijk niveau 
veel verbeterd in de zorg voor kwetsbare ouderen 
en de generalistische basis GGZ en wordt er nu 
volop werk gemaakt van technologische innova-
ties, zoals consulten op afstand, het inlezen van 
onderzoek op afstand en goede ICT-koppelingen. 
ICT en e-health zijn voorbeelden dat na een klein 
succesvol begin, opgeschaald moet worden om 
duurzaam te kunnen zijn.’

Voordelen 
Het aanpakken van innovatie op zorggroep niveau 
heeft volgens Mutsaerts verschillende voordelen. 
Allereerst de schaalgrootte. ‘Sommige innovaties le-
nen zich prima voor een kleinschalige aanpak, maar 
andere zijn gebaat met een zeker volume. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor activiteiten met een multidiscipli-
naire component. Als je een GGZ-systematiek wilt 
ontwikkelen is het veel handiger om in groter ver-
band zo’n programma op te stellen dan dat je als 
huisarts zelf het wiel gaat zitten uitvinden. Het is 
makkelijker om één persoon afspraken te laten ma-
ken met meerdere psychologen, dan dat elke prak-
tijkondersteuner dat voor de eigen praktijk moet 
doen. Dat kan wel, maar als tien praktijen hetzelfde 
willen, is het efficiënter om het samen te doen. 
Schaalgrootte zorgt ervoor dat niet iedereen alles 
zelf hoeft te doen en dat je kunt profiteren van el-
kaars expertise. Samenwerken scheelt tijd en ener-
gie. En het geeft je ook meer slagkracht richting de 
zorgverzekeraars. Bovendien komen praktijken 
vaak tijd, geld en kennis te kort om innovaties suc-
cesvol uit te voeren. Door de krachten te bundelen 
kan dat probleem getackeld worden. Als huisartsen 
dat niet doen, dan komen er anderen die wel inno-
veren. Het is dus niet vrijblijvend. Laat in groeps-
verband de early adaptors starten en de problemen 
overwinnen, en laat de rest daarna aansluiten.’

Kosten
Tegenstanders van grootschalige innovatie wijzen 
vaak op overheadkosten van zorggroepen: dat is 
geld dat niet in innovatie gestoken kan worden. Dat 
klopt, zegt Mutsaerts. Zorggroepen hebben inder-
daad een bepaalde overhead. Maar die levert ook 
iets op! En het is een misverstand te denken dat 
kleinschalige innovatie gratis is. Innovatie kost hoe 
dan ook geld, en investeringen moeten ergens te-
rugkomen. ‘Als een huisarts tijd en energie steekt in 
innovatie en dat verrekent in het tarief, kost het 
schijnbaar niks. Maar daar staat tegenover dat hij 
die tijd niet in iets anders kan steken. Inspanningen 
vertegenwoordigen altijd een bepaalde waarde, ook 
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@DeSpeld: Pearle komt met huis op sterkte - Opticienketen in-
troduceert varifocale ramen. Dick Groot
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‘ DE TIJD IS RIJP OM TE SCHAKELEN  
NAAR MEER ZELFZORG EN MEER EIGEN 
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE  
PATIËNT, WANT DIE HEEFT DAAR  
DUIDELIJK BEHOEFTE AAN.’

Voordelen 
Kleinschalige innovatie is in de optiek van De Groot 
een winwin-situatie voor alle partijen. Ten eerste 
voor de patiënt, want die houdt de regie over zijn ei-
gen leven en krijgt precies de behandeling die hij 
nodig heeft (wat bij grootschalige zorg nog maar de 
vraag is). ‘Ketenzorg leidt tot over– en onderbehan-
deling omdat protocollen niet in kunnen spelen op 
individuele situaties. Als je werkt met je eigen pati-
enten heb je daar geen last van. Juist omdat je ieder-
een kent kun je de data die je aangeleverd krijgt, 
goed beoordelen. Dat zorgt ervoor dat mensen niet 
onnodig langs hoeven te komen, terwijl je meer tijd 
en ruimte overhoudt voor de patiënten die wel be-
handeling nodig hebben. Dat is toch fantastisch?’

Kleinschaligheid is ook een voordeel voor de 
huisarts, omdat die daardoor de regie houdt over 
de zorg. ‘Juist de kleine schaal zorgt ervoor dat je 
inzicht hebt in de data die patiënten aanleveren en 

dat je weet wanneer je in actie moet komen. In 
mijn eigen praktijk weet ik precies wat er gebeurt. 
In een zorggroep weet ik maar één ding zeker: dat 
innovatie heel erg duur is. Als ik het zelf doe heb 
ik bovendien geen last van een stoorzender als het 
KetenInformatieSysteem (KIS). In de moderne 
maatschappij kunnen mensen prima uit de voeten 
met apps. Een goede app omvat meetapparatuur 
waarmee alle noodzakelijk data door de patiënt in 
een gezondheidsplatform geschoten kunnen wor-
den. Daar heb ik echt geen zorggroep voor nodig.’ 
Ook de praktijkondersteuner floreert bij klein-
schalige innovatie, weet Groot. ‘De praktijkonder-
steuner kan zich weer bezighouden met dingen 
die net even moeilijker zijn dan een protocol af-
draaien en waarbij zelf nagedacht moet worden. 
Dat maakt het werk een stuk leuker! En tot slot is 
ook de zorgverzekeraar blij, aangezien kleinschali-
ge innovaties een stuk goedkoper zijn dan innova-
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ties die bij zorggroepen bedacht worden. Dan zit je 
namelijk met een substantieel aandeel overhead.’

Eigen project
Groot laat het niet bij woorden. Momenteel ligt er 
een voorstel bij zijn zorgverzekeraar voor innovatie-
ve zorg aan mensen met hart- en vaatziekten. ‘Het 
idee is eenvoudig: rust alle patiënten uit met een app, 
een bloeddrukmeter, een stappenteller en een weeg-
schaal en laat ze periodiek metingen doorgeven via 
het gezondheidsplatform dat data aan ons aanlevert. 
De dokter houdt toezicht en komt pas in actie als de 
waarden afwijken. Het pakket omvat ook bloedprik-
ken en een diëtist, en dat alles wordt aangeboden te-
gen een lagere prijs dan de huidige zorg. Ik noem dat 
ook wel eens  “zorggroep light” of “zorggroep 2.0”.’  
Zo’n aanpak kan prima werken, mits de randvoor-
waarden goed zijn. Dat betekent in elk geval: be-
trouwbare technologie. ‘Dergelijke innovatie vraagt 

om gevalideerd instrumenten, een gevalideerd plat-
form een gevalideerde koppeling’, aldus Groot. 

Dit soort kleinschalige innovatie kan volgens 
Groot een halt toeroepen aan de schreeuw om 
avondspreekuren en de neiging van patiënten om 
om agendatechnische redenen onnodig een beroep 
te doen op NAW-diensten. ‘De tijd is rijp om te 
schakelen naar meer zelfzorg en meer eigen verant-
woordelijkheid voor de patiënt, want die heeft daar 
duidelijk behoefte aan. Kleinschalig innovatie kan 
zorgen dat we efficiënter gaan werken zonder dat 
het werk aan kwaliteit inboet. Sterker nog: de pati-
enttevredenheid gaat omhoog en de dokter krijgt 
meer tijd om het werk te doen waar hij of zij goed 
in is en dat echt nodig is.’ •
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‘ ZORGGROEPEN ZULLEN ZICH MOETEN 
ONTWIKKELEN VAN UITVOERDERS VAN 
PROTOCOLLAIRE ZORG TOT INSTANTIES 
DIE PERSOONSGERICHTE ZORG  
VERLENEN EN DIE FACILITEREN’

Petra Pronk, journalist


