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Eén zorgloketwerkt niet. Zorg heeft vele handen
engedeelde verantwoordelijkheid nodig
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D
oorde vergrijzingneemt
het aantalmensenmet
ouderdomsziekten toe.
Datniet alleen, door
toename vanhet aantal
ouderen zijn ernuen

straksmeermensenmetmeerdere
aandoeningen tegelijkertijd.Deop-
eenstapeling van vaak chronische
aandoeningen is te vattenonderde
termmultimorbiditeit. Eendeel vande
ouderenheeft ook sociale problemen,
zoals eenzaamheid, eenafbrokkelend
sociaal netwerk enmoeite omeenbe-
tekenisvolle invulling te gevenaanhet
eigen leven.Het zijn vooralmensen
met een lageopleidingdieworden
getroffendoor een chronische ziekte
ofmultimorbiditeit. In een van zijn
trendscenario’s stelt hetRIVMdat in
2040 éénopdedrieNederlanders twee
ofmeer aandoeningenheeft, enbijna

éénopde vijf drie ofmeer.
Multimorbiditeit heeft vanzelfspre-

kend invloedopde ervarenkwaliteit
van leven.Mensenhebben temaken
metmeer en langdurige ziekenhuis-
opnames enmet eengroter risico op
complicaties als gevolg vande interfe-
rentie vande verschillende aandoenin-
gen. Bovendienmaaktmultimorbidi-
teit de kansop samenloopmet andere
niet-medischeof acuteproblemengro-
ter.Denkbijvoorbeeld aanhuisvesting
offinanciële draagkracht.

Dehier beschreven zorgbehoeften
vragenomeenbredebenadering, om
eenaanpak voorbij de grenzen van
disciplines enorganisaties.Maar inde
praktijk zienwe juist versmalling en
specialisatie.Dat zienwebij demedi-
sche en verpleegkundigedisciplines en
ookbij zorgorganisaties. Voegdaarbij
dedrempels diewordenopgeworpen
bij de toegang—zoals indicatiestelling
en intakegesprekken—endanwordt
duidelijk dat voor kwetsbarepatiënten
de zorg eerder overkomtals eendool-
hof of eenhordeloop en veelminder
als een toegankelijke voorziening.
Zij krijgen temakenmetmeerdere
‘zorgloketten’, somsookmet verschil-
lendefinancieringsregimes,metmeer-
dere zorgaanbieders (ziekenhuis, huis-
arts, verpleeghuis, revalidatiecentrum,
wijkteam…) enmet verschillende ge-
specialiseerdeprofessionals die ieder
eeneigenexpertise enkennisgebied
hebben.

Naast de roepomeenbrede aanpak
ende specialisatie vanhet aanbod is
ernog eenderdeontwikkelingdiede
zaak ingewikkeldermaakt.De laatste
jarenhebbendeopeenvolgendekabi-
netten ingezet op langer thuiswonen,
meer zorg enhulp thuis en eengroter
beroepdoenop informele enmantel-

zorg. Er is sprake van vervanging van
professionelehulpdoor informele
hulp enmantelzorgersnemenuiteen-
lopende takenop zich.Dat kunnen
klusjes in en rondhethuis zijn,maar
steeds vaker zijnhet ook verzorgende
handelingendie voorheendoorprofes-
sionalswerdenuitgevoerd.

Dezeontwikkelingen leiden tot
een veranderendepraktijk van zorg
enhulpverlening. Zorgverleners van
verschillendedisciplines, van ver-
schillendeorganisaties zijn samen
metmantelzorgers betrokkenbij de
zorgverlening vanéénpersoon.Deze
huidigepraktijk is fundamenteel an-
ders dande zorg zoals die voorheenge-
regeldwas, toen eenpatiënt veelmeer
met éénaandoeningbinnendemuren
vanéén instellingnaar éénhoofdver-
antwoordelijkebehandelaar ging. En
het zijnnog steedsdeze ‘oude’ formele
kaderswaarbinnenooknunogde zorg
is georganiseerd.

VERANTWOORDELIJKHEID
Wantde roepoméén verantwoordelij-
kedie ter verantwoordingkanworden
geroepen voorde zorgblijft onvermin-
derd groot.De recentewetgevingover
kwaliteit gaat nog steedsuit van één
instellingwaarpatiënten encliënten
verblijven. Ennog steeds is het heel
ergmoeilijk omzorg te verlenendie
én inhet sociale domein thuishoort
én inhetmedischedomein, terwijl dit
nuhardernodig is danooit.Ookhet
tuchtrecht gaat uit van éénprofessio-
nal die eindverantwoordelijk is, terwijl
de ervaring leert dat zorg steedsmeer
teamwerk is.

Een calamiteit is vrijwel nooit aan
éénprofessional toe te schrijven.Het
is veelal eenketen vangebeurtenissen
waarbij niet alleenprofessioneel han-

delen inhet geding ismaar ookorgani-
satieaspecten zoals eendienstrooster,
zorg op twee locaties of dewijze van
overdracht.Wehebben steedsmeer
temakenmet gemengdenetwerken
waarinuiteenlopendeprofessionals
en steeds vaker ookmantelzorgers
aanhetwerk zijn. Soms iswiede ver-
antwoordelijkheden zijnhelder,maar
vaker is de verdeling ervandiffuus. Zo
kanhet gebeurendat departner vande
patiënt inde avondurende zorgtaken
uitvoert, die de verpleegkundigeover-
dag voorhaar rekeningneemt.

GRENZENWERK
Dezekwestie vande velehandenwaar-
bij verantwoordelijkheiddelende
norm is, krijgt veel teweinig aandacht.
Organisatorischeoplossingen zoals
een casemanager, ketenregisseur, of
de ‘éénloketaanpak’ zijnnietmeerdan
symptoombestrijding.Het is belang-
rijker omoverlappende verantwoorde-
lijkheden te accepteren, omprofessio-
nals opdegrenzen vanhun vak te laten
werken zodat zijwetenwanneer zij de
ander er bijmoetenhalen.Grenzen-
werknoemenwij dat.

Er zijn allerlei nieuwe initiatieven
tussen ziekenhuis, verpleeghuis en
thuismetde inzet vanwijk- enbuurt-
teams.Maarhet zal pas een succes zijn
als samenleving enwetgever accepte-
rendat zorg verlenen teamwerk is en
dat er velehandenaanhet roer staan.
Omdit te bereiken is hetnodigdat pro-
fessionals elkaarwat gunnen, dat zij
over de eigengrenzenheenwerkenen
verantwoordelijkheiddragen.Ookde
wetgevermoet lering trekkenuit deze
veranderende zorgpraktijk en afzien
vande vanzelfsprekendheiddat er al-
tijd één verantwoordelijke kanworden
aangewezen (enaangeklaagd).

Multimorbiditeit
maakt de kans
op samenloop
met andere acute
problemen groter
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