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Onafhankelijk strategisch adviesorgaan van regering en parlement 

op het ‘snijvlak van gezondheid en samenleving’

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving



Kwaliteitsraad Zorginstituut NL (2013-2021)



Gedetacheerd bij het Zorginstituut vanuit Radboudumc

Drie taken als opdracht:

• Stimuleer de beweging naar passende zorg

• Adviseer praktijk en beleid over passende zorg

• Stel een gedragen Kader Passende Zorg op 

Speciaal Gezant Passende Zorg



Kwaliteit van de jaren 0
Vooral professionele waarden

Kwaliteit van de jaren 10
Professionele en persoonlijke waarden

Kwaliteit van de jaren 20
Professionele, persoonlijke en 

maatschappelijke waarden

Ander decennium: kwaliteit en leiderschap



• Financiële, personele en maatschappelijke 

houdbaarheid staan onder druk

• Grotere doelmatigheid en meer personeel 

zijn geen duurzame oplossingen

“Groei van zorg weloverwogen begrenzen door 

beter kiezen”

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid



Passende zorg is zorg die waarde toevoegt aan het 
(samen-) leven van mensen 

Principes voor passende zorg:
• Passende zorg is waardegedreven

• Passende zorg komt met en rondom de patiënt tot stand

• Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek

• Passende zorg gaat over gezondheid i.p.v. ziekte

Passende zorg (Zorginstituut & NZa, 2020)



• Maatschappelijke opgaven aan de zorgsector

• Kenmerken van de transitie

• Uitwerking van de principes van passende zorg

• Handvatten voor de verschillen de partijen

• Agenda

Kader Passende zorg

Kader 
Passende Zorg



1. Appél voor mensgerichte zorg
- inclusief verminderen hardnekkige gezondheidsverschillen

2. Houdbaarheid in het geding
- zowel financieel, personeel als maatschappelijk

3. Werken aan duurzame praktijken
- circulaire energie- en grondstoffenstromen

Maatschappelijke opgaven voor de zorgsector



Missie Passende Zorg

In 2040 draagt de zorg draagt optimaal bij aan het 

gezond (samen) leven van alle mensen in Nederland en 

beseft dat daarvoor een beperkte hoeveelheid mensen 

en middelen beschikbaar is en streeft daarbij naar de 

laagst mogelijke impact op klimaat en milieu. 



Passende zorg vergt een lerende attitude en een 
congruente beweging

Zekerheid en vertrouwen niet zoeken in protocollen en dashboards, maar in een 
lerende attitude en een congruente beweging

• Mix van persoonlijke, professionele en maatschappelijke waarden
• Meer verbinding, grenzenwerk en dialoog
• Bescheidenheid, nieuwsgierigheid, open mind en open hart

Plannen, implementeren, controleren Proberen, reflecteren, leren



Yvonne Schoon, 
geriater

Voorbeeld: Samen beslissen



Prof. dr. Eric Steegers, 
gynaecoloog

Voorbeeld: stevige start in Rotterdam



Wat betekent dit voor het Radboudumc?


