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Transformatie; mission impossible
Investeren in gezondheid, meedoen en ertoe doen

Ik heb het nog nooit gedaan,
dus zal het wel lukken

- Pippi Langkous -

Contexten:

✓ Privé

✓ Wetenschap en praktijk | GRZ

“Bewijs?”

“Patiënt?”

✓ Samenleving

Oud is nieuw

Grenzen van de zorg zijn bereikt, van gezondheid niét 

Urgentie, focus en massa

✓ Overheid

Missiegedreven impactvolle transformatie(s)

Zelf, thuis, digitaal

1,1 + 1,6 Mjd€/jaar  + (¼e x 20 Mjd€) + 2,8 + 1,5 Mjd€
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Privé
Context matters
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Motor approach Action approach Control

Bewijs
“In the box!”

De Vreede et al, 2004, 2005, 2006A & B; Hulzebos et al, 2004, 2006, 2011; De Vreede en Van Meeteren, 2011; Oosting et 
al, 2013; Hoogeboom et al, 2016; Siemonsma et al, 2019; Naylor et al, 2019; Buhagiar et al, 2019; Bravi et al, 2023; etc.

Wat is dan het bewijs 
en hoe is het tot stand gekomen 
en is het bewijs ook houdbaar in 

verschillende situaties/contexten?

Interventie
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Patient (journey)
“Een rol, in de context van de zorg” | Anne-Miek Vroom

30%   5% 65%

v #4914; 653
v

#43752; 3133



30-1-2023

Science & practice | Functionomics in the exposome

Combined biological and intervention concepts

Complexity and variation

Complexity and variation

Adaptation

(Able) 

(Enable) 

Compensation

Talent

Technology

Therapy

Personalized
Participative
Predictive  
Preventive 

Monitor
Match

Mentor

Intervene:

Actor, Atractor, Affordance Allostasis

Homeostasis

Context

Controle 
over 

disbalans
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Overheid | Missiegedreven transformatie
Urgentie, focus en massa

2019
Energie transitie en duurzaamheid Landbouw, voedsel en water 

Gezondheid en zorg Veiligheid 

2012 2022

Klimaat en energie

Digitalisering en sleuteltechnologieën

Circulaire economie

…
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Motieven en urgentie
Continueren van succes vereist technologie én tempo

1/3
2/3
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Focus I
Centrale missie: In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar 
langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de 
laagste en hoogste “SES-groepen” met 30% afgenomen

sociaal-economische groepen met 30% afgenomen

TAZ-Missie:
1 op de 6
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VWS akkoorden en 

programma’s
I. Integraal Zorgakkoord (IZA)

II. Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

III. Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ)

IV. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) – in ontwikkeling

Hoofdlijnen
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I. Integraal Zorgakkoord (IZA)
Samenwerken aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg d.m.v. impactvolle 

transformaties
~ De kwaliteit en toegankelijkheid van onze zorg staan onder druk

~ Betaalbaar houden van de zorg is een uitdaging o.a. door de 

groeiende zorgvraag

~ Uitgangspunten: Passende zorg voor patiënten en goede 

werkomgeving voor zorgprofessionals

1. Alleen zorg bieden die aantoonbaar effectief is door o.a. te 

blijven leren en verbeteren

2. Van ‘zorgen voor mensen’ naar ‘zorgen met mensen’, 

patiënt en zorgprofessional staan samen aan het roer

3. Juiste zorg op de juiste plek, passend bij de regio en de 

behoeften van de patiënt

4. Gericht op gezondheid i.p.v ziekte, kwaliteit van leven staat 

centraal

5. Vergroten van werkplezier in de zorg

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-werken-aan-gezonde-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/01/19/kamerbrief-over-criteria-regiobeeldenplannen-roaz-beeldenplannen-en-beoordelingskader-impactvolle-transformaties-
iza

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-werken-aan-gezonde-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/01/19/kamerbrief-over-criteria-regiobeeldenplannen-roaz-beeldenplannen-en-beoordelingskader-impactvolle-transformaties-iza
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~ Transitie naar passende en arbeidsbesparende zorg voor personele houdbaarheid van zorg en 
welzijn.

~ Drie programmalijnen met als rode draad meer zeggenschap voor de medewerker

1. Ruimte voor innovatieve werkvormen

a. Investeren en opschalen van arbeidsbesparende technologische en sociale innovaties

b. Werk anders inrichten

2. Ruimte voor behoud van medewerkers

a. Meer werkplezier en een lagere uitstroom van medewerkers

b. Vergroten van (duurzame) inzetbaarheid en terugdringen van verzuim

c. Aantrekkelijker maken van werken in loondienst

3. Ruimte voor leren en ontwikkelen

a. Opleiden voor tekortsectoren en krapteregio’s

b. Voldoende begeleiding in een veilig en inspirerend werk- en leerklimaat

c. Goede randvoorwaarden voor een leven lang ontwikkelen

III. Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ)

Samen anders leren en werken

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/04/brief-inzake-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen-wozo
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/01/12/indicatoren-programma-taz

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/04/brief-inzake-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen-wozo
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/01/12/indicatoren-programma-taz
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II. Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

Houdbaarheid van de zorg bevorderen

~ Vijf actielijnen:

1. Samen vitaal ouder worden: eigenregie, zelf- en samenredzaamheid en passende ondersteuning

2. Sterke basiszorg voor ouderen: bevorderen van samenwerking voor ouderen binnen de 

basiszorg, tussen medische en sociaal domein en Zvw en Wlz

3. Passende WIz-zorg voor ouderen: focus op kwetsbare ouderen en samenhang tussen wonen, 

zorg en ondersteuning

4. Wonen en zorg voor ouderen: meer woningen die zelfstandig blijven wonen makkelijker maken 

en die overgang naar een verpleeghuis uitstellen/afstellen met aandacht voor woongenot 

5. Arbeidsmarkt en innovatie: voor betaalbare toegankelijke en kwalitatief goede zorg voor ouderen 

m.b.v. goed werkgeverschap, digitale innovatie en regionale samenwerking

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/04/brief-inzake-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen-wozo

~ Aanpassen van de ondersteuning en zorg op de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk eigenregie te houden 

en complexe zorgvragen uit te stellen of zelfs voorkomen. 

~ Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/04/brief-inzake-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen-wozo
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Professional/
formal support

TherapyJoint-
management

Self-
management

Individual
citizen
Talent

Personal living 
context

Family/informal 
support

Technology

Neighbourhood

Focus II
Informeel en formeel samen ‘op de rotonde’ | 1 + 1 (+ ∞1) =1
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Talent en technologie
Missiegedreven beleid in praktijk: voor gezondheid als middel voor meedoen en ertoe doen 

http://www.medtechpartners.nl/portfolio/healthholland-value-centre-van-start-naar-groei

…

http://www.medtechpartners.nl/portfolio/healthholland-value-centre-van-start-naar-groei
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Hulzebos and Van Meeteren, 2016 & 2017

Intramuraal
Cultuur en infrastructuur
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Extramuraal
Intergenerational meedoen
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Grenzen van de zorg zijn bereikt
Zelf, thuis, digitaal
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Grenzen van gezondheid zijn nog niet bereikt
Omdenken en -doen
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Global shortage of health workers

Nationale Human capital transitieagenda
Toekomstbehendig | Proeftuinen en leergemeenschappen | Multi-professional
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Energietransitie
Iconen, in missiegedreven toekomstbeelden via impact pathways en theories of change
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Gezondheid- en zorgtransitie
Menukaart IZA-iconen 

? … ! ?? … !!
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Transformatie; mission impossible
Investeren in gezondheid, meedoen en ertoe doen

Ik heb het nog nooit gedaan,
dus zal het wel lukken

- Pippi Langkous -

Contexten:

✓ Privé

✓ Wetenschap en praktijk | GRZ

“Bewijs?”

“Patiënt?”

✓ Samenleving

Oud is nieuw

Grenzen van de zorg zijn bereikt, van gezondheid niét 

Urgentie, focus en massa

✓ Overheid

Missiegedreven impactvolle transformatie(s)

Zelf, thuis, digitaal

1,1 + 1,6 Mjd€/jaar  + (¼e x 20 Mjd€) + 2,8 + 1,5 Mjd€
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When ‘I’ is replaced by ‘we’ even 
illness turns into wellness
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meeteren@health-holland.com

@meeterennluv

www.linkedin.com/nicovanmeeteren/
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