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Waardegedreven zorg is voor de samenwerkende umc’s zorg die de beste uitkomsten
en ervaringen geeft van de (individuele) patiënt. Zorg die het resultaat is van een
persoonsgericht en efficiënt zorgproces. Om de beste uitkomsten en ervaringen
te realiseren, bespreken we aan het begin en gaandeweg met de patiënt wat hij of
zij zelf belangrijk vindt. Ook werken we adequaat samen met alle betrokkenen in
het zorgproces. Daarbij leren we van de uitkomsten van zorg in teams en tussen de
umc’s. Hieronder lees je een toelichting bij deze drie belangrijke kenmerken van
waardegedreven zorg.
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Het goede gesprek met de patiënt
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Samen leren voor betere zorg

De patiënt is onze partner bij waardegedreven
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patiënt wat er voor hem of haar echt toe doet. Op

verbeteren. Zij bespreken bijvoorbeeld maandelijks

basis van persoonlijke behandeldoelen beslissen

van recent behandelde patiënten de uitkomsten
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Interprofessionele samenwerking

door reflectie op onze aanpak en de gevolgen ervan

Waardegedreven zorg vindt plaats vanuit

voor onze (complexe) patiënten en zorgprofessionals

interprofessionele teams en niet door losse

en onze organisaties en zorgnetwerken. Dat stelt
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(regionale) partners in zorgnetwerken, en organiseren
we de zorg daarin op de juiste plek. Het doel daarbij
blijft: de beste uitkomsten en ervaringen voor onze
patiënt voor de laagst mogelijke, maatschappelijk
aanvaardbare kosten.
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