
Op naar waarde gedreven sociaal
medische zorg

Het is alweer 2022 en een nieuw jaar is een mooie aanleiding om terug te kijken en vooruit te zien. Ik
kijk terug op een bijzonder 2021. Na twee keer uitstellen van mijn oratie door coronamaatregelen, kon

ik op vrijdag 29 oktober 2021 mijn visie op de toekomst van mijn mooie vak toelichten. De vraag

waarom Sociale verzekeringsgeneeskunde waardevol is stond hierbij centraal.

Ik denk dat waarde gedreven zorg kansen biedt om de verzekeringsgeneeskundige beroepsuitoefening verder te versterken.
Belangrijke kernelementen zijn het goede gesprek met de patiënt; het gebruik van patiëntuitkomsten en patiëntervaringen voor
leren en verbeteren; en integrale zorg met interprofessionele samenwerking. Het is hoopgevend dat juist de zorgprofessionals met
dit concept ‘in the lead’ komen bij het verbeteren van het integrale zorgtraject voor een patiënt of cliënt. Waarde gedreven zorg

vraagt om een aanpak gericht op de ‘full cycle of care’ en dat sluit heel goed aan bij de Sociale verzekeringsgeneeskunde. Ook g

binnen sociaal medisch begeleiden, beoordelen én adviseren kunnen we waarde creëren.
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De toepassing van waarde gedreven zorg buiten de ziekenhuiszorg, en zeker binnen het domein Arbeid en Gezondheid, is nog een m

nieuw terrein. Terwijl werkbehoud en terugkeer naar werk juist belangrijk zijn voor mensen met een arbeidsbeperking door ziekte. Ik w
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ben dan ook zeer blij dat we vorig jaar konden starten met ons Value@Work onderzoek. We willen weten hoe waarde gedreven zorg
binnen de verzekeringsgeneeskundige praktijk kan worden toegepast. En we onderzoeken hoe samenwerking met verzekeringsartsen
in een zorgnetwerk met andere zorgprofessionals en arboprofessionals vormgegeven of versterkt kan worden.

De introductie van het regiemodel voor sociaal-medische dienstverlening binnen sociaal-medische centra biedt kansen. Door het
multidisciplinair werken onder regievoering van de verzekeringsarts komt het integrale traject van een cliënt bij UWV meer centraal
te staan. En dat is waardevol. Zeker als we een stap verder gaan en het sociaal domein en zorgdomein naadloos gaan verbinden.
Hoe waardevol is het om elkaars (sociaal) medische expertise te kennen en in te zetten in een netwerk van zorg om de patiënt of
cliënt te helpen met het bevorderen van gezondheid én (arbeids)participatie? Verzekeringsartsen werken hierbij in multidisciplinaire,
domein-overstijgende teams, medisch én sociaal. De verzekeringsarts in de toekomst is dokter voor burger en maatschappij binnen
regionale netwerkzorg.

Laten we in 2022 verdere stappen zetten om elkaar echt te leren kennen en elkaars expertise en netwerk beter te benutten. Op weg



naar waarde gedreven sociaal-medische zorg en dienstverlening!

En wie mijn oratie wil (terug)kijken, dat kan!
https://www.uva.nl/content/evenementen/oraties/2021/10/verzekeringsgeneeskundevanwaarde.html
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