Geïntegreerde zorg: de nieuwe zorgprofessional
Trefwoorden
De nieuwe zorgprofessional, leerboek geïntegreerde zorg, patiëntverhalen, chronisch zieken,
kennisoverdracht, multimorbiditeit, lesmateriaal, HBO, multidisciplinair, gezondheidszorg
opleidingen.
Projectgroep
- Henk Rosendal (initiatiefnemer) is Lector ‘Mensen met Chronische Ziekten’ aan Hogeschool
Leiden, en Lector ‘Wijkzorg’ aan Hogeschool Rotterdam. Sinds 2010 is Henk ook voorzitter
van de afdeling Eerstelijn bij de VenVN.
- Lausanne Mies is ergotherapeut en Sociaal Gerontoloog. Zij werkt vanuit haar bureau Remise
voor mens en organisatie aan diverse projecten in de gezondheidszorg. Vaak zet zij hierbij
verhalen in. Verhalen van professionals en cliënten. Want verhalen leren, verbinden en
inspireren.
Samen coördineren en realiseren zij de totstandkoming van het boek; ze zijn beiden auteur en
redacteur. Lausanne zal voornamelijk de verhalen (‘portretten’) en lesmateriaal uitwerken; Henk zal
vooral de invulling en organisatie van de zorg uitwerken .
Aanleiding en relevantie
Een recent artikel in The Lancet1 maakt het ondubbelzinnig duidelijk: de zorg en zeker ook de
zorgopleidingen (zowel HBO als academisch) lopen fors achter bij alle grote (maatschappelijk,
demografisch en epidemiologisch) ontwikkelingen. Vanwege de sterk monodisciplinaire insteek zijn
we niet in staat een antwoord te geven op de verander(en)de behoeften van met name chronisch
zieken. Dat begint al bij alle opleidingen voor zorgprofessionals die vooral zijn gericht op de eigen
professie, en niet op de behoefte aan multidisciplinair en geïntegreerd werken. Met een
vernieuwend leerboek voor alle zorgprofessionals hopen we zorgprofessionals op een spoor te
zetten dat aansluit bij de ontwikkelingen in de praktijk.
De grote ontwikkelingen zijn duidelijk: er komen steeds meer mensen met een of meerdere
chronische ziekten. De zorgvragen worden meer complex. De mens met één of meerdere chronische
ziekten gaat zich, mede door de toegang tot internet, anders opstellen: hij/zij neemt in toenemende
mate de regie op zich, al dan niet met ondersteuning van de mantelzorg. Een wenselijke
ontwikkeling, maar zorgprofessionals en organisaties zijn hiervoor onvoldoende toegerust. Dit vergt
anders kijken naar de cliënt, naar het eigen handelen, en naar de andere betrokken
zorgprofessionals. Dit vraagt om en nieuwe zorgprofessional. Om deze omslag te kunnen maken
dienen de opleidingen te worden geactualiseerd: andere competenties moeten worden verworven.
Het huidige aanbod (zie genoemd artikel in The Lancet) voorziet hier niet in. Deze verschuiving is
mondiaal, en is in ons land vooral zichtbaar geworden in de vorig jaar verschenen discussienota Zorg
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voor je Gezondheid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), waarin een nieuwe
ordening wordt beschreven: van ’ziekte en zorg’, naar ‘gezondheid en gedrag’. Deze herijking is niet
alleen noodzakelijk om de zorg betaalbaar te houden maar vooral ook om aan te sluiten op de
behoeften van de tegenwoordige zorgvragers. Zij zijn veelal heel goed in staat informatie te
verzamelen, en afwegingen/keuzes te maken ten aan zien van hun gezondheid. Goede voorlichting is
hierbij een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde. Het vraagt een andere benadering van
de zorg dan de traditionele werkwijzen. Het blijft de inzet van specifieke en goed gekwalificeerde
beroepsbeoefenaren vragen, deskundig vanuit de eigen discipline, maar het vergt daarnaast een
gezamenlijke, geïntegreerde blik op zorgverlening. Hierbij staat de individuele mens, veelal met
multimorbiditeit en met meerdere problemen of beperkingen op verschillende gebieden
daadwerkelijk centraal. En het gaat dan niet meer om één discipline (de blik vanuit een
fysiotherapeut of een verpleegkundige, al zullen deze laatsten een voorname rol vervullen), maar om
iedereen die bij de chronisch zieke betrokken kan zijn. Een geïntegreerde invalshoek. Meerdere
disciplines, maar ook informele zorgverleners. Het startpunt is de mens: hoe is zijn leven? Wat wil
hij? Wat kan hij? Voor welke beperkingen is een oplossing nodig? Hoe gaat de persoon met zijn
chronische ziekte om? Hoe spelen zijn omgeving en professionals daarop in? Welke competenties
zijn nodig? Wat zijn de keuzes, randvoorwaarden en wat zijn de wettelijke kaders?
Dit betekent dat we anders moeten gaan werken in de zorg, en dat kan het best beginnen bij alle
zorgopleidingen, zowel in het hbo, als op de universiteiten. Als daar de omslag kan worden gemaakt,
dan kan dat daarna in de praktijk van alledag worden gerealiseerd. Daarom ons voornemen om een
leerboek nieuwe stijl te ontwikkelen. Een vernieuwend leerboek dat vanuit geïntegreerd perspectief
verschillende disciplines verbindt of overstijgt. Een boek dat niet in één, maar in alle zorgopleidingen
kan worden gebruikt. Zo’n boek is op dit moment nog niet beschikbaar. Vandaar ons voorstel om dit
nu te realiseren.
Het idee van een dergelijk boek is besproken met diverse mensen en partijen, die unaniem
enthousiast reageren.
Doelstelling
Het doel van het boek is een nieuw perspectief op integrale zorgverlening aan mensen met
chronische ziekten te bieden door vanuit het verhaal van de chronisch zieke patiënt, verschillende
mogelijkheden van integrale, multidisciplinaire zorgverlening te bieden aan (toekomstige)
werkenden in de eerste en tweedelijns gezondheidszorg.
1) Bieden van een nieuw perspectief op de zorg voor mensen met chronische ziekten en complexe
problematiek, vanuit theoretisch, en vooral praktijkgericht perspectief;
2) Inzicht geven in de mensen met chronische ziekten en hun zorgbehoeften; in woord en beeld.
3) Overzicht geven van verschillende vormen van integrale zorgverlening door verschillende
disciplines;
4) Trainen van de hiervoor benodigde competenties;
5) Bijdragen aan de implementatie van een nieuw perspectief op de zorg voor chronisch zieken in
opleidings- en ontwikkelingsaanbod.

Verspreiding en implementatie
Door brede, gerichte verspreiding, levert het boek een bijdrage aan de opleiding en ontwikkeling van
(toekomstige) professionals in de zorg voor mensen met chronische ziekten.
Om de doelgroep te bereiken wordt gezocht naar een uitgeverij op het gebied van de
Gezondheidszorg: Elsevier, Bohn Staffleu van Loghum. We achten de kans groot om een van deze
uitgevers te interesseren. In overleg met de uitgever en subsidiegever(s) zal een goed
verspreidingsplan worden opgesteld, zodat het boek haar plaats zal krijgen in de opleidingen voor de
gezondheidszorg op HBO- en universitair niveau.
Het zou mooi zijn als de presentatie van het boek samen zou kunnen vallen met een
congres/symposium over “de nieuwe zorg aan Chronisch zieken”. Wellicht is de week van Chronisch
Zieken 2012 (de planning is om het boek dan gereed te hebben) hiervoor ook een goed moment.
Verdere verspreiding kan plaatsvinden via Hogescholen in de sector Gezondheidszorg, opleidingen
Verpleegkunde, Logopedie, Ergotherapie, Fysiotherapie, Caesartherapie, maatschappelijk werk, SPH,
Toegepaste Psychologie en via de opleidingen Huisartsgeneeskunde en Farmacie.
Opzet boek
Het boek wordt vormgegeven rondom een zestal (dit aantal staat overigens nog niet vast) mensen
met chronische ziekten en/of complexe problematiek. Mensen zoals die in de praktijk van alledag
voorkomen, en waar alle betrokken zorgprofessionals op de een of andere manier mee te maken
krijgen. Hun leven wordt beschreven, in woord (boek) en in beeld (film). Vervolgens worden deze
verhalen gepresenteerd aan een breed samengestelde focusgroep zorgprofessionals, die worden
uitgenodigd om met elkaar te komen tot een geïntegreerd zorg- en begeleidingsplan. De resultante
daarvan wordt vervolgens besproken met de betreffende cliënt. Zo ontstaat er een zestal cases, die
allen bestaan uit de beschrijving van de betreffende mens, gevolgd door een geïntegreerd zorg- en
begeleidingsplan. Ook de eventuele dilemma’s in de geïntegreerde zorgverlening die vanuit de
focusgroep en/of de cliënt zichtbaar worden worden beschreven en benut. Voor studenten bevat dit
tweede deel steeds een aantal studieopdrachten.
Nadat deze cases en de rollen/aanpak van alle betrokken zorgprofessionals zijn beschreven, worden
zij voorgelegd aan een groep beleidsmakers, verzekeraars, werkgevers, e.d. Hen wordt gevraagd te
verwoorden wat nodig is om het door de zorgprofessionals en de cliënt voorgestelde traject te
realiseren. Dat zal dan ook het laatste hoofdstuk van het boek vormen.
Om het materiaal niet alleen in boekvorm, maar ook via beeld aan te bieden (dvd, internet) worden
filmmakers ingezet. Zij zorgen voor de opnames en montage. Vanzelfsprekend wordt eerst aan alle
cliënten toestemming gevraagd.
Expertise redactie
Henk Rosendal (1961) is als lector ‘Mensen met chronische ziekten’ verbonden aan Hogeschool
Leiden. Hij geeft hier leiding aan het lectoraat dat zich bezig houdt met de organisatie van zorg voor
chronisch zieken. De afgesloten en lopende projecten hebben veelal betrekking op de implementatie
en monitoring van ketenzorg, waarbij intensieve samenwerking tussen professionals centraal staat.
Vanaf medio 2010 is hij tevens als lector ‘Wijkzorg’ verbonden aan hogeschool Rotterdam. Henk

Rosendal heeft een langdurige ervaring op zowel professioneel- als managementniveau in de zorg.
De afgelopen decennia was hij werkzaam in ziekenhuizen, bij de thuiszorg, het ministerie van VWS,
TNO en de branchevereniging voor de thuiszorg LVT (tegenwoordig ActiZ). In 2002 is hij
gepromoveerd op de effectiviteit van transmurale zorg. Naast lector is hij o.a. voorzitter van de
Interacademiale Werkgroep Zorginnovatie (IWZ) en voorzitter van de afdeling Eerstelijn bij de
VenVN.
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Lausanne Mies (1973) heeft als ergotherapeut ervaring opgedaan in de praktijk van de ouderenzorg.
Als Gerontoloog heeft zij zich gespecialiseerd in het werken met levensverhalen. Later paste zij
verhalen van professionals en cliënten toe in organisatieverandering en opleiding. Zij behaalde haar
didactische bevoegdheid aan de VU, 2006.
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