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Brede kijk op gezondheid
Het Publiek Private Partnerschap (PPP)
‘Gezondheid: ertoe doen en meedoen’ staat voor
een holistische, integrale kijk op gezondheid:
‘Gezondheid wil zeggen dat je het vermogen en de
mogelijkheden hebt om het leven vorm te geven
zoals je dat zelf waardevol vindt in het licht van de
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het
leven.’

Deze holistische kijk sluit aan bij het motto van de
topsector Life Sciences & Health – vitaal
functionerende burgers in een gezonde economie –
waarin benadrukt wordt dat de zorg een bijdrage
moet leveren aan het bevorderen van gezondheid
in brede zin, om zo de burgers in staat te stellen zo
goed mogelijk mee te doen in de samenleving.
Deze PPP draagt bij aan het realiseren van de vijf
missies van VWS voor gezondheid en zorg.i De
missies staan in onderstaand kader.

Missies VWS
•

Centrale missie:
CM In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de
gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen.

•

Missies:
I.
In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30%
afgenomen.
II. In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen)
georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.
III. In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en
vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen.
IV. In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.

Doel PPP
Doel van de PPP ‘Gezondheid: ertoe doen en
meedoen’ is het faciliteren en implementeren van
de bovengenoemde integrale kijk op gezondheid
binnen zorg en welzijn om zo een bijdrage te
leveren aan vitaal functionerende burgers en
daarmee - indirect - ook aan het realiseren van de
missies van VWS.

Wat willen we zijn als PPP Gezondheid?
Een netwerk van mensen met deskundigheid op het
gebied van gezondheid, vanuit verschillende
concepten die de integrale kijk op gezondheid
representeren waaronder:
• Positieve Gezondheid (PG)ii
• de beweging van ZZ naar GGiii
• de
International
Classification
of
Functioning, Disability and Health (ICF)iv
• de Capability Approach (CA)v

Dit netwerk gaat – waar passend – in dialoog met
andere partijen om er gezamenlijk voor te zorgen
dat deze kijk op gezondheid wordt toegepast in de
praktijk van zorg en welzijn en het realiseren van
best practices. Het netwerk kan worden
geraadpleegd met vragen uit het veld van zorg,
welzijn en arbozorg rond het gebruik van de
verschillende gezondheidsconcepten in de praktijk
van zorg en welzijn, het onderzoek, het onderwijs
en het beleid en rond het meten, monitoren,
evalueren en interpreteren van gezondheid
uitgaande
van
de
verschillende
gezondheidsconcepten.

Samenwerking met andere PPP’s
Om de missies van VWS te realiseren zijn meerdere
specifieke en generieke PPP’s actief. Specifieke
PPP’s richten zich op een bepaald domein, zoals het
specifieke PPP ‘Oncode Institute’vi dat zich richt op
de oncologie en het IMDI 2.0vii dat zich richt op
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medische technologie. Generieke PPP’s richten zich
op een onderwerp dat voor alle specifieke PPP’s
relevant kan zijn. Er zijn op dit moment drie
generieke PPP’s: PPP Health RIviii, met als
onderwerp de data-infrastructuur, HI-NLix, met als
onderwerp innovaties, en het PPP ‘Gezondheid:
ertoe doen en meedoen’ met als onderwerp het
concept gezondheid.

Het generieke PPP Gezondheid: ertoe doen en
meedoen sluit waar gepast aan bij alle PPP’s en
daarnaast
bij
huidige
maatschappelijke
ontwikkelingen rondom regionalisering van zorg en
welzijn, zoals GROZzerdammenx, NFU-regio’sxi, het
Kavelmodel en de leerregio’s van het RIVM.
De PPP’s en de regionale ontwikkelingen staan
hieronder kort beschreven.

Generieke PPP’s
Health-RI: Health Research Infrastructure (Health-RI) zet stappen op weg naar een nationale infrastructuur voor
gezondheidsdata, beelden en monsters, compleet met voorzieningen voor optimaal gebruik.
HI-NL: Health Innovation Netherlands (HI-NL) is een brede infrastructuur waar patiënten, artsen en behandelaars,
ondernemers, CE-experts, onderzoekers, investeerders en toezichthoudende organen bijdragen om veilige, werkzame,
effectieve en betaalbare medische technologie sneller te laten slagen.

Voorbeelden van specieke andere PPP’s
Oncode Institute: Oncode Institute is een onafhankelijk instituut dat zich inzet om fundamentele inzichten over kanker zo
efficiënt mogelijk te vertalen naar betere en meer betaalbare zorg voor de patiënt.
IMDI 2.0: Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) ontwikkelt nieuwe technologieën. De ambitie is om binnen 10
jaar een nieuwe generatie van instrumenten beschikbaar te hebben, waarmee de Nederlandse zorg beter kan voldoen aan
de kwantitatieve en kwalitatieve eisen van een vergrijzende bevolking en betaalbaar blijft.

Regionale ontwikkelingen
GROZzerdammen: Doorbraak regios’s – regio-fieldlabs - waarin cruciale actoren samenwerken om de bovengenoemde vijf
gezondheidsmissies te realiseren. In GROZzerdammen vindt een kanteling van zorg plaats, met de behoeften van de
bewoners als centraal uitgangspunt. Per 1 januari 2020 zijn vier regio-fieldlabs in Deventer, Utrecht, Eindhoven en de
Noordelijke Maasvallei gestart.
NFU regio’s: Umc’s zettten netwerken op in de regio waarin ze gevestigd zijn om de grote gezondheidsvraagstukken in de
regio op te lossen. Daarin wordt samen met burgers, patiënten en betrokken organisaties gewerkt aan innovatie. Hiervoor
hebben ze met partners in 2019 het plan ‘Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio’ ontwikkeld.
Kavelmodelxii: een landelijk fonds waar je regionaal aanspraak op kunt maken als oplossing om de toegankelijkheid,
kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te behouden als die zorg zich niet richt op ziekte, maar op het bevorderen van
gezondheid. Het gaat daarbij om populatiegebonden bekostiging met een andere werkwijze: anders financieren, anders
organiseren en anders monitoren. Het gaat om het belonen van gezondheid doordat de effecten van de gezamenlijke
interventies zorgen voor betere gezondheid, betere kwaliteit en minder kosten in de regio. Als die besparingen nu in de
Kavel blijven kan je duurzaam doorkantelen naar meer gezondheid.
Leerregio’s RIVM: Uit onderzoek (RIVM, 2019) blijkt dat, hoewel verschillende organisaties en initiatieven enthousiast en
gemotiveerd zijn om met een breed gezondheidsconcept te werken, zij tegelijkertijd worstelen met een aantal
vraagstukken. Er bestaat daarom grote behoefte aan het uitwisselen van ervaringen tussen organisaties en initiatieven die
werken met een breed gezondheidsconcept. Daarom zullen vanaf medio 2020 verschillende leerregio’s samenwerken met
en ondersteund worden door lerende evaluaties van het RIVM. Door kortcyclisch in werksessies met alle betrokkenen te
reflecteren op observaties, ervaringen, en nieuwe inzichten wordt verder gebouwd aan de ambities.
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Initiatiefnemers
De PPP Gezondheid: ertoe doen en meedoen is een initiatief van de volgende personen (in alfabetische
volgorde op voornaam):
• Carin de Brouwer / Fontys
• Marja van Vliet / iPH, LUMC-campus Den Haag
• Coen van Gool / RIVM
• Marjolein de Weerd / Hogeschool Utrecht
• Erik Jansen / HAN
• Nico van Meeteren / Health~Holland
• Gonda Stallinga / UMCG, mICFxiii
• Paula Zwijgers / NCJ
• Huib ten Napel / RIVM, Radboud UMC
• Sabina van der Veen / AmsterdamUMC, mICF
• Kees van Boven / Radboud UMC
• Sebastiaan van Sandijk / First Line Software,
mICF
• Louis Overgoor / Bettery-BigMove, mICF
•
Simone Postma / Radboud UMC
• Machteld Huber / iPH
• Yvonne Heerkens / HAN, mICF
• Marijn Aalders / Bettery-Bigmove
• Marja van Bon / Trimbos Instituut
Contactpersonen: Gonda Stallinga (h.a.stallinga@umcg.nl) en Yvonne Heerkens (woittiez.heerkens@planet.nl)
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https://www.health-holland.com/public/publications/kia/kennis-en-innovatieagenda-2020-2023-gezondheid-enzorg.pdf
https://iph.nl/
https://www.bettery.nl/
https://www.whofic.nl/familie-van-internationale-classificaties/referentie-classificaties/icf
https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/capability-approach-in-zo/
https://www.oncode.nl/about/in-het-nederlands
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/imdi/
https://www.health-ri.nl/
https://www.health-holland.com/news/2020/01/health-innovation-netherlands-launch
https://www.health-holland.com/news/2020/03/eerste-vier-regio-fieldlabs-grozzerdammen-van-start
https://www.nfu.nl/img/pdf/19.2122-NFU_Onderzoek__innovatie_met_en_voor_de_gezonde_regio.pdf
https://www.allesisgezondheid.nl/wp-content/uploads/2019/12/18422-AiG-7-luik-Gezonde-rekenkamer_FINALlosse-pag.pdf
https://icfmobile.org/
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