
Meer gezondheid en betere zorg met evenveel 
professionals (Triple Aim), ja dat kan in 

Blaricum 

Lezing op donderdag 1 november bij de 
conferentie van het Gezondheidscentrum 
De  Lloods te Blaricum



Triple Aim: theorie en model



Zeven kenmerken van Triple Aim

1. Doelmatigheidswinst wordt ingezet voor preventie en betere 

zorg. 

2. Eenheid van beleid is belangrijker dan eenheid van bestuur  

3. Ontwikkelen vanuit demonstratie projecten 

4. Zorgverzekeraar en gemeente  zijn in the lead

5. eerst lange termijn en de weg waarlangs bepalen (pre-

planning)

6. Daarna doorrekenen en uitwerken

7. Innoveren en  verspreiden tegelijk

8. Motivatie van professionals is startpunt

9. Coalities op basis van ideeën



Prognose zorguitgaven



Personeelstekorten (incl vplk)



Zes opstellingen van bestuur en 
leidinggevenden van De Lloods 

• Voorop lopen
• Welwillend meedoen
• Wat moet dat moet
• Afremmen
• Façade beleid 
• Weglopen



Drie oplossingen voor professionals 
in De Lloods

• Goed voor gezondheid van patiënten?
• Goed voor jezelf?
• Goed voor je inkomen?



Tenminste tien mogelijke innovaties 
voor Gezondheidscentrum De Lloods

1. Van ZZ naar GG 

2. Bedrijfsarts in De Lloods

3. Preventie bekostigen uit minder verwijzingen

4. Online afspraak maken met huisartsen

5. Taakherschikking met bv wijkverpleegkundigen

6. Regelluwe instroom in AWBZ en Wmo

7. Zorg en welzijn dichter bij elkaar rond CVA en PG-patiënten

8. Digitaal berichtenverkeer verbeteren tussen alle professionals en met patiënt

9. Relatie  leggen met Centrum  voor Jeugd en Gezin en met VSV

10. Acute zorg overdag een plaats geven

11. …..



Opdracht aan de werkgroepen

Beoordeel elke innovatie op je eigen motivatie daarvoor:

• Goed voor gezondheid 
• Goed voor jezelf
• Goed voor je inkomen
• Goed voor de werkdruk 



Opdracht aan de werkgroepen

Beoordeel elke innovatie op:

1. Voorop lopen

2. Welwillend meedoen

3. Wat moet dat moet

4. Afremmen

5. Façade beleid

6. Weglopen 



Contact?

• mail@guusschrijvers.nl

• www.guusschrijvers.nl 

mailto:mail@guusschrijvers.nl
http://www.guusschrijvers.nl/
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