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ADVIES Deskundigen: mega-uitdaging om enorm verkokerd en onoverzichtelijk stelsel om te vormen

‘Meer generalisten nodig in zorg’
Annelies Hendrikx en Hennie Jeuken
MAASTRICHT – De beroepenstructuur binnen de zorg in Nederland moet fors op de schop. Nu
zijn er 1700 opleidingen en 2400
beroepen in deze sector. Dat is
onoverzichtelijk; samenhang en
afstemming ontbreken.

Dat stellen Dirk Ruwaard, hoogleraar public health aan de Universi-

teit Maastricht, en Erik van Rossum, lector ouderenzorg aan Zuyd
Hogeschool. Mede als gevolg van
de vergrijzing is er meer behoefte
aan generalisten zoals wijkverpleegkundigen, huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde, algemeen internisten en geriaters, dan aan zeer
gespecialiseerde artsen. Verder moeten opleidingen in de zorg op universitair, hbo- en mbo-niveau gaan
samenwerken. Daarbij is er in de

branche absoluut geen ruimte
meer voor mensen die slecht communiceren of solistisch opereren.
Ruwaard is lid van de commissie
Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, die in de loop van dit jaar
minister Edith Schippers van Volksgezondheid gaat adviseren hoe de
zorg er anno 2030 uit moet zien.
„Nu wordt er nog veel te veel gefocust op één ziekte, terwijl met name ouderen vaak kampen met

meerdere aandoeningen. Daarvoor
heb je verhoudingsgewijs meer generalisten nodig dan superspecialisten, al moeten die er natuurlijk wel
blijven”, zegt Ruwaard.
Ruwaard en zijn collega Van Rossum wijzen erop dat die hoogspecialistische zorg nu driekwart van
het zorggeld opslokt, terwijl er aan
de voorkant veel meer zou moeten
gebeuren, onder meer op het gebied van preventie. „Al van jongs af

aan, denk bijvoorbeeld aan gezondheidslessen op scholen.”
Beiden noemen het een ‘megauitdaging’ om het complexe, verkokerde zorgstelsel en het zorgonderwijs om te vormen. De adviescommissie pleit alvast voor vroegtijdige
samenwerking van studenten op
mbo, hbo en wo-niveau. „Dat moeten ze straks in de praktijk ook.”
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