Coronacrisis toont eens te meer aan:

toekomstbestendig zorgstelsel
essentieel voor samenleving
aandachtspunten van de umc’s voor een gezonder Nederland

Gezondheid is belangrijk voor iedereen. De coronacrisis heeft ons nog eens
ervan doordrongen hoe cruciaal een goede gezondheidszorg is voor de
samenleving en economie. Een goede voorbereiding van onze samenleving en
zorgsector op maatschappelijke ontwikkelingen - waaronder epidemieën, maar
ook vergrijzing en gezondheidsongelijkheid - is belangrijker dan ooit. De umc’s
nemen hiervoor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en geven graag
enkele aandachtspunten mee voor de komende kabinetsperiode.
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Zet in op
preventie en benut
gezondheidspotentieel
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Investeer in onderzoek naar
en innovatie van gezondheid
en zorg
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Bevorder samenwerking
en ontschotting in het
zorgstelsel

Er gaat in de gezondheidszorg heel veel goed. Er werken honderdduizenden toegewijde
en zeer bekwame professionals. Toch staan de toegankelijkheid, de kwaliteit en de
betaalbaarheid van ons zorgstelsel onder druk. De huidige organisatie van de zorg is
zowel qua beroep op de arbeidsmarkt als wat betreft overheidsfinanciën niet houdbaar. De
zorguitgaven blijven naar verwachting sterk groeien. De coronacrisis heeft de schijnwerpers
gezet op een aantal cruciale onderdelen van de sector: (1) preventie, (2) wetenschap en
innovatie, (3) samenwerking en menselijk kapitaal.

1

Zet in op
preventie en benut
gezondheidspotentieel

Een toekomstbestendig zorgstelsel is weerbaar
voorbereid en begint bij ombuiging aan de
‘voorkant’ door effectieve preventie. Door nú te
investeren in een geïntegreerde preventieaanpak
werken we aan de gezondheidswinst van de
toekomst. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de
verbetering van leefstijl, leefomgeving, een
vaccinatieprogramma, bevolkingsonderzoeken,
infectieziektebestrijding en zorginnovaties. We
hebben daar al veel mee bereikt. Maar de verdere
ontwikkeling loopt nu spaak, zoals blijkt uit de
stijgende zorgkosten en de hardnekkige grote
verschillen in (gezonde) levensverwachting
tussen bevolkingsgroepen. De doorontwikkeling
van de rol van preventie in onze samenleving
vergt wetenschappelijke kennis en ervaring uit
heel verschillende disciplines, een integrale
aanpak en nieuwe allianties.
advies

• Intensiveer het ingezette beleid op preventie
en nodig partijen uit om te komen tot een
Nationaal programma publieke gezondheid
• Investeer in wetenschap en innovatie ter
bevordering van effectieve preventieve
interventies door middel van een
preventiefonds met een regionale focus
• Investeer in datagedreven en effectief
gezondheidsonderzoek en preventiebeleid

2

Investeer in onderzoek
naar en innovatie van
gezondheid en zorg

Een sterk Nederlands wetenschapsveld heeft
stabiliteit, focus en samenhang nodig. Met een
goed ecosysteem voor valorisatie en publieke
private samenwerkingsverbanden. Door de
coronacrisis werd eens te meer duidelijk dat
(fundamentele) wetenschap en innovatie in
het (bio)medische veld van levensbelang zijn.
Door onderzoek van de afgelopen jaren lag er
direct na de uitbraak van de epidemie een goede
basis voor vaccinstudies en onderzoek naar
behandelmethoden. Door blijvend te investeren
in een stevige basis van de umc’s en andere
kennisinstellingen kan ook in de toekomst weer
goed worden ingespeeld op maatschappelijke
uitdagingen.
Om datagedreven zorg en onderzoek mogelijk te
maken en te profiteren van de mogelijkheden van
Artificial Intelligence heb je grote hoeveelheden
data nodig van hoge kwaliteit. Health RI is
een groot landelijke initiatief dat werkt aan
veilige ontsluiting van gezondheidsdata en
aan het herbruikbaar maken daarvan. Deze
samenhangende data-infrastructuur is nodig voor
effectief gezondheidsonderzoek en -beleid.

3
advies

• Sterke basisfinanciering voor (bio)medisch
onderzoek
• Groei van het investeringsniveau richting
3% van het BBP en focus op domeinen
waarin Nederland sterk is, zoals het
gezondheidsdomein
• Aandacht voor financiële situatie umc’s
na Corona: draai recent doorgevoerde
bezuinigingen op het hoger onderwijs en
onderzoek terug (advies commissie Van Rijn)
• Stimuleer en investeer in data-uitwisseling
voor onderzoek

Bevorder samenwerking
en ontschotting in het
zorgstelsel

De verregaande samenwerking tussen alle
soorten van zorg die we in de coronacrisis
hebben meegemaakt laten we niet meer los! We
hebben voor de toekomst voldoende en goed
opgeleide zorgprofessionals nodig. Daarbij
hoort specifiek voor verpleegkundigen en
medisch ondersteunend personeel een goed
loopbaanperspectief en een passende beloning
die recht doet aan hun inzet en professionaliteit.
Geen enkele zorginstelling kan zelfstandig
het volledige zorgpakket leveren zonder
samenwerking met andere zorgverleners. Onze
stelling is: regionaal samenwerken waar mogelijk,
en landelijk waar een concentratie van experts
en/of patiënten nodig is om de beste kwaliteit te
waarborgen. Daar waar de marktwerking in de
weg staat van gewenste samenwerking heeft het
stelsel vernieuwing nodig.
advies

• Ontwikkel een integraal financieringsmodel
voor ketenzorg in de regio
• Stimuleer data-uitwisseling voor optimale
zorg in netwerken
• Investeer in waardering van en een passend
loopbaanperspectief voor verpleegkundigen
en medisch ondersteunend personeel
• Vergroot het percentage van artsen in
loondienst ten behoeve van de nodige
samenwerking
• Een gelijk speelveld qua pensioenen is van
belang
• Regel medische bevoorrading binnen
Europese samenwerking

Het verhaal van de umc’s
Amsterdam UMC, Erasmus MC, LUMC, Maastricht
UMC+, Radboudumc, UMCG, UMC Utrecht: de umc’s van
Nederland. Met hun kennis, innovaties en organiserend
vermogen leveren ze een actieve bijdrage aan de
gezondheidszorg van vandaag en morgen.
Naast hun ziekenhuisfunctie hebben de umc’s
nog drie publieke functies, namelijk zorg voor
topreferente patiënten, het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek, en het bieden
van medisch onderwijs en opleidingen. Het
organiserend vermogen van de umc’s is groot,
ze werken regionaal, nationaal en internationaal
samen met veel partners. De inbedding van
wetenschap en opleiding middenin de meest
complexe zorg onderscheidt hen van topklinische en
algemene ziekenhuizen.
De wijze waarop de umc’s zijn georganiseerd
maakt het mogelijk de hele onderzoekscyclus
te doorlopen: van fundamentele verkenning bijvoorbeeld de eigenschappen van een nieuw virus
- tot patiëntgebonden onderzoek en toepassingen
in de kliniek en maatschappij. En met succes: in
Nederland zijn de umc’s verantwoordelijk voor 40%
van de totale wetenschappelijke output en leveren
zo een grote bijdrage aan Nederland als kennisland.
Op wetenschappelijk gebied behoren de umc’s tot
de wereldtop.

Van groot belang is de rol die de umc’s vervullen
als kennismotor en te zorgen dat die kennis wordt
gebruikt voor het zo lang mogelijk gezond blijven
en een innovatieve gezondheidszorg. Om dit te
bewerkstelligen, leiden umc’s de professionals
van de toekomst op, zodat er voldoende kennis en
kunde is om het zorgstelsel weerbaar en duurzaam
te maken.
De umc’s behoren tot de grootste werkgevers van
Nederland: er zijn 75.000 werknemers werkzaam
in de umc’s. Per umc medewerker zijn er nog eens
2 medewerkers rondom het umc actief. In totaal
betekent het dat er ruim 225.000 banen in en rond
de umc’s zijn. De economische impact is dus groot.
De umc’s hebben bovendien grote impact op de zorg
en de publieke gezondheid door spin-offs, startups
en andere innovatieve ontwikkelingen. Innovatie,
techniek, zorg, onderwijs, welzijn en preventie: ze
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De umc’s vervullen met hun publieke functie, met het ter beschikking stellen van hun publieke
infrastructuur en met hun organiserend vermogen een maatschappelijke, centrale en actieve
rol in de Nederlandse zorg, voor de gezondheid van onze burgers en voor Nederland als
kenniseconomie. Dat doen ze gedreven, en dat doen ze samen.
Voor het leven van morgen.

Voor het leven van morgen
Meer informatie? Stuur een mail naar nfu@nfu.nl of kijk op nfu.nl

