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Geachte Statenfracties, beste Statenleden, 

 

U kent Zorgbelang als de zorgconsumentenorganisatie die de belangen van alle Drentse zorgvragers 

behartigt. 

Onlangs presenteerden wij ons visiedocument ‘Zorgvuldig geborgd’ voor de komende vier jaar. 

Op verzoek van een aantal Statenleden hebben wij dat visiedocument aan hen gezonden. Teneinde u 

allen van dezelfde informatie te voorzien bieden wij u bijgaand ons visiedocument aan. 

 

Vanzelfsprekend zijn we benieuwd naar uw reactie en we hopen in de kopende tijd hierover met u 

van gedachten te kunnen wisselen, zowel in ‘formele’ zin als in de ‘wandelgangen’. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Jan van Loenen, 

bestuurder-directeur Zorgbelang Drenthe 



 
  
 

Pagina 1                   Visiedocument Zorgbelang Drenthe 2011‐2015     

 

Zorgvuldig geborgd 
(zorgbelangen in Drenthe goed behartigd) 

 
 
Drenthe 2025  
Een half miljoen inwoners woont en werkt in een provincie waar het in alle opzichten goed toeven is. 
Dat is ook niet zo verwonderlijk, want samenwerkende overheden, maatschappelijke organisaties en 
het bedrijfsleven hebben de afgelopen 15 jaar geïnvesteerd in duurzame en kwalitatief hoogstaande 
voorzieningen.  Kenmerkend  voor  de  Drentse  aanpak  waren  een  integrale  benadering  van  de 
uitdagingen – waaronder veranderingen  in demografische samenstelling van de bevolking – en het 
actief betrekken van burgers bij het oplossen van de verschillende vraagstukken. Reeds in 2011 werd 
unaniem  onderkend  dat  de  kwaliteit  van  zorg  in  brede  zin,  die  bereikbaar  is  voor  iedereen, 
onlosmakelijk verbonden  is met het  thema  leefbaarheid  in Drenthe. Omdat een gezonde provincie 
een  positieve  uitstraling  heeft  op  het  vestigingsklimaat, werd  daarmee  eveneens  een  belangrijke 
impuls aan de economische ontwikkeling gegeven. 
Beleidsmakers  hebben  tijdig  geanticipeerd  op  het  realiseren  van  een  goede  infrastructuur  aan 
zorgvoorzieningen,  die  op  uitstekende  wijze  aansluit  bij  de  regionale  en  lokale  zorgvraag  van 
mensen. Ondanks de  fors  toegenomen  zorgconsumptie kan het Drentse aanbod hierin nog  steeds 
voorzien. Drenthe was in 2015 de eerste provincie met een zorgombudsman. 
Door de krachtige belangenbehartiging in de afgelopen decennia is de zorgconsument van nu (2025) 
in staat om goed geïnformeerd de regie over het eigen zorgproces te voeren. Actieve voorlichting en 
‘bemoeienis’  hebben  er  bovendien  toe  geleid  dat  gedrag  en  leefstijl  bij  een  groot  deel  van  de 
bevolking bewuster en gezonder is geworden. Als gevolg hiervan liggen de zorgconsumptiekosten per 
hoofd van de bevolking in Drenthe beduidend onder het landelijk gemiddelde. 
 
 
Drenthe 2011  
De  provincie  heeft  in  april  haar  nieuwe  Collegeprogramma  2011‐2015  (met  als motto  ‘Focus  en 
verbinding  in  Drenthe’)  gepresenteerd  en  er  ligt  een  (concept)  Bestuursakkoord  voor  dezelfde 
periode. Beiden gaan uit van een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid die  zich  tot haar 
kerntaken beperkt en waarbij taken zo dicht mogelijk bij de burger worden gelegd. Gemeenten zijn 
daarbij de eerste overheid en in dat kader wordt de tendens van verdere decentralisering van taken 
voortgezet. Omdat “Amen” geen “Amsterdam”  is, heeft Drenthe  in de bestuursperiode 2007‐2011 
afspraken gemaakt onder de noemer Provincie Nieuwe Stijl+. 
 
Het  stelsel van zorg en  zorgvoorzieningen  in Nederland, maar zeker ook  in Drenthe,  staat voor de 
grote opgave om een  (sterk)  toenemende vraag duurzaam  te voorzien van een hierop aansluitend 
aanbod. In de kern gaat het daarbij om de volgende ‘B’s’: 
 

1. Beschikbaarheid 
2. Bereikbaarheid 
3. Betaalbaarheid 
4. Betrouwbaarheid 
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Burgers  verwachten  een  aanbod  van  kwalitatief  goede  zorg(voorzieningen)  in  hun  directe 
leefomgeving en  juist op dit punt zijn knelpunten te voorzien  in Drenthe als rurale provincie. Zeker 
wanneer daarbij de volgende ontwikkelingen worden betrokken: 
 

 opschaling van eerstelijnsvoorzieningen naar multidisciplinaire gezondheidscentra; 
 specialisatie  en  concentratie  van  ziekenhuiszorg  in  topklinische  centra  enerzijds  en 
substitutie  van  relatief  ‘eenvoudige’  behandelingen  (ingrepen)  en  diagnostiek  naar 
bovengenoemde gezondheidscentra anderzijds; 

 soliditeit van de langdurige (AWBZ gefinancierde) zorg, zowel intramuraal als extramuraal. 
 
Hoewel  de  systeemverantwoordelijkheid  voor  de  zorg  bij  het  Rijk  ligt,  hebben  provincies  en 
gemeenten  er,  vanuit  het  oogpunt  van  leefbaarheid,  alle  belang  bij  dat  aan  hun  inwoners  een 
optimaal niveau aan zorgvoorzieningen geboden kan worden, nu en in de toekomst. 
 
Zorgbelang Drenthe 
In het  complexe  krachtenveld  van  grote  zorgaanbieders  en  zorgverzekeraars behartigt  Zorgbelang 
Drenthe  de  belangen  van  alle  zorgconsumenten  in  de  provincie.  Deze  taak werd  in  1994  onder 
toevoeging  van  financiële middelen  vanuit  het  Rijk  gedecentraliseerd  naar  de  provincies.  Omdat 
nadere afspraken ten aanzien van het zorgconsumentenbeleid ontbreken,  ligt die verantwoordelijk‐
heid in formele zin daar nog steeds, ook in de komende bestuursperiode. 
Zorgbelang Drenthe  is al vanaf het moment van oprichting  (2000) een hybride organisatie en heeft 
zich  gemanifesteerd  als  een  krachtige  belangenbehartiger  voor  zorgconsumenten,  maar  is 
tegelijkertijd  ook  een  deskundige  adviespartner  voor  beleidmakers.  De  huidige  kerntaak  (het 
bovenlokaal signaleren, agenderen, stimuleren en monitoren van ontwikkelingen en knelpunten) van 
Zorgbelang Drenthe sluit bovendien naadloos aan op de vernieuwde rolopvatting en taakstelling van 
provincies. 
In  relatie  tot  de  kansen  en  uitdagingen  voor  Drenthe  onderscheidt  Zorgbelang  in  de  komende 
beleidsperiode een viertal speerpunten: 
 
1. integrale  collectieve  belangenbehartiging  ten  behoeve  van  alle  zorgconsumenten,  vanuit  een 

onafhankelijke positie (publieke taakstelling, structurele financiering) 
2. initiëren  en  (doen)  uitvoeren  van  regionale  projecten  die  samenhangen  met  de  provinciale 

ambities  en  opgaven, waaronder  vitaal  platteland,  krimp  en  zorgeconomie  (maatschappelijke 
taakstelling, projectfinanciering) 

3. stimuleren  en  aanjagen  van  (technologische,  grensoverschrijdende)  zorginnovaties,  realiseren 
van proeftuinen (maatschappelijke taakstelling, cofinanciering met private inbreng) 

4. bevorderen van de transitie van zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid (publieke taakstelling, 
meerjarige financiering overheid en zorgverzekeraars) 

 
 
Ad 1 
Belangenbehartiging  (van  zorgconsumenten)  is  een  gestructureerd  meerjarig  proces  met  een 
continue  karakter.  Nederland  kent  een  drietal  niveaus:  de  landelijke  patiënten‐  en 
gehandicaptenorganisaties,  de  provinciaal  georganiseerde  Zorgbelangen  en  de  lokale 
(gehandicapten)platforms  en  belangengroeperingen.  Door  de  schaalgrootte,  kennis  en  regionale 
verankering vormt Zorgbelang dé verbindende schakel  tussen  landelijke wet‐ en  regelgeving en de 
effecten  hiervan  voor  (groepen)  burgers.  De  onafhankelijke,  kritische  positionering  kan  alleen 
doeltreffend  worden  gerealiseerd  middels  financiering  vanuit  publieke  middelen.  Hierin  is  de 
provincie – hoe paradoxaal misschien ook – juist de meest aangewezen partij, omdat zij zelf immers 
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geen  directe  rol  vervult  met  betrekking  tot  de  zorg.  Gemeenten  hebben  een  primaire 
verantwoordelijkheid voor hun burgers en gelet op de Wmo – die naar verwachting  in de komende 
jaren substantieel verbreed en verdiept zal worden –  is hun rol  in overdrachtelijke zin vergelijkbaar 
met die van zorgaanbieder. Als systeemverantwoordelijke voor een goed werkend zorgstelsel houdt 
de Rijksoverheid zich vooral bezig met passende wet‐ en regelgeving. Zorgbelang kan op het snijpunt 
van landelijk beleid en lokale uitvoering een onafhankelijke, kritische houding naar beide overheden 
aannemen, waardoor de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de burger optimaal geborgd 
kan worden.  
Niettemin heeft Zorgbelang Drenthe aangegeven financiering van regionaal zorgconsumentenbeleid 
via  een  geoormerkte  opslag  op  de  zorgverzekeringspremie  te  prefereren.  De  komende 
collegeperiode  zullen Rijk en provincies hierover  samen nadere afspraken moeten maken, waarna 
besluitvorming in de Tweede Kamer kan plaatsvinden. 
 
Ad 2 
Om  Drenthe  ook  in  krimpgebieden  leefbaar  te  houden  zijn  goede  voorzieningen  onontbeerlijk. 
Samenhangend  met  de  vergrijzing  en  ontgroening  en  in  combinatie  met  de  geprognosticeerde 
toename  van  chronische  ziekten  zullen  (eerstelijns)zorgvoorzieningen  ook  in  kleinere  plaatsen  en 
dunbevolkte  gebieden beschikbaar moeten blijven. Hier  ligt een  grote opgave, omdat  in  sommige 
delen  van  Drenthe  nu  al  sprake  is  van  een  huisartsentekort.  Samen  met  de  inwoners 
(zorgconsumenten)  rekent  Zorgbelang  Drenthe  het  tot  haar  taak  om  tot  vernieuwende 
zorgconcepten te komen.  
Tegelijkertijd  staat  ook  de  beschikbaarheid  van  (basis)ziekenhuiszorg  onder  druk.  In  Drenthe  zou 
geen plaats zijn voor vier perifere ziekenhuizen. Ondanks de stabilisatie van het aantal inwoners is er 
sprake  van  een  autonome  groei  van  ziekenhuiszorg  in  de  komende  jaren. Mede  als  gevolg  van 
medisch‐technische ontwikkelingen kan een deel van de huidige tweedelijnszorg stapsgewijs worden 
‘overgeheveld’  naar  gezondheidscentra  nieuwe  stijl.  Zorgbelang  Drenthe  vervult  hierin  een 
belangrijke rol. Deze ontwikkelingen zijn niet  los van elkaar te zien en zullen  in samenhang moeten 
leiden  tot  een  andere  ordening  van  het  stelsel  van  curatieve  zorg.  Drenthe  kan  daarin  een 
voortrekkersrol vervullen en een voorbeeld zijn voor andere (plattelands)provincies. 
Kansen  zijn  er  ook  vanuit  economisch  perspectief.  De  zorgsector  is  –  met  het  grootste  aantal 
werknemers – nu al een factor van grote economische betekenis. De toenemende vraag naar privé 
(mono)klinieken,  particuliere  woon/zorginitiatieven  en  recreatieve  zorgvoorzieningen  biedt  volop 
mogelijkheden.  Samen met  andere  ketenpartners  draagt  Zorgbelang  Drenthe  –  als  onafhankelijk 
kwaliteitslabel – actief bij aan de ontwikkeling van een duurzame en mensgerichte gezondheidszorg 
in  een  duurzame  samenleving.  Werken  in  de  zorg  wordt  aantrekkelijker  en  daarmee  krijgt  de 
werkgelegenheid een stimulans. 
 
Ad 3 
Om  het  geschetste  beeld  van Drenthe  2025  te  realiseren,  zijn  baanbrekende  innovaties  nodig.  In 
technisch  opzicht  is  veel mogelijk, maar  de  implementatie  daarvan  in  de  zorgpraktijk  van  alledag 
stagneert.  Een  van  de  oorzaken  heeft  te maken met  beeldvorming.  Gebruik  van  informatie‐  en 
communicatietechnologie  wordt  beschouwd  als  ‘koude’  zorg,  die  (deels)  in  de  plaats  komt  van 
‘warme’ (door mensen uitgevoerde) zorg. Experimenten zijn bij uitstek geschikt om de toegevoegde 
waarde van techniek te ervaren, zowel voor professionals als zorgconsumenten. Zorgbelang Drenthe 
kan als netwerkorganisatie partijen verbinden en verleiden om gezamenlijk proeftuinen in te richten. 
De ambitie is om in 2012 de pilot ‘Techniek in de thuissituatie’ in een operationeel stadium te krijgen.  
Zorg op afstand en grenzeloze zorg bieden in de komende jaren eveneens kansen en mogelijkheden 
voor Drenthe. Zorgbelang wil vernieuwingen in de (toekomstige) zorg en zorgvoorzieningen aanjagen 
en soms misschien wel ‘plezierig afdwingen’. Het succes van deze missie is mede afhankelijk van het 
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(te  genereren)  draagvlak  bij  alle  betrokken  actoren.  Dat  begint  bij  een  verdere,  bredere 
bewustwording  en  het  onderkennen  van  de  noodzaak  om  tot  een  provinciegrensoverschrijdend 
zorginnovatieprogramma te komen. 
 
Ad 4 
De grootste uitdaging voor de komende 10 tot 15  jaar  ligt evenwel  in een volledige omslag van (de 
uitgangspunten van) het zorgstelsel, een paradigmaswitch. De  focus moet verschuiven van zorg en 
ziekte  (zz) naar gezondheid en gedrag  (gg). Diagnose en behandeling, ook de  specialistische, moet 
eerder,  sneller en beter.  Eén  van de mogelijkheden die  Zorgbelang Drenthe –  samen met  andere 
partners – wil onderzoeken,  is het  inrichten van  laagdrempelige  inloopcentra voor welzijn en zorg, 
waar relatief simpele medische controles worden uitgevoerd en mensen advies kunnen krijgen over 
hun leefstijl (gezonde voeding en meer beweging). Gemeenten en zorgverzekeraars financieren deze 
centra  gezamenlijk.  Preventie  door  gezond  gedrag  van  de  zorgconsument, maar  ook  door  vroege 
diagnose en interventie van de zorgaanbieder, moet meer worden beloond door financiële prikkels, 
zoals een preventiebonus en een prestatiebeloning. De patiënt anno 2011 is de vrager van zorg, maar 
is  nog  te weinig  een  kritische  zorgconsument,  laat  staan  de manager  van  de  eigen  gezondheids‐
situatie. Dit  vraagt  veel meer  dan  nu  de  eigen  verantwoordelijkheid  van mensen  voor  hun  eigen 
gezondheid. De rol die Zorgbelang Drenthe hierbij wil vervullen, is het versterken van de zelfsturing, 
eigen verantwoordelijkheid, regie en zeggenschap van zorgconsumenten en burgers. 
Zoals zo vaak gaat de kost voor de baat uit. Wanneer samenwerkende overheden, zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars en zorgconsumentenorganisaties gezamenlijk hierin willen  investeren, dan zal het 
realiseren van deze omslag binnen vijf jaar geld gaan opleveren. Hieruit volgend worden dan ook de 
4  ‘B’s’  (Beschikbaarheid,  Bereikbaarheid,  Betaalbaarheid  en  Betrouwbaarheid)  op  de  meeste 
effectieve wijze en vooral duurzaam geborgd. 
 
Samenwerking en schaalgrootte 
Om  deze  ambities  te  realiseren  is  samenwerking  met  collega  Zorgbelangen  en  andere 
(belangen)organisaties  essentieel. De  schaalgrootte  van Drenthe  is  bovendien  relatief  gering. Het 
provinciaal beleid  ten aanzien van Zorgbelangen  laat – al vanaf het moment van de oprichting van 
patiënten‐  en  consumentenplatforms  –  onderling  grote  verschillen  zien.  Met  inachtneming  van 
regionale  verschillen  zou  in  IPO‐verband  meer  eenduidigheid  hierin  tot  stand  gebracht  kunnen 
(moeten) worden.  In het  (concept) Bestuursakkoord 2011‐2015 wordt aan de bijzondere positie en 
financiering van Zorgbelangen geen aandacht besteed. 
In het Drentse Collegeprogramma  2011‐2015  is onder  ‘Focus  en  verbinding’ de  volgende passage 
opgenomen: “Een  zich op haar kerntaken  terugtredende provincie heeft wel oog voor maatschap‐
pelijke ontwikkelingen, ook al zijn gemeenten als eerste verantwoordelijk voor het sociale domein. 
De kloof tussen mensen die goed mee kunnen komen en mensen die achterblijven in Drenthe, blijft 
voor de provincie een punt van aandacht.” Even verder onder “Cultuur en welzijn” staat vervolgens: 
“Een beperkt aantal  instellingen  is zowel beleidsondersteuner als belangenbehartiger. Wij maken  in 
de uitwerking onderscheid tussen deze twee functies.” 
In  de  visie  van  Zorgbelang  Drenthe  vindt  de  toekomstige  belangenbehartiging  ten  behoeve  van 
zorgconsumenten plaats in noordoostelijk verband (Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel). Nu al 
wordt  structureel  en  intensief  samengewerkt  met  Fryslân  en  incidenteel  (op  projectbasis)  met 
Groningen. Voor de inwoners van Drenthe is het belangrijk om ook de ‘couleur locale’ te behouden. 
Immers, Amen  is geen Amsterdam en Emmen  is geen Harlingen of Delfzijl. Zorgbelang Noord(oost) 
zou  uitstekend  vanuit Drenthe  kunnen  opereren, maar  andere  provincies  zullen  ongetwijfeld  een 
‘voordeur’ willen houden  in hun eigen provincie(hoofdstad). Uitgangspunten  voor een  succesvolle 
samenwerking  zijn:  een  gemeenschappelijke  visie  van  alle  deelnemers,  toegevoegde waarde  voor 
ieder  afzonderlijk  en  is  gebaseerd op  de  gelijkwaardigheid  van  allen. Om die  reden  is  Zorgbelang 
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Drenthe de mening  toegedaan dat  een  samenwerking niet  ‘van bovenaf opgelegd’ moet worden, 
maar ‘bottom‐up’ moet groeien. 
 
Een andere grote uitdaging voor de komende  jaren  is de  samenwerking met  zorgverzekeraars. De 
focus van  zorgverzekeraars  lag de afgelopen  jaren eenzijdig op groei van het eigen marktaandeel, 
terwijl invulling van de rol ten aanzien van de kwaliteit van zorg voor de eigen klanten nog te weinig 
uit  de  verf  is  gekomen.  De  onlangs  aangekondigde  ontvlechting  van  de  in  grootte  tweede 
zorgverzekeraar van ons  land getuigt van een moeizame worsteling met de huidige en toekomstige 
taakstelling. 
 
Toch draait alles om kwaliteit en wel kwaliteit vanuit het perspectief van de cliënt. Overigens blijkt uit 
onderzoek  dat  de  beste  zorg  een  positief  (maatschappelijk)  rendement  oplevert.  Vooraanstaand 
trendwatcher Adjiedj Bakas voorspelt dat dit de ‘eeuw van gezondheid’ wordt en dat de macht in de 
zorg naar burgers zal gaan. Die visie wordt met overtuiging gedeeld door Zorgbelang Drenthe, een 
organisatie met een maatschappelijke missie. Nu en in de komende 15 jaar. 
 
Drenthe 2025  
Een half miljoen inwoners woont en werkt in een provincie waar het in alle opzichten goed toeven is. 
Dit  is mede  te danken  aan het  feit dat de  zorgbelangen  in Drenthe  goed behartigd  en  zorgvuldig 
geborgd zijn! 
 
 
Assen, mei 2011                 
 
 
 
Jan van Loenen 
bestuurder‐directeur 
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