Integraal Zorgakkoord

Waar gaan
we naartoe?

Samenwerking tussen
en over sectoren

Samen werken aan gezonde zorg
Nederland heeft een hoogontwikkelde gezondheidszorg. Maar de kwaliteit en

Meerwaarde voor de patiënt of cliënt

de toegankelijkheid van onze zorg en ondersteuning staan onder druk. De vraag naar

Zorg is aantoonbaar effectief

zorg neemt toe, vooral door de vergrijzing. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan de beschikbaarheid van zorg, door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De groeiende

zorgvraag zorgt bovendien voor een uitdaging bij het betaalbaar houden van de zorg.

Patiënten

Als we doorgaan op de huidige weg, loopt het vast en kan niet meer iedereen rekenen

Samen met de patiënt of cliënt

Patiënt en zorgprofessional staan samen aan het roer

op goede en tijdige zorg en ondersteuning. Daarom werken we aan verbetering. Dat doen
we samen: patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en

Juiste zorg op de juiste plek

de overheid. We vragen iedereen in Nederland met ons mee te doen. Want alleen samen

Dichtbij huis waar het kan, verder van huis voor complexe zorg

kunnen we zorgen voor goede zorg, ondersteuning én voor een gezonde samenleving.

Scenario als we
doorgaan op de
huidige weg

Kwaliteit van leven staat centraal

Zorgverzekeraars

Goede werkomgeving voor zorgprofessionals
Verminderen werkdruk en administratief gedoe

Zorgprofessionals
Overheid

Patiënten en cliënten
geen tijdige zorg en
ondersteuning

Zorg en
ondersteuning

Wat gaan we doen
de komende jaren?

Overbelaste
zorgprofessionals

Geld van ons
nationaal inkomen
dat nodig is voor
zorg

Gericht op gezondheid i.p.v. ziekte

Zorgaanbieders

13%
2021

20%

Iedereen in Nederland

Gemeenten

2040

Hier gaan we aan werken:
Nederlandse
werknemers die
nodig zijn in de
zorg

Zorg die echt
helpt en past bij
de situatie van
de patiënt

Meer samenwerking
binnen de regio en
tussen sectoren

Eerstelijnszorg
laagdrempelig
en dichtbij

Samenwerking
sociaal domein,
huisartsenzorg
en ggz

Zorg voorkomen
door gezond leven
en preventie

Vergroten
werkplezier
in de zorg

Verbeteren
van digitalisering
en gegevensuitwisseling

Verbeteren
contractering

Toegankelijkheid van zorg en ondersteuning
Kwaliteit van zorg en ondersteuning
Betaalbaarheid van zorg en ondersteuning
2021
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2040
1 op de 4

