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	 Visie	op	Van	aanbod	naar	vraag
Door mevrouw dr. H. Kort, lector Vraaggestuurde Zorg, Hogeschool Utrecht

 ‘De vraag van cliënten is veranderd’

De weg van vraag naar aanbod zou vanzelfsprekend behoren te zijn. De 
vraag is vanzelfsprekend het uitgangspunt: je vraagt iets, kijkt of er is wat 
je nodig hebt, koopt het en de zaak is rond. Niet in de gezondheidszorg. 
Van vraag naar aanbod is niet zo eenvoudig. Er bestaat immers al aanbod, 
terwijl de vraag van cliënten in de loop der jaren is veranderd en om een 
ander aanbod vraagt. Cliënten, zeker mensen met een chronische ziekte, 
zijn zelf expert en weten waar zij behoefte aan hebben. Het aanbod in de 
zorg is nog altijd gestoeld op het hebben van een acute ziekte, terwijl er 
een paradigma-shift is die erom vraagt om cliënten met een langdurige 
zorgvraag te behandelen vanuit een chronisch model. 

Een instrument dat hiervoor goed past, is de International Classification 
of Function van de WHO, waarin gestreefd is om eenduidigheid te hebben 
in iemands ziekte of aandoening en de eventuele beperkingen die deze 
met zich meebrengt. Het ICF is een instrument dat helpt om vanuit een 
chronisch model naar ziekte en aandoeningen te kijken, en inzicht te krijgen 
in de vragen die hieruit voorkomen. Cliënten als expert van hun ziekte 
willen allerlei tips en adviezen met elkaar uitwisselen over hun ziekte. 
De arts of verpleegkundige willen zij alleen wanneer nodig consulteren. 
In de web 2.0-beweging zie je dan ook allerlei initiatieven ontstaan voor 
de ontwikkeling van zorgsites waar het bijvoorbeeld mogelijk is om een 
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dag boek bij te houden en een zelfzorgdossier. Cliënten kunnen met hun 
naasten zelf aangeven wanneer zij welke hulp willen en zelf plannen wie er 
op welk tijdstip komt. Daarnaast zie je ook een hybride vorm van web 2.0 of 
health 2.0. In deze vormen geven behandelaars cliënten toestemming om 
in te loggen op hun zorgsites en hun eigen gegevens in te zien en eventueel 
aan te vullen met hun eigen zelfzorgdossier. Je kunt zeggen dat dit een 
vorm van aanbod is die zich richt naar de vraag. Het zou mooi zijn als 
behandelaars zouden onderzoeken en zouden vragen aan cliënten welke rol 
zij kunnen spelen binnen de zorgsites waar cliënten zelf aan het roer staan. 
Waar cliënten zelf bepalen wie er inlogt en wie welke rechten heeft. Om 
de weg van vraag naar aanbod te realiseren met ICT is het goed wanneer 
behandelaars en cliënten samen spreken en bepalen aan welke kwaliteits-
eisen een zorgsite behoort te voldoen. Want tot nu toe is er niet zoals in het 
ICF eenduidigheid in zorgsites.
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5 Van aanbod naar vraag 

Trends:	

–	 Toegenomen	en	toenemende	patiëntgerichtheid	

–	 Meer	aandacht	voor	dienstverlenende	concepten		

–	 Cultuuromslag	gaande

5.1	 Vraaggerichtheid	en	vraagsturing	
In de hele samenleving valt een verschuiving waar te nemen van aanbod 
naar vraaggestuurde levering van diensten. Dat geldt niet alleen voor de 
zorg, maar ook voor het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Niet 
langer wordt het accent gelegd op het creëren van een aanbod waarvan 
vooral de producent zelf denkt dat het in een behoefte voorziet, het accent 
is meer komen te liggen op het goed luisteren naar de vraag om vervolgens 
daarop een zo passend mogelijk aanbod te creëren. 

Vraaggerichtheid en vraagsturing zijn uitgegroeid tot zeer populaire begrippen 
in de gezondheidszorg die soms als synoniem voor elkaar gebruikt worden, 
en soms duidelijk van elkaar worden onderscheiden. Globaal kan het begrip 
vraagsturing in twee betekenissen gebruikt worden. Aan de ene kant wordt 
het – met name in kringen van verzekeraars en koepels van aanbieders –  
gezien als tegengestelde van de begrippen aanbod sturing en aanbod
regulering. Dan gaat het om vraagsturing en vraagregulering door het aanbod. 
Als men vanuit deze opvatting over vraagsturing spreekt, wordt bedoeld dat 
men in de planning van de voor  zieningen, met name op macroniveau, wil 
uitgaan van het beheersbaar maken van de vraag: het sturen van de vraag. 
Aan de andere kant wordt vraagsturing als een begrip gezien dat staat voor 
de overgang van zorg die vanuit de logica van het bestaande aanbod wordt 
geleverd, naar zorg waarbij wordt uitgegaan van de vraag van de gebruiker. 
Het verschil met vraaggerichtheid wordt als volgt benoemd: ‘De begrippen 
klantvriendelijk heid en vraaggerichtheid geven aan dat de zorgverlener zich 
verplaatst in de klant en van daaruit de zorg vormgeeft, terwijl het begrip 
vraaggestuurd heid een stap verder gaat en de klant betrekt bij en invloed 
geeft op de totstandkoming van de zorg’. Vraaggestuurde zorg gaat dus 
verder en gaat uit van een zelfstandige klant die zelf keuzes kan maken en 
zelf weet wat goed voor hem is, dan wel van de professional uitleg kan krijgen 
voor het maken van een eigen keuze14. In de zorg wordt de toegenomen 
patiënt gericht heid gezien als één van de belangrijkste ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren. Om de innovatiekracht van de zorgsector te vergroten, 
is het ook nodig de patiënt als uitgangspunt te nemen. Dat betekent dat de 
patiënt gefaciliteerd wordt bij het nemen van de eigen regie. Een dergelijke 
ingrijpende verandering kan alleen maar plaatsvinden als het bestaande 
mens en wereldbeeld daar ruimte voor biedt, en dat is het geval. 

14  Vraaggestuurde zorg, rapport ZH Raad voor het Ouderenbeleid.

kristadegroot
Markering



50 wijzigingen in het zorgstelsel

� inhoud

Het gezag waarmee vroeger gezegd werd: ‘ik weet wat jij nodig hebt’, is 
niet langer vanzelfsprekend. Mensen zijn – zoals ook in het voorgaande 
thema genoemd – mondiger geworden en geven aan zelf het best te weten 
wat goed voor hen is. Ze voelen zich prima in staat zelf hun wensen en 
behoeften te formuleren en daar – al dan niet met kracht van argumenten –  
voor op te komen. Bijna 50 procent van de mensen zoekt wel eens infor
matie over gezondheid en behandelingen op internet. Voor het kiezen van 
een ziekenhuis willen patiënten vooral weten hoe een behandeling eruit ziet 
en hoeveel kennis en ervaring de artsen hebben en bijna de helft van de 
internetgebruikers vindt van zichzelf dat men zich ten opzichte van de arts 
mondiger opstelt dan enkele jaren geleden. 

Met vraagsturing als uitgangspunt is de zorg op punten al enorm verbeterd 
en versterkt, zoals bijvoorbeeld in de ketenzorg rondom chronisch zieken. 
Maar er is op dit gebied nog een wereld te winnen. Er is een groeiende 
aan dacht voor dienstverlenende concepten in de zorg nodig en het is 
volgens experts vooral van belang om voor ogen te houden dat vraagsturing 
niet vormgegeven kan worden vanuit oude aanbodkaders.

In het overheidsbeleid voor wonen en zorg staan zelfstandigheid en zelf
red zaamheid van mensen centraal: deze dienen in alle omstandigheden en 
fasen van het leven zolang mogelijk en zoveel mogelijk gehandhaafd te 
worden. Om die breed gedragen maatschappelijke doelstelling te verwezen
lijken, is het noodzakelijk om mensen met een zorgbehoefte optimale 
keuzemogelijkheden te bieden en de kwaliteit van zorg en van wonen te 
vergroten. De modernisering van de AWBZ en de vereenvoudiging van het 
PGB, waarin de omslag van aanbodsturing naar vraagsturing centraal staat, 
zijn daarop gericht. 

Op 1 januari 2008 trad een Algemene Maatregel van Bestuur in werking die 
zorgorganisaties wettelijk verplicht om voor iedere cliënt een zorgleefplan 
te formuleren. In het zorgleefplan wordt de dagelijkse zorg voor de cliënt 
beschreven: persoonlijk en op maat, aansluitend bij zijn behoeften en 
wensen. 

Verder wil de overheid best practices omtrent vraaggerichtheid in de 
ziekenhuiszorg stimuleren. Te denken valt dan aan voorbeelden op het 
gebied van doelgroepenzorg en ketenzorg, waarbij de zorg rondom de 
cliënt/aandoening georganiseerd wordt. 

5.2	 De	branches
Zorg en welzijnsinstellingen maken een omslag naar meer vraaggericht 
werken en streven naar kosteneffectiviteit. Voor instellingen in zowel de 
cure als de care brengt dit veel veranderingen met zich mee. ‘De patiënt 
centraal’ betekent een andere werkwijze, organisatieveranderingen, slimmer 
en effectiever werken en een cultuuromslag. Op branche en organisatie
niveau zijn een aantal ontwikkelingen in gang gezet vanuit de nieuwe 
filosofie. In enkele ziekenhuizen worden verloskundige kamers ingericht als 
huiskamers; er worden zorghotels ontwikkeld; zorgconcepten als Planetree 
(mensgerichte zorg in een helende omgeving, o.a. bij Rivas), en de Magneet
ziekenhuizen doen hun intrede (zie ook Arbeidsmarkt). Avondspreekuren 
worden ingevoerd, operatiekamers worden in het weekend opengesteld, 
en nieuwe consultvormen zoals het Gezamenlijk Medisch Consult worden 
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opgestart (mede vanuit efficiencyoverwegingen). Diagnostische centra, 
gecentreerd rond de patiënt, zijn in opkomst. Kinderen in het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis kunnen voortaan mee beslissen over de zorg en de manier 
waarop met hen wordt omgegaan. Binnen de recepties van de instellingen is 
er meer aandacht gekomen voor klantvriendelijkheid.

De ministeries van VWS en Justitie werken aan een nieuwe wettelijke 
regeling die de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrisch Ziekenhuis (BOPZ) 
gaat vervangen, namelijk het wetsvoorstel geestelijke gezondheidszorg. In 
het wetsvoorstel wordt zorg op maat geregeld voor mensen die, als gevolg 
van een psychische stoornis, een aanzienlijk risico hebben op ernstige 
schade voor zichzelf of anderen. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat 
er zo goed mogelijk wordt ingespeeld op de zorgbehoefte van een persoon. 
De zorgverlening en dwangbehandeling voor mensen met dementie of met 
een verstandelijke beperking valt nu nog onder de Wet Bopz, maar gaat 
ondergebracht worden in de wet Zorg en Dwang. Daarmee wordt beter 
tegemoet gekomen aan heldere kaders voor de specifieke doelgroepen.

Uit verschillende bronnen komt naar voren dat de GGZ voorop loopt in cliënt
gericht denken en handelen. Een tot de verbeelding sprekend voor beeld daarvan 
werd geleverd door ggzinstelling De Geestgronden waar op een gesloten 
afdeling konijnen ‘opgenomen’ werden voor het welbevinden van patiënten. 

Een vrij nieuwe ontwikkeling binnen de thuiszorg die veel aandacht krijgt,  
is buurtzorg. Buurtzorg Nederland is de organisatie die deze vorm van 
zorg brede bekendheid heeft gegeven met een vernieuwend concept voor 
verpleging en verzorging aan huis. Het concept gaat uit van het ten volle 
benutten van het oplossend vermogen en de professionaliteit van mede
werkers. Met betrekking tot de zorgverlening wordt gestreefd naar betere 
oplossingen voor de cliënt, die duurzaam en effectief zijn. De Buurtzorg
teams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Het concept 
is nog volop in ontwikkeling. Uit een onderzoek van het NIVEL blijkt dat 
cliënten, medewerkers en huisartsen enthousiast zijn en dat de kwaliteit 
volgens klanten bovengemiddeld is, maar uit hetzelfde onderzoek blijkt ook 
dat er nog vragen zijn inzake de borging van de kwaliteit van zorg op de 
langere termijn, de organisatorische en personele randvoorwaarden en de 
kosteneffectiviteit.

Een ontwikkeling binnen met name de verpleeg, verzorgingshuiszorg 
en thuiszorg is een toename van het aantal hospices. Steeds vaker willen 
mensen die in een terminale levensfase verkeren hun laatste dagen in een 
huiselijke omgeving doorbrengen. Als thuisverpleging geen optie is, wordt 
de huiselijke omgeving nagebootst in zogenaamde hospices. 

In de instellingen voor verstandelijk gehandicapten is het fenomeen ‘om
gekeerde integratie’ in opkomst: het herontwikkelen van een instellings
terrein tot een woon en leefgemeenschap waarbij mensen met en zonder 
beperking samen leven. Van de cliënten die nu in woonwijken wonen, blijkt de 
helft te vereenzamen omdat van integratie geen sprake is. Hun bewegings
vrijheid is te beperkt en ze voelen zich onveilig. Uit omgekeerde integratie 
vloeien alle voordelen voort die zowel zorginstellingen als over heid nastreven. 
Door omgekeerde integratie blijft het voor de zorginstelling mogelijk om het 
instellingsterrein als beschermde leefomgeving te behouden.
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5.3	 Effecten	op	functies

5.3.1	 PP/DOPP-functies
Zoals reeds beschreven zijn cliënten/patiënten mondiger geworden. In 
veel gevallen voelen zich prima in staat zelf hun wensen en behoeften te 
formu leren en daar voor op te komen. Deze verandering in de houding van 
de cliënt heeft effect op bijna alle functies in de zorg waar sprake is van een 
directe cliëntrelatie.

De invoering van het zorgleefplan heeft effect op de functies van 
verzorgenden verplegend personeel omdat de cliënt actief betrokken moet 
worden bij de opstelling ervan.

Vanwege de verschuiving van intramurale naar extramurale en ambulante 
zorg, komen verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders – als zij in  
de extramurale of ambulante zorg worden ingezet – in een nieuwe werk
omgeving, die andere eisen stelt aan de functieuitoefening. Een van deze 
eisen is meer samenwerking met andere disciplines om een samenhangend 
aanbod van zorg en welzijn te kunnen leveren. Daarnaast zal de toe nemende 
differentiatie in zorgaanbod ertoe leiden dat flexibilisering van de inzet van 
medewerkers verder zal worden doorgezet. 

Voor medisch specialisten (en in bredere zin de professionals) is het van 
belang bijgeschoold te worden in nietmedische vaardigheden en kennis. Er 
is specifiek aandacht voor zogenaamde ‘soft skills’: vaardigheden waarmee 
de communicatie met patiënten en ziekenhuisdirectie verbeterd kan worden. 

5.3.2	 FB-functies
Ook op het gebied van ‘keuken’ en ‘restauratieve voorzieningen’ zijn 
ontwikkelingen gaande die in het licht van vraaggestuurd werken kunnen 
worden bezien: de verwachting is dat de standaardmanier van presenteren 
van maaltijden, geportioneerd per persoon en al opgeschept, de komende 
jaren gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt bijvoorbeeld (het al 
langer bekende) ‘meals on wheels’, waarbij een wagen met verwarmde 
ingrediënten de afdeling op wordt gereden en patiënten ter plaatse een 
menu kunnen samenstellen, of ‘frontcooking’ waarbij de kok ter plaatse 
kookt. De kok staat door deze verandering veel dichter bij de klant. 

Zie ook de gerelateerde thema’s Consumentenrol en Efficiency. 
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