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Ziekenhuis Bernhoven (Uden) krimpt bewust.
Reeds enige malen hebben wij in onze nieuwsbrieven melding gemaakt over de
ontwikkeling van de organisatie van de zorg in Uden, Noord-Brabant.
Toen in 2015 het advies aan de regering is uitgebracht over de noodzakelijke
veranderingen van organisatie van de zorg in Nederland richting 2030 om deze
toegankelijk en betaalbaar te kunnen houden, werd het vrij stil. De zorgorganisaties zoals
de ziekenhuizen, waren er niet klaar voor en zagen de noodzakelijke veranderingen ook
nog niet zo zitten.
Wat gebeurt bij Bernhoven?
Eén ziekenhuis pakte de uitdaging wel op, nl Bernhoven in Uden. Dit samen met de
andere zorgverleners, zoals de huisartsen, die bij dit ziekenhuis betrokken waren. Dit
werd mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ, de grootste financiers van
de zorg in Uden. Zij hebben hiervoor een vijfjarig contract gesloten met het ziekenhuis.
Het doel is om in een programma “zinnige Zorg” een betere zorg te gaan leveren door
minder te doen! Dat klinkt niet positief maar is het wel.
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De medisch specialisten werden in loondienst genomen (degenen die dat niet wilden
konden vertrekken!). Daardoor was het inkomen van de specialisten niet meer afhankelijk
van het aantal patiënten die zij behandelen.
De bedoeling was om zoveel mogelijk patiënten uit het ziekenhuis te houden en zij die
opgenomen moeten worden zo snel mogelijk het ziekenhuis te laten verlaten! Dit kan
bijvoorbeeld door hen zo snel als medisch mogelijk is na de ingreep naar huis te laten
gaan. Ook verder herstel in een andere, goedkopere instelling behoort tot de
mogelijkheden. Ook controles in het ziekenhuis werden tot de hoogstnoodzakelijke
beperkt. Huisartsen worden, in hun eigen praktijk, regelmatig geassisteerd door medisch
specialisten van het ziekenhuis om mensen uit het ziekenhuis te houden. Uiteraard gaat
dit altijd in samenspraak met patiënt en zijn of haar naasten.
Kostenbesparing
In 4 jaar tijd heeft Bernhoven de kosten al met 16% kunnen terugbrengen! En voor 2019
wordt 18 % vermindering verwacht En de kosten van andere medische hulp in Uden zijn
niet noemenswaardig gestegen, terwijl de bevolking tevreden is over de veranderingen.
Men denkt dat een verdere kostenvermindering van de zorg voor de Udense bevolking
mogelijk zal zijn.
Betrokkenheid bij Bernhoven vergroten
Een andere actie van het ziekenhuis Bernhoven om het personeel en de bevolking meer
bij de ziekenhuis te betrekken is het uitgeven van een obligatielening, waaraan het
personeel en de bevolking van Uden kan deelnemen. Normaal wordt een ziekenhuis,
meestal eigendom van een stichting, gefinancierd via een hypothecaire lening van een
bank. Nu kan men een (tijdelijke) obligatie participatie kopen van € 1000, - met een rente
van 4 %. Daar is grote belangstelling voor. Zo wordt het ziekenhuis van iedereen die er
gebruik van maakt of wellicht in de toekomst gebruik van moet maken. Het liefst zou de
directie aandelen met mogelijkheid van winstuitkering uitgeven, maar dat is (nog!)
verboden door de overheid.
Wie volgt?
Men hoopt dat deze aanpak in Nederland navolging gaat krijgen. Bekend is dat het
ziekenhuis in Heerlen met CZ en VGZ in gesprek is en dat het Universitair Medisch
Centrum in Utrecht in gesprek is hierover met Zilveren Kruis. Want zonder medewerking
van de zorgverzekeraars kunnen ziekenhuizen deze omslag niet realiseren.
Verwacht wordt dat meer ziekenhuizen binnenkort dit voorbeeld gaan navolgen.
Joop Blom
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De Code Rechtstreeks verzekerde regelingen
De Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars hebben de Code
Rechtstreeks verzekerde regelingen die op 1 juli 2014 in werking was getreden, herzien.
Voorafgaand aan deze herziening is er overleg geweest tussen vertegenwoordigers van
de Stichting van de Arbeid het Verbond van Verzekeraars en vertegenwoordigers van de
KNVG, de KBO-PCOB en de NVOG.
De herziene versie is tekstueel op een aantal punten aangepast en te vinden op de
hieronder aangegeven website. Deze aanpassingen hebben vooral te maken met
wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de Wet op de ondernemingsraden, het zoveel
mogelijk achterwege laten van niet noodzakelijke verwijzingen naar bestaande wet- en
regelgeving en het schrappen van ‘vertegenwoordiging van pensioengerechtigden’ omdat
gebleken is dat dit geen toegevoegde waarde heeft.
https://www.verzekeraars.nl/media/5793/code-rechtstreeks-verzekerde-regelingen-feb2019.pdf.
Het verbond van Verzekeraars heeft toegezegd dat de aangesloten verzekeringsmaatschappijen aanstaande gepensioneerden zullen informeren over het bestaan van
een Vereniging van Gepensioneerden (voor zover aanwezig), waarvoor zij belangstelling
zouden kunnen hebben.
De betreffende verzekeraar moet dan wel op de hoogte zijn van het bestaan van een
dergelijke Vereniging van Gepensioneerden en bekend zijn met de bijbehorende contactgegevens.
De Verenigingen van Gepensioneerden worden daarom gevraagd contact op te nemen
met de betreffende Verzekeringsmaatschappij om vast te stellen dat de juiste gegevens
bekend zijn .
Hans van Arkel, NVOG platformvoorzitter Rechtstreeks verzekerde regelingen

Onderwerp blok met plaatje
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In bibendum, mauris non vehicula convallis, justo sem eleifend urna, id ultrices metus
tellus sed nibh. Quisque semper placerat lectus, et feugiat lorem cursus sed. Etiam sed ex
a tellus rhoncus lobortis et sit amet erat. Phasellus sodales dictum lectus, eu suscipit nulla
luctus vel. Suspendisse a justo id metus vulputate tempor nec eget quam. Curabitur elit
est, venenatis quis dolor eu, molestie facilisis metus. Ut porttitor auctor justo non
accumsan.
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