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Inleiding Nieuw Unicum is al jaren een ervaren aanbieder van zorg 

voor mensen met een lichamelijke beperking. Wij richten 

ons op patiënten met fysieke en eventueel ook cognitieve 

beperkingen als gevolg van complex neurologische 

progressieve ziektes. 

De focus op de nichemarkt MS binnen dit spectrum 

en de ontwikkeling als regionaal MS-expertisecentrum 

de laatste jaren, heeft organisch geleid tot de grootste 

populatie van intramurale patiënten met progressieve MS 

in Nederland. Dit is voor ons de prikkel voor een volgende 

fase van uitbouw naar een landelijke oriëntatie van ons 

productaanbod. 

De afgelopen decennia hebben we veel ervaring opgedaan 

met deze doelgroep en ons inmiddels ontwikkeld tot een 

LG-instelling met een specialisatie op zorg, begeleiding, 

ondersteuning en behandeling van patiënten met 

progressieve MS. Dat is voornamelijk practice-based. 

Patiënten die bij ons instromen, herkennen de opgebouwde 

expertise en geven vrijwel allemaal hetzelfde aan: ‘Eindelijk 

hoeven we niets meer uit te leggen’. 

Patiënten ervaren dat wij MS begrijpen en dat wij blijven 

kijken naar de mogelijkheden voor hen. Bovenstaande 

inzichten liggen ten grondslag aan het inrichten van ons 

komende meerjarenbeleid.
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Samenvatting:
Nieuw Unicum specialiseert haar zorg richting MS. 

We ontwikkelen ons tot een expert op het gebied van progressieve MS. We willen -naast 

onze intramurale zorg- onze groeiende kennis en kunde aanbieden aan thuis- en elders wonende 

patiënten, hun mantelzorgers en zorgprofessionals in heel Nederland. Maar dat kan alleen als we zowel 

intern als extern meer gaan samenwerken en verbindingen aangaan: 

-  Met onderzoeksinstellingen om de meerwaarde van onze zorg aan te tonen; 

-  Door het aanbieden van onze behandelstrategieën en best practises voor MS aan andere 

zorginstellingen met een focus op MS. 

We gaan onze diensten uitbreiden en vernieuwen: 

-  We gaan Verblijf Bepaalde Tijd uitbreiden;

-  Zorg- en kennisdeling via MSzorgopafstand, maar ook via opleidingen en trainingen aan 

zorgprofessionals;

-  Er komt een effi ciënte en effectieve Multidisciplinaire Screening voor patiënten met progressieve MS.

We gaan onze interne organisatie verder professionaliseren:

- Zorg dragen voor passend vastgoed;

- Versterken samenwerking bedrijfsonderdelen;

- Afstemmen van leerroutes op competentieprofi elen.

Elke afdeling maakt van dit beleidsplan een vertaling in eigen doelen en een jaarwerkplan. Dit strategisch meerjarenbeleidsplan 

gebruiken we als toetssteen. Hiermee zijn we in staat koers te houden op weg naar een landelijk MS-expertisecentrum. 

Wij begrijpen MS steeds beter.

MS is een complexe ziekte

Kennis over progressieve MS in het gevorderde stadium is nog nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd. Ten opzichte 

van andere ziektebeelden betreft het een relatief kleine groep patiënten, die bovendien lastig te onderzoeken is: het 

ziektebeeld verandert continu en het verloop, de aard en het tempo is nauwelijks voorspelbaar. Vaak is er sprake van 

meervoudige beperkingen, zowel fysiek als cognitief. De zorgbehoefte en het aanbod zijn daarom intensief en complex 

en verschilt sterk per individuele patiënt. In de tijd zijn er sterke fl uctuaties in intensiteit en kwaliteit van de benodigde 

zorg en die is daardoor nauwelijks planbaar.
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Onze missie

Nieuw Unicum biedt integraal afgestemde 

multidisciplinaire zorg aan patiënten met een fysieke en 

eventueel ook cognitieve beperking. 

Vanuit onze expertise kiezen wij daarbinnen voor een focus 

op progressieve MS.

Onze ambitie

Wij hebben expertise opgebouwd ten aanzien van de 

patiënt met progressieve vormen van MS; deze expertise 

is continu in ontwikkeling in samenwerking met 

kennisinstituten en landelijke belangenorganisaties. De 

ambitie is om in nauwe samenwerking met externe partners 

door te groeien tot een erkend expertisecentrum voor 

progressieve MS met een landelijk oriëntatie. 

• Wat wil Nieuw Unicum bereiken?

De koers van het vorige beleidsplan was onze profi lering 

als regionaal expertisecentrum. Hierbij waren de drie 

strategische pijlers: focus op MS en niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH), vergroten van de doelgerichtheid en 

vernieuwen van het vastgoed. Thema’s die richtinggevend 

waren voor de ontwikkeling van expertise en kwaliteit.

Veel van onze expertise zit momenteel impliciet in onze 

medewerkers en hun routines en is nog niet beschikbaar 

gemaakt voor patiënten met progressieve MS die thuis 

wonen of in andere zorginstellingen verblijven. 

In 2014 hebben we ons, als voorbereiding op de 

beleidscyclus 2015 t/m 2018, nadrukkelijk extern 

georiënteerd. Er zijn contacten gelegd met diverse 

organisaties in het MS-veld, kennisinstituten en met 

collega-zorginstellingen in het land. Hier wordt bevestigd 

dat onze expertise uniek is en dat er behoefte is aan 

verspreiding. 

Daarom gaan wij de pittige ambitie aan om onze expertise 

verder te ontwikkelen en landelijk aan te bieden. 

Missie, ambitie 
en visie

Kernwaarden 
Nieuw Unicum:

  • Ambitieus 
  • Innovatief

 • Toegewijd
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‘Hier hebben ze het
antwoord waar ik al

zo lang naar op
zoek ben.’

Erkenning van het 
ziektebeeld:

‘Ik hoef hier niets
uit te leggen.’

• Wat betekent dit?

Wij willen onze expertise van progressieve MS beschikbaar stellen voor patiënten en 

professionals in het hele land. Voor de patiënten die nu bij Nieuw Unicum verblijven, 

betekent het een nieuwe kwaliteitsimpuls, omdat wij onze impliciete best practices waar 

mogelijk gaan valideren. 

Wij beseffen dat we realistisch moeten zijn: deze ambitieuze stip op de horizon begint met een eerste 

stap en in samenwerking met externe partners. De afgelopen jaren is weliswaar een belangrijke 

interne basis gelegd, maar de externe oriëntatie is voor ons een ontwikkeling die relatief nieuw is en 

dus aandacht vraagt. 

 

Onze visie op ‘kwaliteit van leven’

Voor de kwaliteit van het bestaan gebruiken wij objectieve en subjectieve normen. Aan de 

omstandigheden waarin mensen met beperkingen leven, stellen wij dezelfde (objectieve) 

kwaliteitseisen vergelijkbaar aan het leven van burgers in de samenleving. Daarnaast hechten wij 

grote waarde aan de (subjectieve) mening, de voorkeuren, de beleving en de zelfbeschikking van 

onze patiënten. Want zij blijven deelnemen aan de (lokale) samenleving, of zij nu verblijven op onze 

hoofdlocatie, nevenlocaties of elders wonen. 

Voor Nieuw Unicum staat daarbij centraal: ‘Hoe kan de patiënt met diens specifi eke ziektebeeld zo goed 

mogelijk regie over zijn leven houden en hoe kan hij een waardig bestaan leiden?’ 

Onze visie op dienstverlening

Wij zijn erop gericht om beperkingen te leren 

hanteren en complicaties zo lang mogelijk te 

voorkomen en waar nodig te behandelen. Als 

beperkingen zich aandienen, kijken wij naar 

de mogelijkheden.

Patiënten met progressieve MS die met 

ons in contact komen, ervaren direct 

en op alle niveaus dat wij hen begrijpen 

en dat daardoor onze dienstverlening 

uniek is. Dat wordt ook zo ervaren door de 

mantelzorgers. Dit is een grote verworvenheid: 

we beschouwen dit als onze diamant.

 

Het onvoorspelbare, grillige en progressieve verloop van 

het ziektebeeld vraagt om het steeds opnieuw zoeken naar 

de beste oplossingen voor iedere patiënt afzonderlijk. Vanuit 

de integrale en multidisciplinaire aanpak beantwoorden wij dat 

met een specifi ek op MS afgestemd portfolio van zorg, begeleiding, 

ondersteuning en behandeling.

Uniek in zorg voor
mensen met

MS

Nieuw Unicum
behandelstrategie

MS

‘Nieuw
Unicum

begrijpt MS.’

Integraal en
multidisciplinair

Open en
vernieuwende 

grondhouding

Delen van 
expertise

Op MS afgestemde
dagbesteding

MSzorgopafstand

Multidisciplinaire 
Screening

Langdurend 
verblijf

Verblijf 
Bepaalde 
Tijd

Respect 
voor heel de 

mens; ook oog 
voor de mantelzorg.

Toewijding: 
zoeken naar de 
mogelijkheden.

perspectief
van patiënten 

dienstverlening

De diamant van Nieuw Unicum
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Nieuwe positie van Nieuw Unicum

Onze doelgroep heeft een complexe en steeds wisselende 

zorg- en ondersteuningsbehoefte. Er is daarom een 

ragfi jn, zo specialistisch mogelijk, maar toch compact 

en multidisciplinair werkend netwerk van voorzieningen 

noodzakelijk om aan deze behoefte tegemoet te komen. 

Daarbinnen neemt de mantelzorg een belangrijke plaats in. 

Adequate zorg voor patiënten met progressieve MS is 

kostbaar, intensief en kan alleen in samenwerkende 

netwerken ontstaan. De Nederlandse Vereniging voor 

Neurologie noemt dit ‘netwerkzorg’. In dat netwerk wil 

Nieuw Unicum als volgt haar expertise op het gebied van 

progressieve MS beschikbaar stellen:

• Aan thuis- en elders wonende patiënten

Thuiswonende patiënten met beperkingen ten gevolge van 

MS hebben behoefte aan objectieve en juiste informatie, 

advies en coaching, zodat zij zo lang mogelijk in staat zijn 

hun leven thuis optimaal in te richten en complicaties te 

voorkomen of te hanteren. 

➔   Nieuw Unicum biedt MSzorgopafstand voor patiënten 

en mantelzorgers. 

MSzorgopafstand is een vorm van beeldschermzorg. Middels 

een beeldschermverbinding via internet heeft de patiënt 

contact met een vaste professional van Nieuw Unicum. 

Hierbij kan gericht informatie worden gegeven over 

allerlei facetten van progressieve MS: inrichting van de 

thuissituatie, zorg- en begeleidingsvragen, etc. 

➔   Nieuw Unicum biedt extramurale dagbesteding, begeleiding en 

wijkverpleging.

Op maat geboden activiteiten gericht op veel voorkomende 

beperkingen ten gevolge van MS. 

➔   Nieuw Unicum biedt een Multidisciplinaire Screening.

Hierbij wordt de patiënt in korte tijd door verschillende 

disciplines onderzocht en er volgt een advies- en behandel-

plan.

Positionering

Op welke wijze gaat Nieuw Unicum zich 

ontwikkelen?

De inzet van Nieuw Unicum voor de doelgroep van 

mensen met MS in het (ver)gevorderde stadium 

heeft inmiddels geleid tot de grootste intramurale 

populatie van MS-patiënten in Nederland en beslaat 

nu ongeveer 50% van de huidige populatie. Deze groei 

zal verder doorzetten, als gevolg van een verdergaande 

profi lering als expertisecentrum voor progressieve MS.

De positie als expertisecentrum betekent op termijn 

voor Nieuw Unicum een extra kwaliteitsimpuls: 

gevalideerde best practices, doorontwikkeling van 

dienstverlening en expertise. Dat komt niet alleen 

ten goede aan de patiënten met MS, maar tevens 

aan de overige intramurale populatie met ernstige en 

complexe beperkingen. 

Daarnaast zal het ook een kwantitatief effect 

hebben: wij zullen een toenemend aantal extramurale 

patiënten via MSzorgopafstand gaan begeleiden. 

Deze groei zal komen uit naamsbekendheid via 

patiëntenverenigingen, de eerstelijnszorgverleners en 

samenwerkingsverbanden met zorginstellingen.  
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➔   Nieuw Unicum biedt Verblijf Bepaalde Tijd. 

Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om tijdelijk (1 tot 6 weken) gebruik te maken van 

de expertise en zorgverlening van Nieuw Unicum. De appartementen voor Verblijf Bepaalde Tijd 

zijn een tijdelijk alternatief voor het wonen thuis. 

• Aan professionals in eerstelijnsnetwerken 
Er is veel aandacht van zorgaanbieders voor patiënten met MS in het beginstadium. Voor onze 

doelgroep is er in de directe woonomgeving behoefte aan samenhangende, integrale eerstelijnszorg 

met MS-expertise, juist in de progressieve fase.

Het is belangrijk dat de MS-expertise in deze netwerken wordt ontwikkeld en dat ook de 

samenhang van het netwerk wordt versterkt.

➔   Nieuw Unicum stelt o.a. via MSzorgopafstand kennis en kunde beschikbaar voor (eerstelijns)-

zorgprofessionals en mantelzorgers.

➔   Nieuw Unicum verzorgt opleidingen voor (eerstelijns)zorgprofessionals. 

• Door participatie bij intramurale zorg
Voor een aantal MS-patiënten komt het moment dat het thuis niet meer gaat. In dat geval is er een 

multidisciplinaire voorziening in de regio nodig. Nieuw Unicum levert dit zelf op haar locaties in Zandvoort 

en Haarlem en faciliteert inhoudelijke samenwerking met regionale zorgaanbieders. 

Voor MS-patiënten is het ideaal als er in de buurt zorginstellingen zijn met een focus op MS. Deze concentratie 

van MS-patiënten biedt de mogelijkheid van multidisciplinaire en samenhangende zorg. Daarmee wordt borging en 

verdere ontwikkeling van MS-expertise mogelijk.

➔   Nieuw Unicum stelt haar expertise voor samenwerkende zorginstellingen beschikbaar in de vorm van advies, het geven van 

opleidingen en behandelstrategieën en het delen van best practices voor MS. 

In bijgaand schema is gevisualiseerd hoe een 

lokaal zorgnetwerk rondom een patiënt met 

progressieve MS er idealiter uit ziet. Hierbij 

blijft alle ‘reguliere’ zorg in het netwerk 

beschikbaar en is de expertise die Nieuw 

Unicum heeft opgebouwd aanwezig middels 

MSzorgopafstand, of middels professionals met 

expertise op het gebied van progressieve MS. 

In de regio is een zorginstelling die gekozen 

heeft voor een accent op MS en die in 

de toekomst werkt met een Nieuw Unicum 

behandelstrategie MS. 
lokale 

zorginstelling
met

MS-accent

revalidatie-
centrum

neuroloog

Nieuw Unicum
behandelstrategie 

MS

MS

MSzorgopafstand

mantelzorg

(eerstelijns)-
zorgnetwerk

thuis-
zorg

MS- 
expertise
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Netwerkzorg voor patiënten met progressieve MS

Expertise
Nieuw 

Unicum
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Ons ideaalbeeld eind 2018 willen wij bereiken 

middels drie strategische pijlers. Deze pijlers gelden 

voor Nieuw Unicum als geheel en zullen consequent 

en voor de verschillende bedrijfsonderdelen SMART 

worden doorvertaald naar jaarwerkplannen en 

acties. 

PIJLER 1: De expertisemotor ontwikkelen

De ambitie van een expertisecentrum voor progressieve 

MS met een landelijke oriëntatie vraagt onder meer om 

het expliciet maken, uitbouwen en beschikbaar stellen 

van de opgebouwde expertise. Extra investeringen in 

samenwerkingsverbanden, in validering van de Nieuw 

Unicum behandelstrategie MS en in onderzoek zullen worden 

gedaan op het moment dat daar subsidiegelden, giften 

of funding tegenover staan. De reguliere Wlz-fi nanciering 

reserveren wij voor de intramurale doelgroep.

• Doelstelling 1

  Onderhouden en versterken van de kwaliteit van de 

dienstverlening voor de huidige cliënten. 

 -  We gaan werken aan een op onderdelen evidenced-

based  Nieuw Unicum behandelstrategie MS voor 

progressieve MS in nauwe samenwerking met een 

universiteit en met een aantal spelbepalers in de 

MS-wereld. Dit wordt zowel door externe partijen, 

medewerkers en een aan te stellen promovendus 

binnen Nieuw Unicum ter hand genomen.

• Doelstelling 2 

  Ontwikkelen, beschikbaar stellen en vermarkten van 

expertise: 

 -  Nieuw Unicum biedt cursussen op het gebied van 

progressieve MS aan via landelijke en regionale 

netwerken en op aanvraag ook aan 

individuele zorgaanbieders. Deze 

cursussen worden gefi nancierd door 

aanvragers en gebruikers en zijn 

daarmee kostendekkend. Dit draagt 

bij aan de externe oriëntatie en 

landelijke naamsbekendheid van 

Nieuw Unicum als expert. 

Drie strategische 
pijlers
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• Doelstelling 3 

 Uitbreiding van de dienstverlening:

 -  Doorontwikkeling van een Multidisciplinaire Screening voor de huidige populatie en voor 

een nieuwe, extramurale doelgroep. Extramuraal zullen we groeien naar 100 screenings per 

jaar;

 -  Het opzetten van een poliklinisch spreekuur (ook op andere locaties);

 -  Uitbreiding van Verblijf Bepaalde Tijd met 10 plaatsen;

 -  Verbetering en uitbreiding van MSzorgopafstand. Voor niet-geïndiceerde patiënten wordt 

MSzorgopafstand als adviesfunctie beschikbaar gesteld in een lichtere variant. Dit dient als 

wervingskanaal waarmee toekomstige instroom wordt geborgd. We streven naar 500 actieve 

gebruikers (350 patiënten en 150 professionals).

PIJLER 2: Samenwerken in netwerken

Onze ambitie is alleen realiseerbaar in samenwerking met de partijen in ons netwerk. We maken 

onderscheid in verschillende netwerken die we zullen opbouwen en onderhouden; deze netwerken 

dienen twee verschillende doelen: 

A. Het ontwikkelen van expertise

We werken intensief samen met kennisinstituten, patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen. De focus ligt 

op doorontwikkeling van specifi eke kennis over patiënten met progressieve MS, ook voor de huidige intramurale 

doelgroep:

•  Doelstelling 1

Aantonen van meerwaarde van de specifi eke en unieke zorg die Nieuw Unicum levert en onderbouwen van een fi nanciële 

toeslag voor patiënten met progressieve MS. 

•  Doelstelling 2

Uitbouwen van expertise op het gebied van cognitie en andere (nog nader te bepalen) domeinen. Als mijlpaal in de toekomst 

zien we dat er een leerstoel is verbonden aan Nieuw Unicum. Deze expertise-ontwikkeling zal ook ten goede komen aan onze 

intramurale doelgroep. 

Strategisch meerjarenbeleidsplan 

2015 t/m 2018
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Vervolg: 

Drie strategische pijlers B. Het leveren van netwerkzorg

We streven naar de kwalitatieve doorontwikkeling van 

een netwerk van samenwerkingsrelaties met lokale 

zorgaanbieders. De ontwikkeling van netwerken verloopt 

geleidelijk; het is een groeimodel onder meer middels pilots 

met MSzorgopafstand. 

•  Doelstelling 1

Wij streven naar een landelijke dekking, waarbij 

Nieuw Unicum bekend is bij 90% van de verwijzers en 

patiëntenverenigingen en er aanvragen uit het hele land 

binnenkomen.

•  Doelstelling 2

  Wij faciliteren inhoudelijk lokale -intramurale- 

zorginstellingen die kiezen voor een MS-specialisatie. 

Deze zorginstellingen werken nauw samen met Nieuw 

Unicum volgens een Nieuw Unicum behandelstrategie 

MS en zij hebben een concentratie van patiënten met 

progressieve MS. 

Door bovenstaande zal onze naamsbekendheid groeien, 

waardoor alle relevante partijen in Nederland Nieuw 

Unicum en haar waarde en dienstverlening kennen.

Nieuw Unicum:

• Sinds 1970 

• 4 locaties in Zandvoort
en Haarlem

• 250 patiënten intramuraal
en 50 extramuraal

• 430 werknemers, 310 FTE 

• € 23,5 miljoen omzet
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PIJLER 3: Nieuw Unicum professionaliseert haar interne organisatie

Nieuw Unicum ontwikkelt zich tot expert en dat is zichtbaar in de bedrijfsvoering, de 

interne samenwerking, de werkwijzen en het gedrag van medewerkers. Hiermee borgen wij 

tevens de kwaliteit en toekomstige ontwikkeling van de zorg voor de intramurale doelgroep. 

In onze manier van werken moeten we ons bewust zijn van onze expertise en de waarde hiervan 

voor onze externe samenwerkingspartners. Meer medewerkers dan voorheen zullen daarmee te maken 

krijgen. Op elk niveau zal een bijdrage worden gevraagd. De vertaling van dit beleidsplan in de 

organisatiedoelen -vastgelegd in de jaarwerkplannen van de bedrijfsonderdelen- is daarbij leidend en 

bindend. 

•  Doelstelling 1

  Nieuw Unicum draagt zorg voor passend vastgoed, gerelateerd aan zorgdifferentiatie en de 

toenemende beperkingen waar onze doelgroep mee te maken krijgt.

•  Doelstelling 2

  De afstemming en samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen wordt versterkt. Daarnaast worden 

per bedrijfsonderdeel de specifi eke ontwikkeldoelstellingen geformuleerd, waarbij er een cultuur en 

structuur wordt ontwikkeld die past bij een landelijk expertisecentrum.

•  Doelstelling 3

  Elke medewerker heeft zijn/haar leerroute individueel en/of collectief daarop afgestemd vanuit de daartoe per functie 

opgestelde competentieprofi elen.

Dit strategisch meerjarenbeleidsplan gebruiken we als toetssteen en richtlijn voor de jaarwerkplannen. We zijn daarmee goed 

in staat om koers te houden, te verantwoorden en om helder en transparant naar belanghebbenden te communiceren: de 

omgeving, samenwerkingspartners, Raad van Toezicht, medewerkers en de (toekomstige) patiënten.

Strategisch meerjarenbeleidsplan 
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