Pakt U de handschoen op??
Durft u het aan om samen met Verpleegkundigen Maatschappij &
Gezondheid het roer om te gooien in de gezondheidszorg om de
problemen aan te pakken?
De laatste jaren groeit in toenemende mate het besef dat we een radicaal andere kant uit moeten met
de gezondheidszorg. Die roep komt ook van instituties als het RIVM, de RVS, het SCP, de
Gezondheidsraad en het CPB. Bij ongewijzigd beleid streven we af op een grote spanning tussen
zorgvraag en beschikbaar zorgaanbod veroorzaakt door de vergrijzing en ontgroening (SCP, RIVM).
De gezondheidszorg legt een toenemend beslag op het Bruto Binnenlands Product, oplopend tot 2530% in 2025-2030(CPB, RIVM). Sociaaleconomische gezondheidsverschillen veroorzaken groot
gezondheidsverlies. (RVZ, RIVM, CBS). Dat betekent dat de BV-Nederland voor grote problemen
staat met de gezondheidszorg.
Internationaal en nationaal ontstaat er een nieuwe richting in het Triple-Aim-concept (Berwick), met
drie doelen voor de toekomst: 1) Mensen langer gezondheid houden 2) Kwaliteit van zorg op peil
houden 3) vermijdbare kosten terugdringen. Geoperationaliseerd in het positieve gezondheid concept
en het “van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG) naar Mens en Maatschappij (MM)paradigma: Van ZZ en GG naar MM.
Triple-Aim vraagt het nodige van uw kant.
1. Durft U het aan om preventie en zorg in de wijk voortaan te beschouwen als investeringen in de
toekomst in plaats van als kosten, zoals toonaangevende gezondheidseconomen en belangrijke
adviesorganen al jarenlang bepleiten?
2. Durft U het aan om investeringen in preventie, zorg en een zorgzame civil society
(gemeenschapszorg) de komende jaren substantieel te vergroten tegen een zeer aantrekkelijk
(maatschappelijke) rendement?
3. Durft U het aan om het primaat te verschuiven van individu gerichte preventie naar collectieve
preventie en naar een gezonde (fysieke en sociale) wijk en leefomgeving, zoals adviesorganen
RIVM, Gezondheidsraad, RVS en het SCP adviseren?
4. Durft U het aan om de barrières te slechten in de bekostiging om zorg en preventie te verbinden
en om “shared savings” een volwaardige kans te geven?
5. Durft U populatiebekostiging aan om preventie te stimuleren en verbetering van gezondheid te
belonen?
6. Met andere woorden, durft U het aan om het Triple Aim concept en het van “ZZ via GG naar MM”paradigma tot leitmotiv van uw toekomstige beleid te maken?
7. En durft U het aan om verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid de ruimte te geven om de
breedheid van ons beroep te manifesteren en daarmee een bijdrage te leveren aan alle
onderdelen van het Triple Aim-concept ?
U kunt rekenen op Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid
Pakt U de handschoen op, dan kunt U op ons rekenen. U krijgt medewerking van de beroepsgeroep
van verpleegkundigen Maatschappij &Gezondheid:
- die geworteld is in de samenleving, die burgers steunt aan het begin en het eind van het leven, die
gezonde burgers gezond houdt en zieke burgers verpleegt en die preventie en zorg verbindt;.
- die zowel werkt ten behoeve van individuen maar ook ten behoeve van groepen en populaties;
- die over de expertise beschikt om samen met burgers en professionals effectieve en realiseerbare
plannen te maken voor een gezonde leefomgeving, gezonde wijken, gezonde scholen etc.
- die uitstekend samenwerkt met professionals en instellingen binnen en buiten de
gezondheidszorg en daarmee in het sociale domein de verbinding maakt tussen gezondheid,
welzijn, wonen, veiligheid, onderwijs etc.
- die aangetoond heeft grootschalige maatschappelijke baten te generen: elke euro
jeugdgezondheidszorg levert 11 euro winst, besparing op opnames in ziekenhuis, verpleeghuizen
en jeugdhulpinstellingen, vergroting van arbeidsparticipatie, minder schooluitval.
De afdeling V&VN Verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid (M&G) waarin
wijkverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundigen Openbare Gezondheidszorg en
casemanagers dementie samen optrekken, heeft het gedachtegoed van Triple Aim en “van ZZ via GG
naar MM” omarmd en helpt U daarmee graag een bijdrage te leveren aan het oplossen van
maatschappelijk problemen.

