SER: zorguitgaven
langetermijnvisie
overheid

vereisen
van
de

De zorguitgaven gaan, bij ongewijzigd beleid, de komende
twintig jaar verdubbelen. Dat heeft gevolgen voor de
kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de
zorg. De houdbaarheid van de zorg op lange termijn staat
centraal in de verkenning ‘Zorg voor de toekomst’. De SociaalEconomische Raad (SER) beveelt aan om meer in te zetten op
preventie, binnen en buiten de zorg. Daarnaast is meer ruimte
voor zorgprofessionals
innovaties, en voortdurend
pakket. Voor dit alles
overheid nodig. Dit meldt

nodig, meer regie op digitale
en actief beheer van het verzekerde
is een langetermijnvisie van de
de SER.

Mariëtte Hamer, voorzitter
SER: “We zullen alle zeilen
moeten bijzetten om iedereen
zorg te blijven bieden.
Daarvoor zijn nodig: een
sterkere positie voor de
zorgprofessional,
nieuwe
technologie
inzetten,
preventie buiten de zorg versterken en steeds kritisch blijven
kijken naar wat wel en niet vergoed wordt. En dan nog blijven
er vragen open over de jeugdzorg en ouderen.”
De SER trekt vier hoofdconclusies in deze verkenning. De
eerste is dat mensen in de zorg werken met passie voor hun
vak, maar vaak te maken hebben met weinig autonomie, hoge
werkdruk, veel regels en weinig waardering. Dat leidt tot
weinig tijd voor patiënten, inefficiënt werk, minder
tevredenheid en een hoge uitstroom van werkenden in de zorg.
Wanneer zorgverleners meer ruimte krijgen voor zorg voor

patiënten kan dit helpen om de arbeidstevredenheid te
verhogen. De SER vindt dat er gewerkt moet worden aan een
zorgstelsel waarin zorgprofessionals meer autonomie hebben,
meer tijd voor cliënten en collega’s, en waardering voor hun
werk krijgen.
Ten tweede vindt de SER dat digitale innovaties sneller en
minder vrijblijvend moeten worden opgeschaald. Dat levert
winst op in de vorm van betere en tijdige zorg voor patiënten,
minder fouten door betere informatieoverdracht, en minder
administratieve regeldruk voor zorgverleners. Belangrijke
voorwaarde is dat technologische innovaties tot stand komen in
samenwerking tussen ondernemers, zorgaanbieders, zorgverleners
en patiënten. Alle partijen in de gezondheidszorg (van
beroepsverenigingen tot zorgverzekeraars) hebben daar een
belangrijke rol en verantwoordelijkheid in.
Voor die opschaling van digitale zorg is belangrijk dat
zorgprofessionals in hun opleidingen veel beter worden
voorbereid op de ingrijpende gevolgen die digitalisering nu al
heeft op de aard van hun hoofdtaken.
(Bron en volledig artikel Nationale Zorggids)

