
 
 

Reactie Federatie voor Gezondheid op het Integraal Zorg Akkoord en de Miljoenennota 

 

Kleefkracht tussen de akkoorden om uit de zorgfuik te komen  

Het integrale zorg akkoord (IZA) is ontworpen vanuit de zorgbril. Waarom geen integraal 

gezondheidsakkoord waardoor burgers gezonder en vitaler kunnen leven, met meer kwaliteit 

van leven? Zodat we tegelijkertijd het zorgstelsel kunnen gaan ontlasten. Daarmee creëren we  

de ruimte om de kleefkracht tussen de akkoorden te gaan maken.  

Hét probleem van het zorgstelsel is dat het steeds verder uitdijt en het leven van mensen 

medicaliseert. Dat is een doodlopende weg. Het zorgstelsel is op die manier niet meer te bemensen, 

niet meer te betalen, en het levert verminderde meeropbrengsten op. Nóg meer zorg maakt de 

bevolking niet gezonder, veerkrachtiger en zeker niet vitaler. 

In dit licht is het IZA een gemiste kans. De zorgpartijen aan tafel zoeken naar oplossingen binnen het 

stelsel, terwijl die juist daarbuiten liggen. Waarom focussen we nog voornamelijk op ziekte, 

ziektebestrijding en ziekenzorg –op cure en care– terwijl het idee van gezondheid produceren met 

zorg allang achterhaald is? Waarom zien we genezing en zorg nog steeds als iets, dat buiten onszelf 

plaats moet vinden? Waarom houden we nog altijd zo hardnekkig vast aan biologisch-medisch 

denken? 

Met de bredere blik naar buiten, op vitaliteit en systematische aandacht voor het menseigen 

vermogen te groeien, te helen, te herstellen, en tegenslagen te incasseren –heal en deal– openen 

zich nieuwe wegen. Ook voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Wanneer 

mensen dit vermogen herontdekken en leren benutten, wordt de samenleving vitaler en sterker, en 

óók het zorgstelsel op termijn ontlast. En dat is heel hard nodig.  

Niet alleen met het oog op de zorgcrisis maar juist ook op alle andere crises die op elkaar inhaken 

zoals de energiecrisis, de woningcrisis, de oplopende inflatie, de klimaatcrisis, etc. Burgers gaan de 

komende jaren veel voor hun kiezen krijgen. Als we blijven doen wat we deden, houden we wat we 

hebben. Dat gaat dit gepaard met een overvraging van de zorg zoals we ook tijdens de corona 

pandemie hebben gezien.  

Als dat het vooruitzicht is dan is de juiste zorg op de juiste plaats en passende zorg een mooi begin, 

maar niet voldoende.  Mensen en hun gemeenschappen hebben buffers, veerkracht nodig. Niet nog 

efficiëntere, onpersoonlijkere, en specialistischer zorg.  



 
 

Hoe nu verder? We moeten uitzoomen. Het IZA akkoord is nu gesloten. Daar is maanden door veel 

mensen hard aan gewerkt, en dat verdient waardering. Echter, naast het IZA ligt er een Woon Zorg 

Akkoord (Wozo), een Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) en een Nationaal Preventieakkoord. 

En dat biedt kansen. Als we in staat zijn om deze akkoorden slim met elkaar te verbinden en de 

focus te verleggen naar de oorzaken van ongezondheid en het investeren in de gezondheid van de 

burgers dan creëren we een wenkend perspectief voor de gehele samenleving, inclusief de zorg.      

Kabinet, zullen we de kleefkracht tussen alle akkoorden gaan maken. Met de plek voor de burger, 

van wie veel gevraagd gaat worden, maar wiens stem niet de positie heeft die nodig is voor een 

vitale samenleving. En verbreed de kring van partners zodat de akkoorden gaan optellen en de 

samenleving daadwerkelijk in actie komt. Zo kweek je de nodige kleefkracht tussen de opgaves en 

oplossingen. Dan maken we een gezonde start bij de uitvoering van alle akkoorden tezamen. 
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De Federatie voor Gezondheid telt momenteel ruim 80 leden. Zowel publieke als private partijen trekken hier met 
elkaar op en versterken elkaar in de beweging van nazorg naar voorzorg. Dat doen we gericht en onderbouwd: 
onze gebundelde ervaring, opgedaan in de praktijk en in de proeftuinen van leden die zich toegelegd hebben op 
innovatieve interventies, heeft inmiddels een schat aan goede voorbeelden, succesfactoren en kansrijke ideeën 
opgeleverd. De Federatie voor Gezondheid neemt het voortouw bij het verkennen en realiseren van een 
toekomstbestendig zorgstelsel, waarbij gezondheid het leidmotief is. Zie www.federatievoorgezondheid.nl  
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