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Gezondheid: nu allerbelangrijkste in het leven

25 september 2013
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27 april 2010

Van gezond naar beter – VTV 20104
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Meer mensen met ziekte, …
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- Aantal mensen met ziekte stijgt tot 7 miljoen in 2030

- Vooral door vergrijzing, vroegopsporing, betere overleving
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- Aantal mensen met ziekte stijgt tot 7 miljoen in 2030

- Vooral door vergrijzing, vroegopsporing, betere overleving
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Meer mensen met ziekte, beperkingen stabiel
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- Aantal mensen met ziekte stijgt tot 7 miljoen in 2030

- Vooral door vergrijzing, vroegopsporing, betere overleving

- Het aantal mensen met beperkingen blijft stabiel op 1,6 miljoen

Zorguitgaven zullen verder stijgen …

… maar 
onzeker
hoe hard
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DUS: 

onzekerheid in wat we weten (cognitief) 

én 

verschillen in wat we willen (normatief)

Dan : deze onzekerheden centraal stellen ->
Wat is uw wenselijke toekomst?

Samen met stakeholders 

uitgewerkt

12



13-11-2016

7

vanuit stakeholderworkshops en literatuur:

4 maatschappelijke opgaven, met elk eigen 
waarden en drijfveren

● Iedereen zo lang mogelijk gezond, zieken zo snel mogelijk beter

● Kwetsbare mensen ondersteunen, participatie bevorderen 

● Autonomie en keuzevrijheid van de burger stimuleren

● De zorg betaalbaar houden

Vanuit deze 4 opgaven naar 4 toekomstscenario’s -> 4 filmpjes : 

www.eengezondernederland.nl/Toekomst_scenario_s

Scenario: rooskleurig eenzijdig toekomstbeeld

● In elk scenario staat één maatschappelijke opgave centraal.

● Elk scenario is aantrekkelijk, dus wat rooskleurig

Dus: geen van de toekomstscenario’s zal zelfstandig ooit 
werkelijkheid worden. 

● Samen laten ze de diversiteit in 

visies op de toekomst zien.

-> 4 filmpjes : 
http://www.eengezondernederland.nl/Toekomst_scenario_s
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Op en top gezond

● Lang en gezond leven

● Een gezonde leefstijl

● Bescherming tegen gezondheidsrisico’s 

● Effectieve zorg
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Iedereen doet mee

● We beschermen en steunen de zwakkeren

● We sluiten niemand uit

● Mensen met gezondheidsproblemen doen mee

● Preventie en zorg richten zich op kwetsbare groepen
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Heft in eigen handen

● We weten zelf het beste wat goed voor 
ons is

● Het gaat om de kwaliteit van ons leven

● De overheid biedt ruimte aan plannen van burgers

● Zorgverleners luisteren naar ons
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Gezonde welvaart

● Welvaart, ook voor komende generaties

● Er is voldoende geld over voor andere publieke taken, 
zoals onderwijs

● Burgers en werkgevers kunnen zorgpremies blijven betalen

● Doelmatige zorg voor wie het echt nodig heeft
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Op en top gezond Iedereen doet mee

Heft in eigen handen     Gezonde welvaart

Welk perspectief spreekt jou het meeste aan?

Hoe denken Nederlanders over deze perspectieven? 
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casus: 
Technische werkgroep 
Beheersinstrumentarium Zorguitgaven 

● Jan Verduijn

● stukje uit Zorgvisie

25

stap 1 – kennismaken met perspectief

● maak vier groepjes, elk perspectief 1 groepje

Spreek samen over en schrijf op flappen:

● Welke filosofische stroming past het beste bij dit perspectief? 

● Welke filosoof? 

(schrijf twee keer op, dus twee aparte flappen met zelfde tekst)

ca 10 minuten

26
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stap 2 – jouw advies aan Technische Werkgroep

● helft van elk groepje schuift naar links door naar volgend groepje

● neem daarbij 1 vd 2 flappen mee

-> nu 4 groepjes met elk een combinatie van 2 perspectieven 

Spreek samen over en schrijf op flap:

Jullie advies aan de Technische Werkgroep Beheersing Zorguitgaven: 

● Hoe deze perspectieven én de diversiteit van (in dit geval 2) 
perspectieven op gezondheid te honoreren in hun opdracht?

(straks pitch van 1 minuut)

ca 10 minuten
27

stap 3 – plenair gesprek

2 x blokje van 10 minuten

● 2 pitches (1+2 en 3+4; tweede keer: 2+3 en 4+1)

● gesprek Jan Verduijn en andere deelnemers

28
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Play the Game!

● Om kennis te maken met deze manier van 

toekomstverkennen

● Om zicht te krijgen op afwegingen

● En hierover met anderen in gesprek te gaan

http://game.eengezondernederland.nl/index-game.html

-> speel ook thuis verder! 

Afsluiting

Bedankt!
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