
Samenwerken in de keten
Duurzame medische zorg aan ouderen in de regio



Duurzame medische zorg  
aan ouderen in de regio
Mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen. Complexe zorgbehoeften nemen 
daardoor toe. Tegelijkertijd is sprake van een krimpende beroepsbevolking. In de  
ouderenzorg zien we dat onder andere terug in het groeiende tekort aan specialisten 
ouderengeneeskunde (SO), vooral in regio’s buiten de randstad. 

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam vormde dit groeiende tekort aan SO het startpunt van het  
actieonderzoek ‘Duurzame medische zorg aan ouderen in de regio’. Ook de regio’s hadden hier duidelijk 
behoefte aan. Zodoende trekken universiteit en regio’s hierin samen op. Inmiddels zijn in tien regio’s de 
regionale problemen in regioscans in kaart gebracht, evenals de kansen die deze problemen bieden.  
Bovendien wordt in gezamenlijkheid volop in de regio’s geëxperimenteerd met innovatieve manieren 
van het organiseren en uitvoeren van de zorg. Het uiteindelijk doel is duurzame en kwalitatief goede 
zorg aan ouderen. In deze publicatie bieden acht regio’s een inkijk in hun pilots met een korte  
omschrijving van de regio als uitgangspunt.  Lees verder »

Lees ook het artikel van Anke Huizenga, bestuurder van ZuidOostZorg en  
vertegenwoordiger van de klankbordgroep, over de huidige stand van zaken  
Duurzame Medische Zorg aan ouderen.
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Regio Flevoland

 
 
 
 
 
 
 
 

Verder is in de regio sprake van grootstedelijke problemen, zoals 
een toename van cliënten met dubbele psychosociale problemen 
en eenzaamheid. Dit vraagt om andere kennis en kunde van 
professionals. Tegelijkertijd kampt Flevoland met een tekort 
aan specialisten ouderengeneeskunde (SO), gezondheidszorg 
psychologen en geriatrische revalidatiezorg artsen. Het 
aantrekken van deze beroepsgroepen wordt bemoeilijkt door het 
ontbreken van een academisch opleidingsklimaat. 

Het is een situatie die kansen biedt om
• Andere beroepsgroepen in te zetten (bijvoorbeeld  
 gespecialiseerd verpleegkundigen) en taken  
 te herschikken.
• Triage werkwijze in te zetten om het oplossend  
 vermogen van verzorgenden en verpleegkundigen te 
 vergroten en zo hun rol te verstevigen.
• De samenwerking van organisaties anders te  
 organiseren en te verstevigen.
• Specialisten regionaal op te leiden, in samenwerking  
 met de instellingen.

Zorgvraag nu en straks 
Waar de zorgvraag in 2018 ten opzichte van 2017 gelijk bleef,
gaat die in de toekomst juist sterk stijgen. De grote toename in  
de zorgvraag wordt verwacht rond 2025. Tot 2036 zal de vraag 
naar zorg meer dan verdubbelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorgaanbieders Flevoland 
Coloriet, Talma Urk, WZF en Oude en Nieuwe Land. 

In deze regio loopt 1 pilot:

210.300
inwoners

Type zorg 
• Extramurale zorg 
• Intramurale zorg  

  (psychogeriatrie, somatiek) 
• Medische behandelteam

Lelystad

Zeewolde

Urk

Flevoland is een regio die zowel vergrijst als 
krimpt en dat plaatst de zorgorganisaties voor 
grote uitdagingen. Zo zal de vraag naar zorg thuis 
en in verpleeg- en verzorgingshuizen tot 2036 
gemiddeld toenemen met 106 procent. Door de 
sterke toename van mensen met dementie, ligt 
dat percentage bijna 10 procent hoger voor de 
psychogeriatrische zorg. 

DRONTEN | LELYSTAD | URK | ZEEWOLDE

Zorgkantoor

1naar pilot

Dronten



Inzet van Triage in de VVT

De vier deelnemende zorgorganisaties richtten zich in dit 
onderzoek op de vraag of het herschikken van taken kan 
bijdragen aan duurzame zorg. In een aparte pilot verdiepte 
Coloriet zich in het inzetten van de triage methodiek SOEP 
als werkwijze in de VVT. Deze methodiek stelt zorgmede- 
werkers beter in staat om een probleem van een cliënt 
te beoordelen (bijvoorbeeld verwardheid) en al dan 
niet bepaalde medische hulp in te schakelen. Ook in de 
overdracht van diensten werd deze triage-methodiek 
ingezet.

Doel 
•  Aantal signalen en vragen van de afdelingen naar de  
 medische teams verminderen.
• Behandelaren meer flexibel inzetten: van aanbod- naar  
 vraaggestuurd. 

Centrale vragen
• Hoe werken professionals met een triage-systeem  
 in de dagelijkse zorg?
• Wat betekent triage voor het werk van behandelaren en 
 zorgprofessionals in de VVT? 
• Wat is er nodig om binnen de context van VVT  
 (langdurige zorg) met triage te werken?

Enkele belangrijke bevindingen
• Triage vraagt om nauwe betrokkenheid en interactie van 
 behandelaren, verzorgenden, managers en bestuurders.
• Triage vraagt om duidelijkheid van rollen en om flexibele
 rollen. 
• Triage vraagt om het opleiden van verpleegkundigen  
 en verzorgenden in de regio, rekening houdend met hun
 behoeften. 
• Triage kan het werk voor professionals aantrekkelijker en
 uitdagender maken en bijdragen aan personeelsbehoud. 

De regio wil de werkwijze nu met de andere deelnemende 
verpleeghuizen delen, bespreken en verder ontwikkelen. 
Mogelijk kan de werkwijze vervolgens landelijk worden 
uitgerold. Daarnaast wil Flevoland specialisten ouderen-
geneeskunde regionaal opleiden.

Coloriet nam met twee locaties deel aan 
de pilot. Zowel het medisch behandelteam 
(inclusief manager) als de projectleider 
triage en de triage verpleegkundigen (team 
senior verpleegkundigen) waren bij de 
pilot betrokken.

Tijdslijn project

Eerste resultaten
De organisatie heeft een andere afhan-
kelijkheid van de SO gecreëerd. Door de 
inzet van de verpleegkundig specialist (VS), 
de physician assistant (PA) en de gespe-
cialiseerd verpleegkundige worden taken 
verdeeld en werkt de SO nauw met deze 
beroepsgroepen samen. De SO heeft meer 
ruimte gekregen voor andere taken. 
De rol van verzorgenden en verpleegkun-
digen in de instelling is verstevigd. Zij zijn 
opgeleid in het omschrijven van een ‘niet-
pluis’ gevoel en (klinisch) redeneren.  

Er is een gedeelde werkwijze tot stand 
gekomen, met een gedeelde taal.

Meer informatie 
Annemarie Bakker 
AM.Bakker@zorggroep-onl.nl

Lees het verslag:  
Herschikking taken geeft specialist oude-
rengeneeskunde in regio Flevoland lucht.
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ZORGKANTOORREGIO FLEVOLAND | PILOT

Duurzame zorg en ondersteuning voor ouderen 
in regio Flevoland, zo luidt de ondertitel van het 
onderzoek Inzet van Triage in de VVT. Duurzame 
zorg vraagt om een efficiënte en doelmatige inzet 
van personeel, dat meer vraaggericht werkt en de 
kwaliteit van leven als uitgangspunt hanteert.

mailto:AM.Bakker%40zorggroep-onl.nl?subject=
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/taakherschikking-specialist-ouderengeneeskunde-regio-flevoland/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/taakherschikking-specialist-ouderengeneeskunde-regio-flevoland/


Regio Groningen

 
 
 

Zo stijgt het tekort aan medisch specialisten, vooral specialisten 
ouderengeneeskunde. De druk op huisartsen, wijkverpleging en 
basisartsen neemt daardoor toe, vooral in de avond-, nacht- en 
weekenddiensten (ANW). De continuïteit van het zorgaanbod 
komt in het gedrang. Daarnaast treft de aardbevingsproble-
matiek ook de zorg. Sommige zorggebouwen zijn beschadigd 
geraakt, en soms de huizen van zorgmedewerkers, vrijwilligers, 
cliënten en hun familie. 

Het is een situatie die kansen biedt om
• De samenwerking tussen ouderenzorgorganisaties,  
 huisartsen/eerstelijn en ziekenhuizen te verbeteren/ 
 versterken. 
• Te komen tot een meer eenduidige triage, zeker als  
 organisaties de specialist ouderengeneeskunde (SO)  
 met elkaar willen delen. Dit vergt scholing in triage en
 klinisch redeneren op het mbo, afgestemd met hbo  
 en wo. Coaching op verschillende niveaus is nodig om  
 eenduidige triage te kunnen borgen.

Zorgaanbieders Groningen
Zorggroep Groningen, Dignis, ZINN, Stichting Residentie  
Buitenzorg, De Leyhoeve, Zonnehuisgroep Noord, Zorggroep  
Meander, De Hoven, Oosterlengte, Vredewold, Het Hooge  
Heem, NNCZ, Zorgcentrum Blackenborg, Noorderzorg, TSN  
en Westerholm. 

Zorgvraag nu en straks
Het aantal ouderen (65+) neemt toe evenals het aantal oudere 
ouderen (80+). De complexiteit van de zorgvraag neemt hierdoor 
toe en overstijgt de domeinen. De vergrijzing in deze regio neemt 
snel toe (tot en met 2040 groeit het aantal cliënten in de Wet 
langdurige zorg zelfs met 137 %). 

Programma
De regio heeft de kansen vertaald in het programma  
‘Grensverleggend zorgen, duurzame zorg in de VVT’.  

In deze regio lopen 3 pilots:

583.585
inwoners

Type zorg 
• Intramurale zorg
• Extramurale zorg 

• Geriatrische revalidatie

Stadskanaal

Groningen

Delfszijl

Groningen is een gebied dat krimpt door 
ontgroening en vergrijzing. Het aantal potentiële 
mantelzorgers neemt hierdoor af en er is sprake 
van een tekort aan hoogopgeleide professionals. 

APPINGEDAM | BEDUM | BELLINGWEDDE 
 DE MARNE | DELFZIJL | EEMSMOND

GRONINGEN | GROOTEGAST | HAREN
HOOGEZAND | LEEK | LOPPERSUM | MARUM 

MENTERWOLD | OLDAMBT | PEKELA
SAPPEMEER | SLOCHTEREN | STADSKANAAL 

TEN BOER | VEENDAM  
VLAGTWEDDE | WINSUM | ZUIDHORN

Zorgkantoor

1      2      3naar pilot



Eén SO voor meerdere organisaties  
bereikbaar in de ANW

De behandelaar is in dit geval een verpleegkundig specialist 
(VS), physician assistant (PA) of basisarts. Nu is doorgaans 
voor elke organisatie een SO (die vaak al dagdienst heeft 
gedraaid) oproepbaar. In de praktijk wordt die soms 
niet, of slechts enkele keren geraadpleegd in de ANW.
Het zorgkantoor stimuleert deze regionale aanpak door 
het project te koppelen aan de regionale arbeidsmarkt 
(Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten: RAAT). De inzet van 
één SO voor meerdere organisaties wordt beloond met een 
opslag voor het tarief. Dit vergroot het draagvlak voor het 
project en maakt het mogelijk dat meerdere organisaties 
mee kunnen doen, of kunnen profiteren van de kennis die 
het project oplevert. 

Doel 
• Continuïteit van goede zorg in de ANW van  
 verpleeghuizen. 

Centrale vragen
• Kun je continuïteit van zorg borgen als drie organisaties
  één SO met elkaar delen?
• Wat is daar voor nodig? 
• Kan technologie hier aan bijdragen? Hiertoe wordt in  
 één zorgorganisatie het werken met smart glasses 
 uitgetest.

Enkele belangrijke bevindingen
In de praktijk blijkt dat zorgorganisaties niet goed genoeg 
van elkaar weten wat ze doen. Dat bemoeilijkt een eendui-
dige triage. In het project is daarom een format gemaakt: 
tijdens een bijeenkomst in februari 2020 heeft elke orga-
nisatie hierin de eigen werkwijze beschreven, zodat deze 
kennis gedeeld kan worden. Bedoeling is dat organisaties 
ook letterlijk in elkaars ‘keuken’ gaan kijken door met elkaar 
mee te lopen. Door de coronacrisis heeft dit onderdeel 
vertraging opgelopen; het met elkaar meekijken gaat in het 
najaar van 2020 van start. De inzet van één SO zal vervol-
gens eerst worden uitgetest.

Zorggroep Meander, Stichting De  
Hoven, Zonnehuisgroep Noord.

Tijdslijn project

Meer informatie
Sjoukje Niehof: 
 s.r.niehof@dehoven.nl

» Verslag werkconferentie sept. 2019 
» Format beschrijven werkproces
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ZORGKANTOORREGIO GRONINGEN | PILOT 1 | 3

Als de behandelaar in de ANW in drie zorg- 
organisaties geen SO of huisarts is, dan moet 
er voor deze organisaties één SO oproepdienst 
zijn: dat is de insteek van dit project.

1      2      3naar pilot

s.r.niehof@dehoven.nl


 
 
 
 
 
De organisaties gaan onderzoeken hoe de huisarts zorg 
met behandeling kan blijven bieden na opname van een 
cliënt in een verpleeghuis. Andersom zou de SO een grotere 
rol kunnen spelen in de huisartsenpraktijk vanwege diens 
specialistische kennis van de ouderenzorg. Zo wordt het 
werk van de huisarts en de SO meer complementair en 
wordt de wederkerigheid bevorderd. De organisaties gaan 
hiermee experimenteren en de bevindingen worden in kaart 
gebracht.

Doel 
• De zorg rondom ouderen in een kwetsbare positie zodanig 
 inrichten dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen
 blijven wonen.

Centrale vragen
• Hoe kan de huisarts ook na een opname van een cliënt  
 zorg met en zonder behandeling in het verpleeghuis  
 blijven bieden (ook wel de ‘derde weg’ genoemd)?
• Hoe kan de kennis van de SO optimaal worden ingezet in 
 de huisartspraktijk?

De verbinding tussen  
de eerste en tweede lijn

Het Hoge Heem, Vredewold, NNGZ

Eerste resultaten
- De SO arts ondersteunt de huisarts al.
- Huisartsen vragen al adviezen aan de
 SO arts voor thuiswonende ouderen.
 Zie »De lezing van Mieke Draijer 

Meer informatie
Sjoukje Niehof: 
 s.r.niehof@dehoven.nl

Deelnemers
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Dit deelproject is uitgezet bij drie kleinere 
zorgorganisaties in het Westerkwartier.  
Het gaat meer om een beweging die in gang  
is gezet om af te tasten hoe de eerste en 
tweede lijn meer met elkaar verbonden  
kunnen worden. 

Bekijk de lezing van Mieke Draijer

1      2      3naar pilot

https://youtu.be/poZ4U0X6SvQ
s.r.niehof@dehoven.nl
https://youtu.be/poZ4U0X6SvQ
https://youtu.be/poZ4U0X6SvQ


Eenduidige triage/e-learning

 
 
 
 
 

De basis vormt het handboek van zorgorganisatie Cordaan 
in Amsterdam, omdat dit als best practice geldt.
Verder gaan mbo, hbo en wo de scholing in triage breder 
oppakken: op het mbo worden verzorgenden en verpleeg-
kundigen nog niet geschoold in klinisch redeneren en triage. 

Doel 
• Een gezamenlijke taal in de triage door te kiezen voor het 
 ontwikkelen van één gezamenlijke applicatie/e-learning.

Centrale vragen
• Hoe kan het handboek van zorgorganisatie Cordaan in
 Amsterdam worden omgevormd tot een gezamenlijke
 applicatie/e-learning voor triage in de ANW?

Enkele belangrijke bevindingen
• De applicatie van Cordaan bleek als handboek beschikbaar, 
 maar het is niet mogelijk om hierin door te klikken.  
 Zorgorganisaties hebben daar wel behoefte aan. 
• Klare Kloek, producent van applicaties in de zorg, is een
 applicatie aan het ontwikkelen waarin dit wel kan. Dit
 gebeurt in samenwerking met de toekomstige gebruikers. 
• Een eerste prototype van de applicatie is inmiddels klaar,
 maar de feedback hierop is door de coronacrisis nog te  
 beperkt gebleven. Het traject van feedback wordt voort-
 gezet. In september komt er een nieuwe bijeenkomst met
  een full design prototype waarop feedback kan komen.
  Op grond daarvan wordt een adviesrapport geschreven
 en kunnen bestuurders beslissen om gezamenlijk een
 app/e-learning triage te ontwikkelen.

Zorggroep Meander, Stichting  
De Hoven, Zonnehuisgroep Noord. 

Eerste resultaten
Het eerste prototype eenduidige 
triage/e-learning om feedback op  
te geven:
» Prototype triage/e-learning

Meer informatie 
Sjoukje Niehof: 
 s.r.niehof@dehoven.nl

Deelnemers

Tijdslijn project

Sta
rt

September 2019
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In het project over de inzet van één SO voor 
meerdere organisaties in de ANW, werd dui-
delijk dat dit eenduidigheid in de triage/taal 
vergt. Die ontbreekt nu. Organisaties hanteren 
hiervoor hun eigen handboeken. In dit afgelei-
de project wordt daarom toegewerkt naar één 
applicatie/e-learning. 

1      2      3naar pilot

https://xd.adobe.com/view/1b33b9cd-dfa4-43bd-65c8-07baf251bb6a-6d02/
s.r.niehof@dehoven.nl


Regio Apeldoorn - Zutphen

 
 
 

De ouderenzorgorganisaties in de regio erkennen dat meer 
samenwerking nodig is om goed op de problematiek te kunnen 
anticiperen en duurzame medische zorg te kunnen waarborgen. 
In samenwerking met het zorgkantoor in de regio is een 
programma opgesteld waarin drie thema’s vastgelegd zijn, 
die kansen bieden. Het zorgkantoor is actief betrokken bij de 
uitvoering van het programma. 

De thema’s van de regio
De kweekvijver
De regio wil nieuwe professionals in de zorg regionaal opleiden.  
Zo start een pilot voor de regionale opleiding voor GZ 
psychologen. Verder wordt verkend wat de mogelijkheden zijn  
om specialisten ouderengeneeskunde anders op te leiden.
Kennis delen
Door het oprichten van een kennisplatform kunnen specialisten 
ouderengeneeskunde, psychologen en GZ professionals kennis  
en kunde met elkaar delen.
Acute zorg 
De regio wil een pilot starten gericht op de acute zorg voor 
ouderen, zowel overdag als tijdens de avond-, nacht- en 
weekenddiensten. De pilot wordt nog voorbereid en start in 2021: 
vier zorgorganisaties doen mee; drie kijken er mee.

Zorgvraag nu en straks
Steeds verder toenemende groei in de volle breedte.
De verwachting is dat de zorgvraag binnen 10 jaar gaat toenemen 
met 21%, zowel somatisch als PG en multi-problematiek.  
 

Zorgaanbieders Apeldoorn - Zutphen 
Zorggroep Apeldoorn, Atlant, Sutfene, WZU Veluwe, Nusantara,  
Den Bouw, Hanzeheerd, Marge Klompé, Talma Borg, Dagelijks 
Leven, Wonen bij September, Riwis.

In deze regio loopt 1 pilot:

318.342 
inwoners

Type zorg 
• Intramurale zorg 
• Extramurale zorg  

  (VVT, MTP)

Apeldoorn

Epe

Zutphen

De regio Apeldoorn - Zutphen is zeer uitgestrekt  
en vergrijst sterk. Door de toenemende zorgvraag  
dreigt een tekort aan specialisten ouderen- 
geneeskunde. 

Sog2025.nl
Onder het motto ‘hoe ziet de zorg van morgen en 
overmorgen eruit’ wordt op de website www.sog2025.nl  
een toekomstbeeld van de ouderenzorg in de regio geschetst. 
Ook worden alle relevante ontwikkelingen op dit gebied 
bijgehouden voor de regio.

APELDOORN | ZUTPHEN | LOCHEM 
BRUMMEN | EPE | HEERDE

1naar pilot

Zorgkantoor

https://sog2025.nl


Regionale opleiding voor
GZ-psychologen (GOP)

In maart 2020 verwierf de regio Apeldoorn - Zutphen de 
opleidingserkenning voor de nieuwe opleiding. In totaal 
acht zorgorganisaties (uit de VVT-, GZ-, ZKHS- en VG-
deelsectoren) gaan hier nu de ontwerp- en ontwikkelfase 
in om te komen tot een werkend samenwerkingsmodel 
voor invoering en uitvoering. Met als einddoel te komen tot 
een duurzame participatie. De GOP-AZ wil in 2021 van start 
gaan met opleidingsplaatsen en gaat zo gericht mensen 
ook voor de regio opleiden. Het onderwijs wordt verzorgd 
door een erkend onderwijsinstituut (RCSW) in Nijmegen; 
het praktijkonderwijs vindt plaats in de zorgorganisaties. 
Zorgorganisatie GGNet gaat helpen om de kwaliteit 
van de opleiding nog verder te verbeteren binnen dit 
samenwerkingsverband. 

Doel
• Samenwerking opstarten en uitbreiden en samen bouwen  
 aan de noodzakelijke kweekvijver voor nieuwe  
 GZP-professionals.

Centrale vragen
• Hoe kunnen we de continuïteit van duurzame medische
 zorg waarborgen?
• Hoe kunnen we zorg laten leveren door andere  
 professionals dan de Specialist Ouderengeneeskunde?
• Hoe kunnen we inspelen op zorgvragen op het gebied van  
 mentaal welbevinden, mede vanwege de toename van het
  aantal mensen met dementie?
• Hoe kunnen we vanuit verkenning via ontwerp en  
 ontwikkeling naar een duurzame een gecombineerde  
 opleidingsplaats komen?
• Hoe kunnen we van subsidie-gestuurd opleiden (geen 
 subsidie  betekent niet opleiden) naar capaciteit- en  
 vraaggestuurd opleiden?
• Hoe kan een gecombineerde opleidingsplaats zodanig  
 gefinancierd worden dat duurzaamheid van opleiden
 (meerjarig) gewaarborgd wordt?

Zorggroep Apeldoorn, Atlant, Marga 
Klompé, WZU Veluwe, Sutfene, GGNet, 
Gelre Ziekenhuis en ‘s Herenloo. 

Eerste resultaten 
De gecombineerde opleidings-
erkenning GOP-AZ, CRT-registratie 
GOP-AZ, implementatieplan GOP-AZ
zijn gereed.

Lees online de inhoudsopgave van het 
handboek voor deze opleiding.

Meer informatie
Jan Hendriks, jhm.hendriks@ascie.nl

Deelnemers

Tijdslijn project
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ZORGKANTOORREGIO APELDOORN - ZUTPHEN | PILOT

In samenwerking met de Achterhoek is een  
pilot gestart voor een gecombineerde op-
leiding voor psychologen in opleiding tot 
GZ-psycholoog (GOP). De Achterhoek heeft 
hierin al veel ervaring opgedaan en deelt de 
kennis hierover graag met andere regio’s. 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2019/12/Inhoudsopgave-GOP-Opleidingshandboek.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2019/12/Inhoudsopgave-GOP-Opleidingshandboek.pdf
mailto:jhm.hendriks%40ascie.nl?subject=


Regio Arnhem, De Achterhoek

 
 
 
 
 
De huisartsenvereniging heeft huisartsen al geadviseerd om 
cliënten met een ZZP-5 indicatie niet meer te behandelen. 
Dit zal leiden tot een grotere druk op de medische teams van 
ouderenzorg organisaties, die nu al een knelpunt in de avond-, 
nacht- en weekenddiensten ervaren. In het regionaal bestuur 
hebben organisaties samen met het zorgkantoor de belangrijkste 
thema’s benoemd en zijn actielijnen uitgezet. Vanaf de start zijn 
specialisten ouderengeneeskunde (SO) hier nauw bij betrokken 
geweest en in mindere mate ook andere disciplines.

De actielijnen die zijn uitgezet
• Een regionale opleidingscarrousel opstarten.  
 Dit betreft het implementeren van GOP en doorontwikkeling 
 naar GOR (Gecombineerde Opleidingsregio GZ-psycholoog). 
• Een regionaal rooster opstellen voor de avond-, nacht-
 en weekenddienst in combinatie met een visie op ‘Anders
 Organiseren van Ouderenzorg’.
• Zorgvraag, Zorgaanbod en Arbeidsmarkt. Deelname als
 koploperregio aan landelijk programma Regionale Raming
 Capaciteit DMZ wordt overwogen. 

Zorgvraag nu en straks
Het aantal SO ten opzichte van het aantal verpleeghuisbewoners 
ligt tussen 1:80 en 1:120; afhankelijk van de doelgroepen waar de 
bewoners deel van uitmaken. De zorgvraag voor mensen met een 
ZZP-indicatie zal met 50 procent toenemen (en over 20 jaar zijn 
verdubbeld).

Zorgaanbieders Achterhoek
Sensire, Azora, Careaz, Markenheem, Gouden Leeuw Groep,  
Stichting Zorg Marga Klompé

In deze regio lopen 2 pilots:

296.300  
inwoners Achterhoek

Type zorg 
• Intramurale zorg 
• Extramurale zorg

• Medisch behandelteam

De Achterhoek is een uitgestrekte regio die 
krimpt en vergrijst. Nu al zijn de wachtlijsten 
voor verpleeghuizen relatief groot. Daarnaast 
dreigt een groot tekort aan huisartsen, terwijl de 
zorgvraag in de eerste lijn juist stijgt. 

AALTEN | BERKELLAND | BRONCKHORST
DOETINCHEM | MONTFERLAND | OOST GELRE 

OUDE IJSELSTREEK | WINTERSWIJK

Winterswijk
Doetinchem

Berkelland

Zorgkantoor

1      2naar pilot



Regionale opleiding voor
GZ-psychologen (GOP)

De gecombineerde opleidingsplaats voor Psychologen in 
opleiding tot GZ Psycholoog ging van start met vier VVT 
organisaties, een GZ-organisatie en het Streekziekenhuis 
Koningin Beatrix. Inmiddels is de opleidingsgroep ook 
uitgebreid met een zorgorganisatie voor verstandelijk 
gehandicapten. Het onderwijs wordt verzorgd door 
een erkend onderwijsinstituut in Nijmegen (RCSW); het 
praktijkonderwijs in de zorgorganisaties. De regie is in 
handen van twee begeleidingscommissies: één voor 
organisatorische zaken (RBC) en één voor opleidingszaken 
(ROC). Zorgorganisatie GGNet is opleidingspartner en 
ondersteunt extra om de kwaliteit van de opleiding verder 
te verbeteren. 

Doel 
• Samen bouwen aan de noodzakelijke kweekvijver voor 
 nieuwe GZ-professionals binnen de regio, in het bijzonder
 ook binnen de VVT.

Centrale vragen
• Hoe kunnen we de continuïteit van duurzame medische
 zorg waarborgen?
• Hoe kunnen we zorg laten leveren ook door andere  

 professionals dan alleen de specialist  
 ouderengeneeskunde?
• Hoe kunnen we inspelen op de groeiende zorgvraag op het
 gebied van mentaal welbevinden, mede vanwege de  
 toename van het aantal mensen met dementie klachten.
• Hoe kunnen we van subsidie-gestuurd opleiden (geen  
 subsidie betekent niet opleiden) naar capaciteit- en  
 vraaggestuurd opleiden?
• Hoe kan een gecombineerde  opleidingsplaats zodanig  
 gefinancierd worden dat duurzaamheid van opleiden 
 (meerjarig) gewaarborgd wordt?

Het is de bedoeling om uiteindelijk structureel 10 tot 12 
mensen op te blijven leiden tot GZ-psycholoog in deze 
regio. Het regionale model lijkt ook geschikt om specialisten 
ouderengeneeskunde op te leiden.

Azora, Stichting Zorg Marga Klompé,  
Sensire, Careaz, Elver, Estinea en De  
Lichtenvoorde, Koningin Beatrix Zieken-
huis, GGNet (GGZ-organisatie) en drie 
GZ-organisaties: Estinea, De Lichtenvoorde 
en Elver. 

Eerste resultaten 
Uitbreiding van de regionale samen- 
werking in de regio; ook zorgorganisaties in 
de zorg voor verstandelijk gehandicapten 
doen nu mee. Dankzij een mooie mix van 
gecombineerde opleidingsplaatsen wordt de 
opleiding tot GZ-psycholoog steeds interes-
santer en bovenal aantrekkelijker. In septem-
ber 2019 werd gestart met twee opleidings-
plaatsen; sinds januari 2020 zijn dat er drie. 
Vanaf september 2020 komen daar nog eens 
vijf extra opleidingsplaatsen bij zodat er dan 
acht mensen in opleiding (PIOG’s) actief zijn.

Meer informatie
J.H.M. (Jan) Hendriks, coördinator  
GOP-Achterhoek info@gop2025.nl  
06-28848785
Lees ook Regio Achterhoek leidt zelf 
GZ-psychologen op.

Deelnemers

Tijdslijn project
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september 
2018

Een volledige opleidingscyclus van 3 jaar

december 
2021

ZORGKANTOORREGIO ARNHEM, DE ACHTERHOEK | PILOT 1/2

De Achterhoek verwierf in 2017 de erkenning 
voor een gecombineerde opleiding voor  
psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog 
(GOP); op dat moment werd daar nog niemand 
in de regio voor opgeleid. 

gop2025.nl
Lees online over de ontwikkeling  
van een GOP: www.gop2025.nl  
voor het opzetten van een 
gecombineerde opleidingsplaats  
voor psychologen in opleiding  
tot GZ-psycholoog.

1      2naar pilot

mailto:info%40gop2025.nl?subject=
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/regio-achterhoek-leidt-zelf-gz-psychologen-op/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/regio-achterhoek-leidt-zelf-gz-psychologen-op/
http://www.gop2025.nl
https://gop2025.nl/


Regionale ANW (avond-, nacht- en weekenddiensten) 
in combinatie met ontwikkelen visie op ‘Anders Organiseren van Ouderenzorg’

Azora; Sensire; Stichting Zorg Marga 
Klompé en Careaz

Deelnemers

Tijdslijn project
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2021

ZORGKANTOORREGIO ARNHEM, DE ACHTERHOEK | PILOT 2/2

Van organisatie georiënteerde avond-, nacht-  
en weekenddiensten (ANW) naar regio georiën-
teerde ANW, dat is de insteek van deze pilot.  

Meer informatie
Marleen van der Sijs 
m.vandersijs@sensire.nl
Phyleen de Jong-Messerschmidt 
p.dejong@markenheem.nl 
Marian van Gaasbeek  
m.van.gaasbeek@azora.nl

 

De VVT-zorgorganisaties die hierbij betrokken zijn, hebben 
inmiddels een opdracht geformuleerd voor een regionale 
aanpak voor een gemeenschappelijke medische ANW-
dienstverlening, inclusief triage. Het gaat om medische zorg, 
behandeling en ondersteuning in acute situaties. 

 

Doel
• Een efficiënte inzet van specialisten ouderengeneeskunde, 
 verpleegkundig specialisten/physician assistents en  
 verpleegkundigen voor de acute zorg in de avond-, nacht-  
 en weekenduren.
• Door anders samenwerken en taakherschikking verbeteren
 van de beschikbaarheid van professionals voor ouderen-
 zorg in en buiten de intramurale VVT.
• Waarborgen van de continuïteit van duurzame medische 
 zorg.

Enkele belangrijke bevindingen
De eerste verkenningen wijzen uit dat regionale samen-
werking in belangrijke mate de efficiency vergroot in de 
ANW inzet.

1      2naar pilot

mailto:m.vandersijs%40sensire.nl?subject=
mailto:p.dejong%40markenheem.nl%20?subject=
mailto:m.van.gaasbeek%40azora.nl?subject=


Regio Zeeland

 
 
 
 
 

Dit leidt tot een krapte op de arbeidsmarkt en op den duur tot 
een ontoereikend zorgaanbod. Het tekort aan huisartsen (bijna 
een kwart gaat binnen vijf jaar met pensioen) en het aantal SO 
(specialisten ouderenzorg) zal verder toenemen. Nu al is duidelijk 
sprake van crisisopnames en capaciteitsproblemen. Ook de 
toegang tot andere vormen van (acute) zorg komt in gevaar. 

Het is een situatie die kansen biedt
• Om de bestuurlijke en professionele samenwerking te
 stimuleren: dit is al vastgelegd in het convenant ‘Thuis  
 in het Zeeuwse Verpleeghuis’. Het komt voort uit RAAT 
 (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten). De werkgroep 
 ‘Tekort artsen’ richt zich op het tekort aan medici in Zeeland.
 Zo zijn inmiddels met succes vijf artsen geworven, conform
 de doelstellingen voor 2020. 
• Om de (sub)regionale netwerkstructuur om medische
 capaciteit te delen te intensiveren, bijvoorbeeld 
 bereikbaarheidsdiensten in de avond-, nacht- en
 weekenddiensten (ANW).
• Om de kleinschaligheid in het Zeeuwse te benutten met pilots
 en experimenten voor lessen tot mogelijke opschaling.
 Bijvoorbeeld: het effectief inzetten van de schaarse medische
 capaciteit door in te zetten op slimme brillen. 

Het programma Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis omvat 
meerdere projecten waaronder de pilot Deskundigheid in zicht. 

Zorgvraag nu en straks
De provincie is de meest vergrijsde van Nederland. Bijna een 
kwart van de bevolking is ouder dan 65 jaar. Het aantal cliënten 
in de Wet langdurige zorg steeg van 2017 naar 2018 met 3,4 % 
(154 cliënten). De komende 10 jaar zal de zorgvraag toenemen 
met 17% (het aantal 80-plussers neemt de komende 15 jaar toe 
met 66 %).

Zorgaanbieders Zeeland
Allévo, Cedrah, WVO Zorg, Cleijenborch, Zorggroep Ter Weel, 
Schutse Zorg Tholen, Cederhof, ZorgSaam, Zorgstroom,  
Eilandzorg en SVRZ.

In deze regio loopt 1 pilot:

383.073 
inwoners

Type zorg 
• Intramurale zorg 
• Extramurale zorg

• Medisch behandelteam

De regio Zeeland bestaat voor een derde uit 
water: een mooi, uitgestrekt gebied. Bewoners 
wonen verspreid over de eilanden; openbare 
voorzieningen zijn zodoende minder snel 
voorhanden. De cijfers laten zien dat sprake is van 
krimp en vergrijzing. 

BORSELE | GOES | HULST | KAPELLE
MIDDELBURG | NOORD-BEVELAND

REIMERSWAAL | SCHOUWEN-DUIVELAND
SLUIS | TERNEUZEN | THOLEN | VEERE

VLISSINGEN

Goes

Middelburg

Terneuzen

1naar pilot

Zorgkantoor

https://viazorg.nl/themas/thuis-in-het-zeeuwse-verpleeghuis
https://viazorg.nl/themas/thuis-in-het-zeeuwse-verpleeghuis
https://viazorg.nl/nieuws/2019-11/zeeuwse-zorgsector-onderwijs-en-overheid-pakken-samen-personeelstekorten-aan


Deskundigheid in zicht 

Via de slimme bril die de zorgmedewerker draagt, kijkt de 
arts of verpleegkundige op een tablet of telefoon live mee 
en ziet wat de zorgmedewerker ziet. Bovendien kunnen 
ze langs die beveiligde weg met elkaar communiceren. In 
dit project zijn zeven situaties beschreven waarin de bril 
uitgetest wordt.  
 
Te weten:
• Medische dienst 24/7 (specialist ouderengeneeskunde
 kijkt via bril mee met verpleegkundig specialist op de
 werkvloer).
• Verpleegkundige ondersteuning 24/7 (verpleegkundige
 kijkt via bril mee met bijvoorbeeld verzorgende).
• Bij wondzorg.
• Bij verward gedrag.
• Bij medical scribe (een zorgmedewerker kijkt mee
 met de arts en registreert direct in of informeert uit het
 zorgdossier). 
• Bij de begeleiding van leerlingen en studenten. 
• Cliënt beleeft thuissituaties van slimme brildrager mee
 (welzijnstoepassing).

Per organisatie wordt de slimme bril in één of twee situaties 
uitgetest. Na de testfase volgt een businesscase om te 
onderzoeken wat de kosten zijn en of de verwachtingen op 
dit gebied worden waargemaakt.  

In de tussentijd wordt gemonitord of de effecten in de 
toepassing worden gerealiseerd.

Doel
• Het efficiënter inzetten van gespecialiseerde 
 zorgmedewerkers.
• Kwaliteitsverbetering door sneller beschikbare  
 deskundigheid.

Centrale vragen
• Draagt het gebruik van smart glasses bij aan het  
 efficiënter inzetten van personeel en daarmee aan  
 arbeidsbesparing?
• Neemt de werkdruk hierdoor af?
• Wat zijn de voor- en nadelen? 
• Levert het een verbetering op voor de cliënt?

Ter Weel, WVO-zorg, Zorgsaam,  
Zorgstroom, Eiland zorg, Ouderenzorg 
Noord-Beveland.

Eerste resultaten 
Nog geen resultaten

Deelnemers
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mei 2020

Looptijd 1 jaar

mei 2021

ZORGKANTOORREGIO ZEELAND | PILOT

De situatie in Zeeland vraagt om een efficiënte 
inzet van zorgprofessionals. Zij moeten regel-
matig langere afstanden afleggen en dat vergt 
veel reistijd. Mogelijk biedt het gebruik van 
zogeheten smart glasses (slimme brillen) in een 
aantal situaties een goed alternatief.

Bekijk het filmpje van Argos Zorggroep  
over de smart glasses

Meer informatie
André Walhout 
a.walhout@viazorg.nl

mailto:a.walhout%40viazorg.nl?subject=
https://youtu.be/uAZVRah0QF8


Regio ’t Gooi, Vechtstreek en Almere

 
 
 
Dit speelt sterk in jonge steden zoals Almere: het aantal 
80-plussers zal hier binnen 20 jaar verdubbelen. Nu al merken 
verpleeghuizen en woonzorgcentra dat het aantal cliënten met 
zwaardere problematiek toeneemt. Het gaat dan niet alleen om 
mensen met dementie, maar ook om specifieke doelgroepen 
zoals mensen met Korsakov of Parkinson en ouderen in de GGZ. 
In de visie van de regio moeten mensen specialistische zorg zo 
lang mogelijk thuis ontvangen. In combinatie met de (dreigende) 
krapte op de arbeidsmarkt betekent dat een grote uitdaging voor 
de regio. Samenwerking in de keten wordt steeds belangrijker.
 
SO in toekomstperspectief
De situatie in de regio heeft geleid tot het formuleren van 
een meerjarig programma, getiteld: de specialist ouderen-
geneeskunde (SO) in toekomstperspectief. Het zorgkantoor 
is nauw betrokken bij de opzet van dit programma. Onder 
de noemer ‘verbeteren, veranderen en vernieuwen’ zijn zes 
beleidsthema’s in de vorm van actielijnen vastgesteld, te weten:
• Anders Behandelen
• Anders Organiseren
• Anders Onderzoeken
• Anders Opleiden
• Anders Positioneren
• Anders Werken

Vanwege de coronacrisis is daar nog een zevende overstijgend 
thema aan toegevoegd: Anders Dokteren – Dokters Online. De 
crisis heeft een grote impact op het werk van de SO, die veel meer 
digitaal is gaan werken.

Zorgvraag nu en straks
Er is een toename van mensen met dementie en specifieke 
doelgroepen (Parkinson, Korsakov, GGZ) en van specialistische 
zorg aan huis. De komende 10 jaar zal de zorgvraag zal naar 
verwachting met 52% toenemen. 

Zorgaanbieders ‘t Gooi, Vechtstreek en Almere
Amaris, Hilverzorg, Inovum, Vivium, Zorggroep Almere, Buiten-
haeghe Leger des Heils, De Oude Pastorie, Nusantara, en Rosa
Spierhuis.

In deze regio loopt 1 pilot:

467.200 
inwoners

Type zorg 
• Intramurale zorg 
• Extramurale zorg 

• Medische behandelteams

De regio ’t Gooi, Vechtstreek en Almere (GVA) 
groeit en vergrijst. De komende jaren zal die 
vergrijzing en daarmee het zorggebruik sterk 
toenemen. ALMERE | BLARICUM | EEMNES 

GOOISE MEREN | HILVERSUM | HUIZEN | LAREN  
WEESP | WIJDEMEREN 

1naar pilot

Zorgkantoor

Huizen

Wijdemeren

Almere



Anders Dokteren – Dokters Online 

 
De uitkomsten van dit vooronderzoek worden gebruikt 
voor de actielijnen die de regio heeft uitgezet: Anders 
Behandelen, Anders Organiseren, Anders Onderzoeken, 
Anders Opleiden, Anders Positioneren en Anders Werken. 
Hoewel de coronacrisis veel hectiek met zich meebrengt, 
hebben meer dan 60 SO aangegeven mee te willen werken 
aan dit praktijkgerichte evaluatieonderzoek. Zo zal een 
enquête worden uitgezet en wordt de inzet van diverse 
middelen (onder andere het gebruik van smart glasses) 
geëvalueerd en/of uitgeprobeerd. Het programmaplan voor 
het onderzoek is inmiddels klaar.

Doel van de pré pilot
• Inzicht verkrijgen in (de toename van) het gebruik van
 (digitale) technologie door de SO: wat zijn de eerste  
 effecten en welke mogelijkheden biedt (digitale)  
 technologie.

Centrale vragen
• Welke (digitale) technologie gebruikt de SO, welke niet? 
• Welke (digitale) technologie moet volgens de SO verder
 ontwikkeld worden?
• Hoe draagt (digitale) technologie bij aan het kunnen  
 werken op meerdere locaties/werken op afstand? 
• Hoe draagt (digitale) technologie bij aan: de duidelijkheid
  van rollen, het beheersbaar maken van de werkdruk, het
 vergroten van de weerbaarheid van de SO en het ver-
 sterken van de positie van de medische as?

Medische vakgroep (in het bijzonder 
de SO), paramedische vakgroep en 
verpleegkundige en zorgkundige groep 
in de regio GVA. Verder wordt samen-
gewerkt met het Zorg Innovatie Huis 
(in de regio) en de inzet van Expertise- 
en Kenniscentra in Zorg en Technologie 
(leveranciers).

Eerste resultaten 
Nog geen resultaten

Meer informatie
Noeska Meijer 
n.meijer@inovum.nl

Deelnemers

Tijdslijn project

Sta
rt 

pilo
t

Afro
nding pilo

t

juni 2020 oktober 2020

ZORGKANTOORREGIO ‘T GOOI, VECHTSTREEK EN ALMERE | PILOT

De specialist ouderengeneeskunde (SO) is sinds 
de coronacrisis veel meer (digitale) technologie 
gaan gebruiken. De regio wil deze verandering 
graag op een praktijkgerichte wijze verder  
onderzoeken.

Meer weten over  
anders dokteren?
Kijk op www.so.gva2025.nl en 
ga naar Anders Dokteren, daar 
vindt u achtergrondinformatie 
over het evaluatieonderzoek 
Dokters Online. 

mailto:n.meijer%40inovum.nl%20?subject=
http://www.so.gva2025.nl
https://gop2025.nl/


 
 
 

De regio heeft voldoende specialisten ouderengeneeskunde 
(SO), maar op termijn wordt een tekort verwacht; rond 2030 
geldt dit ook voor huisartsen. De regio is al in een vroeg stadium 
begonnen met het anders inrichten van de medische zorg aan 
ouderen. Bestuurders tonen durf om grote veranderingen in 
te zetten. Op brede schaal werden al taken herschikt. Verder 
hebben betrokken zorgorganisaties gesproken over het samen 
opzetten van avond-, nacht-, en weekenddiensten (ANW) per 
subregio. 

Het is een situatie die kansen biedt
• Om de ANW-problemen op te lossen en het vraagstuk van de
 (toename van) kwetsbare ouderen branche-overstijgend aan
 te pakken, waar nodig ook met niet-zorgpartijen.
• Om binnen deze zorgketens inhoudelijk samen te werken als 
 het om kwetsbare ouderen gaat (zonder meer samenwerking
 is de medische zorg en dienstverlening aan ouderen in een
 aantal gebieden op termijn niet meer te garanderen). 
• Door het versterken van de samenwerking tussen de
 verschillende zorginstellingen kan de cliënt de juiste zorg op
 de juiste plaats ontvangen, ongeacht waar hij/zij woont.
• Het ziekenhuis is al betrokken bij de afstemming van
 bereikbaarheidsdiensten van de klinisch geriater, SO en huis-
 artsen. Het ziekenhuis en een grote VVT-aanbieder willen
 de samenwerking met elkaar en andere zorgaanbieders nog
 intensiveren.

Zorgvraag nu en straks 
De zorgvraag zal naar verwachting met 37% toenemen. Vooral 
het aantal cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag stijgt 
(50%). Het verwachte tekort aan SO ligt tussen de 20 en 40%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorgaanbieders Friesland Zuidoost 
ZuidOostZorg, NijSmellinghe, Dokterswacht en regionale huis-
artsen (andere zorgaanbieders kunnen in tweede instantie 
aansluiten). 

In deze regio loopt 1 pilot:

Zuidoost Friesland is een regio met een redelijk 
stabiele bevolkingsomvang. Na 2030 zal de 
bevolking waarschijnlijk wel licht gaan krimpen; 
de vergrijzing is nu al gaande. 

Regio Friesland Zuidoost
1naar pilot

111.101  
inwoners 

Zuidoost Friesland

Type zorg 
• Intramurale zorg 
• Extramurale zorg

(door de herinrichting  
van het zorglandschap  

wordt deze indeling op den 
duur minder relevant)

SMALLINGERLAND | OPSTERLAND 
OOSTSTELLINGWERF | WESTSTELLINGWERF

Zorgkantoor

Smallingerland

Ooststellingwerf

Weststellingwerf



ANW 
Regionale 24 uurs medische zorg (kwetsbare) ouderen in Zuidoost Friesland

Deelnemers
Ziekenhuis Nij Smellinghe, ZuidOost-
zorg, Dokterswacht en regionale huis-
artsen (in tweede instantie sluit onder 
andere Liante aan).

Tijdslijn project

Eerste resultaten
Lees meer over de samenwerking van 
ziekenhuis, huisartsen en de VVT-sec-
tor in Zuidoost Friesland

Meer informatie
Rita de Jong  
rita.dejong@zuidoostzorg.nl
Gerda Woudstra  
G.Woudstra@nijsmellinghe.nl
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ZORGKANTOORREGIO Friesland Zuidoost | PILOT 1

VVT-organisaties, ziekenhuis Nij Smellinghe en 
huisartsen hebben de ambitie om de zorg geza-
menlijk anders te in te richten, zowel inhoudelijk 
als kwalitatief. Integraliteit, doelmatigheid en 
zorg dichtbij zijn hierbij de leidende principes. 

 

Deze passen in de gezamenlijk geformuleerde 
meerjarenstrategie gericht op regionale samenwerking: 
regionale partijen committeren zich hieraan. Een eerste 
stap om regionale samenwerking nader vorm te geven, 
is de ANW-pilot (gevolgd door de totstandkoming van 
een regionaal behandelteam). Binnen het ziekenhuis in 
Drachten wordt een schakelafdeling met een aantal bedden 
ingericht onder hoofdbehandelaarschap van een specialist 
ouderengeneeskunde (SO) van ZuidOostZorg. Ouderen 
kunnen hier tijdelijk terecht voor observatie en extra zorg. 

Doel
• Het bieden van een geschikte opvangplek aan kwetsbare
 ouderen.
• Het verminderen van de druk op de ANW-zorg 
 (Spoedeisende Hulp, klinisch geriaters in het ziekenhuis  
 en huisartsen). 
• Het vergroten van de medische zorgcapaciteit in de regio. 

Centrale vragen
• Hoe kunnen we een geschikte opvangplek aan kwetsbare
 ouderen bieden?
• Hoe kunnen we de druk op de ANW-zorg zoals benoemd 
 verminderen?
• Hoe kunnen we de medische zorgcapaciteit in de regio 
 vergroten?

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/samenwerken-beste-zorg-regio-zuidoost-friesland/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/samenwerken-beste-zorg-regio-zuidoost-friesland/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/samenwerken-beste-zorg-regio-zuidoost-friesland/
mailto:rita.dejong%40zuidoostzorg.nl?subject=
mailto:G.Woudstra%40nijsmellinghe.nl?subject=


 
 
 

Voor kleinere organisaties zonder behandeldienst is dat 
nu al lastiger. Verder lijkt een schaarste aan specialisten 
ouderengeneeskunde (SO) te gaan ontstaan. Via RAAT 
(Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) worden de acties 
gericht op het tegengaan van tekorten gebundeld: een van 
de projecten is gericht op het dreigend tekort aan SO en het 
herschikken van taken. Ook het zorgkantoor zet zich hier 
sterk voor in. Voordeel is dat het vestigingsklimaat voor 
medici in Midden-Holland goed is. De regio ligt nabij enkele 
opleidingscentra voor artsen en de grotere organisaties bieden 
zorg voor veel verschillende cliëntengroepen. 

Het is een situatie die kansen biedt
• Om taken te herschikken en in te zetten op triage. De twee 
 grote VVT-organisaties zijn hier al mee begonnen.
• De huisarts in te zetten in het verpleeghuis.
• De SO’s gecoördineerd in te zetten in de eerste lijn.
• Meer in te zetten op preventie waar het gaat om ouderen 
 in een kwetsbare positie. Regionaal worden hiervoor al
 initiatieven genomen. 

Zorgvraag nu en straks 
Het aantal cliënten dat Wlz-zorg nodig heeft zal de komende 
10 jaar naar verwachting met 40% stijgen. De stijging zal het 
groots zijn bij cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag. 
In het decennium dat hierop volgt, zal sprake zijn van een nog 
sterkere stijging van de zorgvraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorgaanbieders Midden Holland 
Zorgpartners, Fundis, De Zevenster, Huize Winterdijk, Cedrah. 

In deze regio lopen 3 pilots

De bevolkingsomvang van de regio Midden-
Holland blijft de komende decennia redelijk 
constant. Wel is sprake van een sterke vergrijzing. 
Ondanks krapte in de formatie, lukt het grote 
organisaties in de ouderenzorg momenteel nog 
om medische zorg te bieden. 

Regio Midden-Holland

229.500 
inwoners

Type zorg 
• Intramurale zorg 
• Extramurale zorg

Aantal SO ten opzichte van  
verpleeghuisbewoners:  

25 SO’s : ca. 1.600 bewoners

GOUDA | BODEGRAVEN | REEUWIJK 
KRIMPENERWAARD | WADDINXVEEN 

DE ZUIDPLAS

Zorgkantoor

1      2      3naar pilot

Bodegraven

Gouda
Waddinxveen



De Zevenster
Deelnemers
Huisarts, SO en verpleegkundig  
personeel van de Zevenster. 

Tijdslijn project

Resultaat
De samenwerking heeft een goed 
functionerend en werkbaar model 
opgeleverd. Met name voor kleinere 
zorgorganisaties biedt dit model een 
goede oplossing. Lees meer in het  
artikel De Zevenster: een huisarts in 
huis en de SO waar nodig.

Meer informatie
Jitse Schuurmans 
06-20175956
Schuurmans@eshpm.eur.nl

Sta
rt 

pilo
t

Afro
nding pilo

t

september 2019 juli 2020

ZORGKANTOORREGIO MIDDEN HOLLAND | PILOT 1/3

Voor een kleinere organisatie als de Zevenster 
(85 bewoners) is het moeilijk om een specialist 
ouderengeneeskunde (SO) te vinden. Een huis-
arts met veel ervaring in de medische zorg voor 
ouderen bleek een deel van de taken van de SO 
graag op zich te nemen. 

 

Een logische stap volgens de huisarts, aangezien nogal wat 
bewoners voor de verhuizing naar het verpleeghuis bij haar 
waren en de continuïteit van zorg zo wordt gewaarborgd. 
Uiteindelijk lukte het om daarnaast een SO in deeltijd aan 
te trekken. In de pilot werken huisarts en SO samen aan 
medische zorg op een goed niveau.

Doel
• Het waarborgen van de continuïteit van kwalitatief goede 
 medische zorg aan bewoners van het verpleeghuis.

Centrale vragen
• Kan met een andere organisatie van de medische zorg de
 SO door meerdere organisaties worden gedeeld? 
• Hoe kan de deskundigheid van meerdere disciplines 
 optimaal worden benut? 
•  Hoe kan de duurzame kwaliteit van de medische  
 dienstverlening in het verpleeghuis gegarandeerd
 worden?

Enkele belangrijke bevindingen 
De specialist ouderengeneeskunde en de huisarts hebben 
een verschillende kijk op de medische zorg. Waar de 
huisarts gewend is om vaker in te steken op ‘cure’, kijkt 
de SO in het verpleeghuis meer naar ‘care’, ofwel: naar de 
kwaliteit van leven. In de samenwerking is het nodig om dit 
verschil te overbruggen en de medische zorg samen vorm te 
geven. Het vergt vertrouwen in elkaar. Voor de SO betekent 
de samenwerking bovendien: het durven loslaten van 
verschillende taken. En dat alles kost tijd, zo leert de pilot.

1      2      3Pilot

http://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/de-zevenster-huisarts-specialist-ouderengeneeskunde/
http://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/de-zevenster-huisarts-specialist-ouderengeneeskunde/
mailto:Schuurmans%40eshpm.eur.nl?subject=


Huize Winterdijk
ZORGKANTOORREGIO MIDDEN HOLLAND | PILOT 2/3

Huize Winterdijk is van oorsprong een woon-
zorgcentrum dat nu de transitie doormaakt naar 
verpleeghuis: steeds meer bewoners hebben een 
complexe zorgvraag. 

 

Het centrum was daar niet op ingericht: bewoners hadden 
hun eigen huisarts, een specialist ouderengeneeskunde 
ontbrak. In de pilot biedt een huisarts met veel kennis 
van ouderengeneeskunde zorg aan 60 procent van de 
bewoners. Daarbovenop is een SO in deeltijd ingehuurd. 
Financieel is dit een uitdaging: voorheen werd de zorg in 
Huize Winterdijk vanuit de zorgverzekering gefinancierd, 
waar nu steeds vaker financiering vanuit de Wet langdurige 
zorg nodig is.

Doel
• Het waarborgen van de continuïteit van kwalitatief goede 
  medische zorg aan bewoners.

Centrale vragen
• Kan met een andere organisatie van de medische zorg de
 SO door meerdere organisaties worden gedeeld?
• Hoe kan de deskundigheid van meerdere disciplines
 optimaal worden benut? 
• Hoe kan de duurzame kwaliteit van de medische 
 dienstverlening in het verpleeghuis gegarandeerd worden?

Deelnemers
Huisarts, SO en verpleegkundig  
personeel Huize Winterdijk

Tijdslijn project

Meer informatie
Lianne Dammers 
06-46220529,
l.dammers@huizewinterdijk.nl 

Sta
rt 

pilo
t

Afro
nding pilo

t

juni 2020 december 2020

1      2      3Pilot

mailto:l.dammers%40huizewinterdijk.nl?subject=


Gouden Hart
ZORGKANTOORREGIO MIDDEN HOLLAND | PILOT 3/3

Door de toenemende inzet van de specialist 
ouderengeneeskunde (SO) in de eerste lijn neemt 
de druk op deze beroepsgroep verder toe. In 
deze pilot wordt onderzocht of de verpleegkun-
dig specialist (VS) extramuraal taken van de SO 
kan uitvoeren, zodat de druk op de SO afneemt. 

 

De gedachte hierachter is dat verpleegkundig specialisten 
relatief gezien eenvoudiger zijn op te leiden dan de SO en 
hun aantal dus sneller uitgebreid kan worden.

Doel 
• Een toekomstbestendige constructie voor het
 waarborgen van kwalitatief goede medische zorg aan
 ouderen in de thuissituatie, zeker nu mensen steeds
 langer thuis blijven wonen.

Centrale vragen
• Kan het tekort aan SO deels worden opgevangen door 
 SO taken in de extramurale zorg door verpleegkundig
 specialisten uit te laten voeren?

Enkele bevindingen
Het opstarten van de pilot was niet eenvoudig: voor de inzet 
van de VS in de wijkverpleging is nog geen betaaltitel. Dit 
zou betekenen dat de VS extramuraal tegen een veel lager 
tarief aan het werk zou moeten gaan. In de pilot is dit niet 
nodig en is de financiering van de VS tegen het normale 
tarief geregeld. Het zorgkantoor gaat zich bovendien 
inzetten voor een betaaltitel voor de VS in de extramurale 
zorg vanaf 2021.

Deelnemer
Gouden Hart

Tijdslijn project

Meer informatie
Gert Jan Speksnijder
06-20977881
g.speksnijder@goudenhart.nu

Bekijk ook het andere  
praktijkvoorbeeld 
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t

juli 2020 maart 2021

1      2      3Pilot

mailto:g.speksnijder%40goudenhart.nu?subject=
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/welthuis-goudenhart-samenwerking-complexe-zorgvraag/


Anke Huizenga, klankbordgroep duurzame medische zorg:
“We moeten samen anders naar het probleem kijken” 
Een klankbordgroep houdt zicht op de ontwikkelingen in 
Duurzame Medische Zorg aan ouderen. “We reflecteren en 
bespreken wat nodig is om het proces verder te helpen”, 
zegt Anke Huizenga, een van de aanjagers van het project. 
Als bestuurder van ZuidOostZorg (Zuidoost Friesland) 
vertegenwoordigt zij de praktijk in de klankbordgroep. Ook 
Waardigheid en trots in de regio, het ministerie van VWS en de 
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) zijn 
lid. Anke Huizenga gaat hier in op de huidige stand van zaken en 
de tussenrapportage van Erasmus.

Wat is volgens u de rode draad in de ontwikkelingen?
“De tussenrapportage laat zien dat het gaat om een wicked problem: de aard 
van het probleem wordt in elke regio anders geschetst en de oplossingen die 
bestuurders aandragen verschillen eveneens van elkaar. Wel staan daarin  
vaak hun eigen organisaties nog centraal. Terwijl het rapport zegt: je moet 
gezamenlijk iets slims bedenken. En dat is niet eenvoudig.”

Duurzame medische zorg in de regio vergt dus (meer) samenwerking  
van partijen. Hoe verloopt die samenwerking tot op heden in de regio’s?  
Wat gaat goed en wat kan beter? 
“Ik vind het heel goed dat het gevoel van urgentie toeneemt. En de wil om er 
met elkaar iets aan te doen, is er zeker. Het belangrijkste knelpunt is de terug-
kerende vraag: wat is het effect van samenwerking op de eigen organisatie? 
Sommige organisaties ervaren nu nog geen tekort aan specialisten ouderen-
geneeskunde en verwachten dat het wel mee zal vallen. Dan is de neiging om 
buiten de eigen organisatie naar oplossingen te zoeken niet groot. Toch is dat 
nodig: we moeten samen anders naar het probleem kijken, want daarin schuilt 
de oplossing.”

Volgens u is het nodig om een volgende stap te zetten in de samenwerking.
“Ja, je moet met elkaar de vraag stellen: waar ligt onze gezamenlijke maat-
schappelijke opdracht, wat heeft de samenleving nodig? Je hoort nog vaak  
zeggen: de opdracht voor bestuurders ligt bij de eigen organisatie. Met als 
gevolg dat het accent ook op die eigen organisatie blijft liggen. Maar met die 
manier van denken lossen we de problemen niet op. We moeten met elkaar de 
verantwoordelijkheid nemen voor meer samenwerking.”

Wat vraagt dat van bestuurders?
“Dat je bereid bent om de consequenties te aanvaarden, ook als dit negatief 
lijkt voor de eigen organisatie. En beseft dat andere oplossingen je eigen  
organisatie een nieuwe impuls kunnen geven. Het is echt nodig dat we veel 
meer één worden in de gezamenlijke opdracht die we hebben. En ja, dat is best 
wel eng. Het vergt lef en durf om los te laten wat je gewend was.”

Hoe ervaart u dit zelf als bestuurder?
“Wij worden al langer geconfronteerd met een tekort aan specialisten ouderen-
geneeskunde en elders in de regio speelt dit probleem ook. Daarom zijn we al 
eerder een regionale pilot gestart om overstijgend te kijken naar hoe we de zorg 
voor oudere burgers duurzaam kunnen vormgeven. Neem het probleem van de 
toenemende druk op onze medische behandeldienst, omdat ook de eerste lijn 
een toenemend beroep op deze behandeldienst doet. Dat probleem proberen 
we op een duurzame, creatieve manier op te lossen met partijen in de regio: 

organisaties in de VVT-sector, maar 
ook huisartsen, medisch specialisten 
in het ziekenhuis en de ambulance-
dienst. Kunnen we door krachten te 
bundelen de medische zorg de ko-
mende tien jaar ook in de avond, de 
nacht en het weekend blijven bieden, 
dat is onze gezamenlijke vraag. Het 
is een zoektocht die niet eenvoudig 
is, maar het gaat ons hoe dan ook 
lukken!”Anke Huizenga, bestuurder ZuidOostZorg



Duurzame medische zorg aan ouderen in de regio
Mensen worden ouder en blijven langer thuis 
wonen. Complexe zorgbehoeften nemen 
daardoor toe. Tegelijkertijd is sprake van een 
krimpende beroepsbevolking. In de ouderenzorg 
zien we dat onder andere terug in het groeiende 
tekort aan specialisten ouderengeneeskunde 
(SO), vooral in regio’s buiten de randstad. 

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam vormde dit 
groeiende tekort aan SO het startpunt van het actie-
onderzoek ‘Duurzame medische zorg aan ouderen in de 
regio’. De Erasmus School of Health Policy & Management 
(ESHPM) werkt hierin nauw samen met Waardigheid en trots 
in de regio*, het ministerie van VWS, de zorgkantoren én de 
regio’s. 

“Samen zijn we bezig de ouderenzorg 
te verduurzamen door meer samen 
te werken in de regio.”, vertelt Iris 
Wallenburg, universitair hoofddocent 
aan de ESHPM. Inmiddels zijn in 
tien regio’s de regionale problemen in regioscans in kaart 
gebracht, evenals de kansen die deze problemen bieden. 
Met regionale spelers wordt in pilots geëxperimenteerd 
met innovatieve manieren van het organiseren en uitvoeren 
van de zorg. Het uiteindelijke doel: duurzame en kwalitatief 
goede zorg aan ouderen. 

“Samenwerken over de muren van zorgstellingen biedt 
ons kansen om de aanwezige capaciteit beter te benutten 
en de zorg daar te leveren waar die nodig is.” Daar zijn 
verschillende voorbeelden van, zegt Iris Wallenburg. 
Neem het efficiënter inzetten van zorgprofessionals 
door de avond-, nacht- en weekenddiensten samen 

te organiseren: over de muren van zorgorganisaties 
heen. Dit breed, gezamenlijk herschikken van taken en 
verantwoordelijkheden in de regio is essentieel om het tekort 
aan specialistische ouderenzorg het hoofd te kunnen bieden. 
Het volledig benutten van de wettelijke bevoegdheden 
van onder andere verpleegkundig specialisten en physician 
assistents biedt eveneens kansen. Ook daarmee wordt 
geëxperimenteerd in pilots.

Twee keer per jaar kunnen de deelnemende regio’s elkaar 
tijdens landelijke netwerkbijeenkomsten ontmoeten en 
ervaringen uitwisselen. Dan zijn vooral veel gespecialiseerde 
zorgprofessionals aanwezig. Daarnaast zijn er twee keer 
per jaar bijeenkomsten voor de regionale projectleiders, 
ondersteund door onderzoekers en vertegenwoordigers 
van Waardigheid en trots in de regio. Zo wordt zowel op 

regionaal als landelijk niveau kennis gedeeld. 
Iris Wallenburg: “Een meer regionale orientatie 
vraagt om samenwerking in plaats van 
concurreren. Hiervoor zijn nieuwe instrumenten 
nodig en vanuit dit onderzoek willen we daaraan 
bijdragen. Daarnaast proberen we om met de 

betrokken partijen, waaronder VWS en toezichthouders, de 
voorwaarden te creëren die innovatieve pilots een kans van 
slagen geven. Zo banen we de weg naar meer samenwerking 
in de zorg om capaciteit te vergroten en gepaste, innovatieve 
zorg te bieden. Daar ligt uiteindelijke toch de oplossing.” 

* Het programma van het ministerie van VWS gericht op  
 het verbeteren van de verpleeghuiszorg.

Meer informatie over het actieonderzoek?
Lees hier de Tussenrapportage duurzame medische zorg aan 
ouderen 2020 (Dutch only)

Colofon
Samenwerken in de keten, Duurzame medische 
zorg aan ouderen in de regio is een uitgave van 
Waardigheid en trots in de regio © 2020. In 
deze publicatie staan de eerste resultaten van 
verschillende regio’s die gebruikmaken van het 
actieonderzoek ‘Duurzame medische zorg aan 
ouderen in de regio’ van Erasmus School of 
Health Policy Management (ESHPM).

De inhoud van dit document is met zorg 
samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat 
bepaalde informatie verouderd, onvolledig of 
anderszins onjuist is. Waardigheid en trots in 
de regio heeft geen invloed op de wijze waarop 
de informatie door de gebruiker kan worden 
gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af 
voor verlies aan inkomsten of contracten, of 
voor directe, indirecte of andere gevolgschade 
van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of 
verband houdend met het gebruik van deze 
informatie. Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotografie, microfilm 
of op enig andere wijze zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de auteurs.

“Samen zijn we bezig 
de ouderenzorg te 

verduurzamen”

https://www.eur.nl/en/eshpm/research/research-groups/health-care-governance/projects/transitions-care/regioz
https://www.eur.nl/en/eshpm/research/research-groups/health-care-governance/projects/transitions-care/regioz
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