
Diederik Gommers: 
‘Zonder investering in innovaties 

hol je de zorg verder uit’
De coronacrisis heeft aangetoond dat de manier waarop we ons zorgsysteem 

vormgeven drastisch zal moeten veranderen, aldus IC-hoofd Diederik Gommers. 
Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor medische innovaties.  
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Al jarenlang stijgt de zorgvraag in Nederland. De bevolking vergrijst in rap tempo 
en ook de stijgende levensverwachting draagt eraan bij dat de druk op de zorg 
onverminderd hoog blijft. Ondertussen neemt het aantal verpleegkundigen al-
leen maar af. Een situatie die uiteindelijk onhoudbaar wordt en die onder meer 
wordt veroorzaakt door de aanhoudend hoge werkdruk voor zorgmedewerkers. 
Dat stelt Diederik Gommers, hoofd van de intensive care van het ErasmusMC en 
een van de gezichten van de coronacrisis: ‘Als je heel eerlijk bent, waren we al 
aan het afzakken voordat de coronapandemie uitbrak. We hadden al te weinig 
verpleegkundigen in de ziekenhuizen, zowel op de verpleegafdelingen als op de 
intensive care, maar ook in de thuiszorg en in de verpleeghuizen. De coronacrisis 
heeft ons weliswaar met de neus op de feiten gedrukt, maar het probleem be-
stond al langer. De zorg is simpelweg een onaantrekkelijke werkgever, met zijn 
nachtdiensten, onregelmatigheid en weinig flexibiliteit. Mensen die in de zorg 
werken nemen dat voor lief, omdat het welzijn van de patiënt hen boven alles 
gaat. De hoge werkdruk is voor veel verpleegkundigen uiteindelijk de reden om 
met pijn in het hart het beroep vaarwel te zeggen. En dat kan ik ze niet kwalijk 
nemen.’

Menselijkheid
‘Als er iets is dat de coronacrisis ons heeft geleerd, is het wel hoe belangrijk de 
verpleegkundigen zijn’, vervolgt Gommers. ‘Op mijn eigen IC-afdeling met vijftig 
bedden werken 250 verpleegkundigen, vijfentwintig intensivisten en evenzoveel 
arts-assistenten. Alleen aan die getallen zie je al hoe ontzettend belangrijk de rol 
van de verpleegkundige is. Hun kracht is menselijkheid. Ze hebben dit vak geko-
zen om goed te zorgen voor de patiënt, om naast hem te zitten, het gesprek aan 
te gaan, een kopje thee te drinken, hun hand vast te houden, iemand te steunen. 
Daar is nu simpelweg te weinig tijd voor. 
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De druk op de zorg is, ook zonder pandemie, te hoog. En de patiënt voelt dat. Het 
gaat uiteindelijk om empathie. Ieder mens voelt of jij als dokter of verpleegkundi-
ge echt in hem geïnteresseerd bent en dat toon je door persoonlijke aandacht en 
tijd te hebben voor de patiënt. Dat zijn de finesses waar we in de toekomst meer 
aandacht voor moeten hebben.’ 

Medische innovatie
Om van de zorg weer een aantrekkelijke sector te maken om in te werken, pleit 
Gommers voor ingrijpende veranderingen in de manier waarop het zorgsysteem 
is vormgegeven. Hij ziet daarin een rol weggelegd voor medische innovaties. ‘Als 
we het hebben over hoe we het werk van zorgmedewerkers zo aantrekkelijk mo-
gelijk kunnen maken, dan moeten we alles in het werk stellen om de werkdruk en 
administratielast te verlagen. Dat kun je doen door een lagere patiëntinstroom te 
bewerkstellingen via ziektepreventie - het aanpakken van overgewicht, roken, het 
stimuleren van sport - maar bijvoorbeeld ook door de ligduur van patiënten te 
verkorten. De DeltaScan is een goed voorbeeld van een innovatie die dat mogelijk 
maakt, maar dan moeten we als zorgsector meer durven te investeren in zulke 
innovaties. Investeren aan de ene kant om aan de andere kant het werk mooier 
en beter te maken, daar geloof ik persoonlijk heilig in.’ 

Dat de zorgsector tot op heden huiverig lijkt om de slag naar innovatie te ma-
ken, komt volgens Gommers door de manier waarop ziekenhuizen worden ge-
financierd. ‘De zorg in Nederland is zeer reactief georganiseerd: iemand krijgt 
een ziekte, diegene gaat naar het ziekenhuis en het ziekenhuis krijgt betaald om 
die patiënt te behandelen. Hoe meer patiënten je behandelt, hoe meer omzet je 
draait. Een ziekenhuis is dus helemaal niet gebaat bij preventie van ziekten. Nee, 
een ziekenhuis heeft in ons huidige systeem vooral baat bij operaties en andere 
behandelingen want dat zijn declarabele verrichtingen. Zelfs een kortere ligduur 
is niet een doel op zich, want een IC wordt gefinancierd op basis van een ligdag 
van een patiënt.’

Investeer in innovatie
Gommers hekelt de in zijn ogen ouderwetse manier waarop er tot op heden met 
medische innovaties wordt omgegaan. ‘Anders dan vroeger worden ziekenhui-
zen niet meer per se door de overheid in de lucht gehouden, dus je moet er 
als directeur echt voor zorgen dat je binnen je budget blijft. De kosten van de 
gezondheidszorg mogen niet te veel stijgen. Maar juist door die focus op kos-
tenbeheersing is er haast geen investeringskapitaal voor medische innovatie. 
Neem een ziekenhuis als het mijne, dat heeft een omzet van bijna twee miljard 
en schrijft op het eind van het jaar vijftien miljoen aan zwarte cijfers. Dat lijkt 
natuurlijk een aardig bedrag, maar op een omzet van twee miljard is het verwaar-
loosbaar.’ Gommers pleit daarom voor een landelijke innovatieregeling waarbij 
bepaalde centra worden aangewezen als proeftuin om te onderzoeken welke 
medische innovaties landelijk moeten worden uitgerold. ‘Zonder investering in 
innovaties hol je de zorg verder uit, want samen met ziektepreventie is medische 
innovatie een van de centrale pijlers van de zorg van de toekomst.’ 
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