
De kwaliteit van straks

Prof. dr. Jan Kremer, gynaecoloog

Radboudumc, OLVG, RVS, Kwaliteitsraad

Masterclass Nieuwe Zorg

Rotterdam, 24 mei 2018



Gynaecoloog Radboud IVF team

1995-2011
Geïnspireerd door patiënten



Digitale IVF poli (2003)

1. Algemene informatie 
(website 1.0)

2. Persoonlijke informatie 
(inzage EPD)

3. Communicatie (chat & 
forum; P2P & P2D)



Patiënt participatie in het curriculum

Bring your own patient (BYOP)   |  Students meet patients (SMP)



Helene Kröller-Müller over moderne kunst:

Het zien van nieuwe dingen heeft altijd een 
pijnlijke kant, doordat ze ons innerlijk uit het 
evenwicht brengen en ons dwingen het 
oude te herzien, het nieuwe te doorgronden 
en beiden naar waarde te schatten.

Allicht moet men daarbij afstand nemen van 
veel, dat men vroeger mooi vond.

Innovatie kan ook pijn doen



A. Kwaliteit gaat personaliseren

B. Kwaliteit gaat differentiëren

C. Kwaliteit zoekt verbindingen

D. Kwaliteit betekent samen leren

Vier trends in kwaliteit



A. Kwaliteit gaat personaliseren

1. Patiënten zijn geen dingen
2. Zingeving en passie professionals
3. Doelmatigheid gaat personaliseren
4. Personalized Medicine
5. Technologische revolutie



Voorbeeld: PGD (MijnZorgnet)



Behandeling Begeleiding

B. Kwaliteit gaat differentiëren 

Advies
Goede diagnose 
en besluiten

Tijd, creativiteit, 
wijsheid, SDM

Uurtarief

Efficiënte/effectieve 
behandeling

Protocol, efficiency, 
ervaring, uitkomsten

Productprijs

Ziektelast beperken, 
kwaliteit van leven 

Samenwerken, 
zorgplan, participatie

Abonnement tarief



Voorbeeld: FertilityConsult



C. Kwaliteit zoekt verbindingen



Voorbeeld: Betaalbaar Beter

Slechter en duurder Beter en duurder

Slechter en goedkoper Beter en goedkoper

--->     Kwaliteit

---
> 

   
Ko

st
en



D. Kwaliteit impliceert samen leren 

• Niemand is tegen kwaliteit 

• De goede dingen goed doen

• Meten en verbeteren

• Kwaliteitsindustrie

• Veilig
• Effectief
• Efficiënt

• Patiëntgericht
• Tijdig
• Toegankelijk



Eerste barsten zijn zichtbaar

• Toenemende druk bij professionals

• Verlies van eigenaarschap van hun vak

• Discussie over EBM

• Zorgen over betaalbaarheid in de toekomst

• methodologie en validiteit
• multimorbiditeit (ouderen)
• personalisatie



Mijn kwaliteitsodyssee als dokter

• Dromen, leren en doen

• Richtlijnen en registraties

• Indicatoren en implementatie

• Patiëntgerichte zorg

• Persoonsgerichte zorg



De spreekkamer van een filosoof

Kremer & Koksma



Voorbij de kwaliteitsillusie

Oude kwaliteit
• statisch
• reductionistisch
• objectief 

Nieuwe kwaliteit
• dynamisch
• pluralistisch
• moreel geladen

Kwaliteit bestaat alleen in hart en ziel van mensen
Kwaliteitsverbetering is een reis zonder eindbestemming



Oude 
kwaliteit

Huidige 
kwaliteit

Nieuwe 
kwaliteit

Praktijk Input Output

Impliciete kennisbronnen PraktijkvariatieProtectionistische 
praktijk

Expliciete kennisbron UniformiteitReductionistische 
praktijk

Expliciete en impliciete 
kennisbronnen

PluriformiteitLerende 
praktijk



Onafhankelijk strategisch adviesorgaan met als taak 
regering en parlement te adviseren over hoofdlijnen van 
volksgezondheid en samenleving

• Pauline Meurs (voorzitter) 
• Daan Dohmen
• Jan Kremer
• Bas Leerink
• Liesbeth Noordegraaf-Eelens

• Greet Prins
• Loek Winter 
• Pieter Hilhorst
• Jeanette Pols



RVS werkagenda

• Veranderende verzorgingsstaat

• Verantwoord sturen

• Belofte van wetenschap & technologie

• Levensloop, levenslang en levensbreed



Recente RVS adviezen (1)



Recente RVS adviezen (2)



Doorzettingsmacht Kwaliteitsraad

Spoedzorg Verpleeghuiszorg

IC zorgGeboortezorg



Travelkit voor de kwaliteitsreis

1. Neem een kompas van gedeelde waarden, zoals 
solidariteit, compassie, autonomie en pluriformiteit

2. Stel vage doelen om ruimte te maken voor creativiteit, 
het morele debat en een lerende cultuur. 

3. Gebruik verschillende kennisbronnen, naast evidence ook 
big data, lokale data, leerervaringen en verhalen.

4. Betrek veel verschillende mensen; dokters, 
verpleegkundigen, betalers en jonge mensen. 
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