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MeedenkersMeedenkers
Ze doen laborato-
riumonderzoek.
Zeker. Maar veel
belangrijker is dat
Izore meedenkt
met ziekenhuizen
en artsen. Die
functie staat ech-
ter onder druk
door de tarieven-
systematiek.

M
HANS WILLEMS

Meedenkers. De term be-
valt Jan Weel wel. De
arts-microbioloog van
Izore, het Friese cen-

trum voor infectieziekten, vertelt
graag over de omslag die het insti-
tuut de laatste jaren heeft gemaakt.
,,Vroeger deden we in uitslagen, nu
staan we echt naast artsen en andere
zorgverleners.’’

Afwachten is er niet meer bij. ,,Een
deel van onze analisten is omge-
schoold om zo dicht mogelijk bij de
Friese huisartsen te werken. Ze heb-
ben elk een aantal praktijken in hun
portefeuille.’’ Vooral het contact
met de doktersassistenten is van
groot belang. ,,Zij doen de eerste
schifting bij patiënten, kennen de
mensen en spelen een belangrijke
rol wanneer er labonderzoek moet
worden gedaan. Eerder hadden we
dat nooit zo in de gaten, nu is het
cruciaal in onze aanpak.’’

Izore is een spin in het web in de
gezondheidszorg in Friesland en de
Noordoostpolder. Het centrum
houdt zich bezig met het bestrijden
en opsporen van infectieziekten,
aandoeningen die veroorzaakt wor-
den door een virus, bacterie, para-
siet of schimmel. Diagnostiek, be-
handeladviezen en beleidsonder-
steuning zijn daarbij de drie pijlers.

Met 107 voltijdsbanen en een jaar-
lijkse omzet van 13 miljoen euro is
Izore een stevig instituut, waarop
ziekenhuizen, huisartsen en andere
zorgverleners veelvuldig een beroep
doen voor onderzoek naar bloed-
monsters, urine, ontlasting en li-
chaamsstoffen als pus, hersenvocht
en dergelijke.

Vijf relatiebeheerders vormen de
voorhoede van Izore in de eerste lijn,
de huisartsenzorg. ,,Zij bieden prak-
tische ondersteuning, zorgen voor
scholing, beantwoorden vragen en
vormen de spil in eventueel noodza-
kelijk onderzoek’’, zegt Jan Weel.
,,Waar zij voorheen vooral op het lab
bezig waren, zijn ze nu geschoold
om zorgverleners met raad en daad
bij te staan.’’

Het resultaat is dat onderzoeken
nu veel beter worden aangevraagd,
preciezer en alleen als ze echt nood-
zakelijk zijn. ,,Er is veel meer interac-
tie tussen de zorgverleners en ons.’’
De aanpak van Izore vindt inmiddels
elders navolging, vertelt Weel, die
door zijn landelijke functies veel bij
collega-instellingen over de vloer
komt.

,,We doen niet in uitslagen, maar
in het beantwoorden van vragen. En
bovendien helpen we zorgverleners
om de goede vragen te stellen. Eerst

werden we weggezet als eigenwijs,
nu kunnen we met trots ons model
verdedigen. We dragen bij aan het
terugdringen van duurdere tweede-
lijnszorg.’’

Overigens wil Izore niet op de
stoel van de huisarts gaan zitten.
,,De behandelaar is uiteindelijk de-
gene die beslist. Maar we werken er
wel aan mee dat er minder wordt ge-
handeld vanuit reflexen en meer
vanuit reflectie. Je leert er bijvoor-
beeld veel van om vaste patronen te
onderzoeken. Vroeger was het bijna
een automatisme dat je analysever-
zoeken in behandeling nam, nu
wordt de vraag gesteld of het echt
nodig is. Daarmee kan veel onzinnig
en onnodig onderzoek worden
voorkomen.’’

Aanpak Izore
maakt school

,,Soms leidt dat tot discussie. Met
dokters en via hen met patiënten.
Op internet vinden mensen veel in-
formatie die tot ongerustheid leidt.
Dan willen ze van alles onderzocht
hebben terwijl daar eigenlijk geen
aanleiding toe is. Van dokters vraagt
dat ook een mentale omslag.’’

,,We moeten mee met de verande-
ringen in de zorg. Zoals de tendens
om veel vaker multidisciplinair te
werken. Huisartsen werken ook veel
minder solistisch. Ze laten zich assis-
teren door gespecialiseerde ver-
pleegkundigen, hebben veel meer

overleg met anderen. In dat geheel
spelen wij ook onze rol.’’

De ervaring leert dat door die be-
nadering veel onderzoek wordt
voorkomen. Weel noemt wat cijfers.
,,Bij klachten over diarree doen we
nog maar 60 procent van de onder-
zoeken die we eerder deden, bij te-
kenbeten 75 procent. Heel vaak is
een analyse overbodig, bijvoorbeeld
omdat het slechts een herhaling is
van eerder onderzoek of omdat al in
een vroegtijdig stadium kan worden
vastgesteld dat er een verkeerde ver-
denking is.’’

,,Daarmee schieten we onszelf wel
in de voet, want we worden betaald
voor onderzoeken, niet voor het on-
nodig maken van onderzoeken.’’ De
financiering zou dan ook anders

moeten, vindt Izore (zie kader, red.).
,,Toen we meer de provincie in gin-
gen, kon dat financieel nog wel uit.
Maar er is de laatste jaren behoorlijk
geknepen in de tarieven, zodat extra
werk moeilijker wordt. Het water
stijgt ons tot de lippen.’’

Door de marktwerking in de zorg
zijn er meer commerciële labs geko-
men die werk afsnoepen van institu-
ten als Izore, dat als stichting geen
winstoogmerk heeft en verdiende
euro’s weer terugpompt in de orga-
nisatie. ,,Daar hebben we wel last
van ja’’, zegt Weel, die onderzoek
heeft gedaan naar de werkwijze van
deze concurrenten. ,,Zij beperken
zich meestal tot onderzoek en kun-
nen daardoor goedkoper werken. In
Friesland hebben ze weinig grond
onder de voeten gekregen, maar in
een regio als Twente wordt er echt
behoorlijk geknokt om patiënten en
ziekenhuizen.’’

,,Bij malheur aan je auto ga je
doorgaans niet naar de loodgieter’’,
zegt Weel met een veelbetekenende
blik in de ogen. ,,Ik maak me wel wat
zorgen. Commerciële labs organise-
ren alleen diagnostiek. Ze doen on-
derzoek, leveren de uitslag en be-
moeien zich verder nergens mee.
Ook al omdat ze niet de kennis heb-
ben om verder mee te denken met
de behandelaar. Wij willen juist wel
volop meedoen aan de voorkant van
de zorg. Marktwerking houdt de
zorg scherp, maar de druk kan ook te
groot worden en ten koste gaan van
kwaliteit.’’

Izore wil vooral zorgverzekeraars
overtuigen van nut en noodzaak van
de nieuwe aanpak. De kosten van de
gezondheidszorg kunnen ermee te-
ruggedrongen worden. ,,Dat zou
toch veel mensen moeten aanspre-
ken.’’

Zinnig en zuinig
Als zinnig en zuinig het motto wordt
in de medische microbiologie moet de
financiering anders, zegt Jacob Dijk-
stra, bestuurder van Izore. ,,Waar we
naar toe willen is een vast bedrag
voor de bevolkingsgroep waarvoor we
werken. Nu is de vergoeding een
bedrag per analyse die we leveren, en
dat is dus eigenlijk een stimulans om
zo veel mogelijk onderzoeken te doen.
Onze werkwijze leidt tot preventie en
gezondheidswinst en daarmee bespa-
ren we dus veel zorgkosten.’’ Met
branchegenoten is Izore in gesprek
met verzekeraars en de Nederlandse
Zorgautoriteit om de tarievenstructuur
te veranderen. ,,Dat zal niet in één
keer lukken, maar stapsgewijs denken
we wel dat we zo ver zullen komen.
Als tussenstap zou je bijvoorbeeld
kunnen denken aan een premie voor
laboratoria die erin slagen van pre-
ventie een succes te maken.’’

Zinnig en zuinig
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