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◦ Regio-scans

◦ Pilots 

◦ Projectteams

◦ Workshops, focusgroepen, seminars

◦ Thematische werkgroepen

◦ Advies ‘in het land’

Actie-onderzoek



• Gezamenlijke ANW (Achterhoek, Gooi, Almere &Vechstreken, 

Friesland)

• Triage (Groningen, Flevoland, Waardenland), regioverpleegkundige 

(Salland)

• Regionaal opleiden (Flevoland)

• Taakherschikking (Midden-Holland, Twente, en ‘overal’)

• Inzet van technologie (Zeeland)

• Samenwerking met de huisarts, het ziekenhuis (Midden-Holland, 

Apeldoorn-Zutphen, Friesland)

• Medische zorg in kleinschalige woonvoorzieningen (Apeldoorn-

Zuthen, West-Brabant)

• (…)

Groot aantal initiatieven en pilots



◦ Geografie maakt uit: 

• hoe snel kun je ergens komen?

• religieuze en culturele verschillen

Historie maakt uit:

• geschiedenis van samenwerken?

• concurrentie?

Speelveld zorgaanbieders maakt uit:

• gelijkwaardig speelveld? (grote, kleine instelling; wel/geen 

opleiding)

Er is geen silver bullet

Niet implementeren, maar transleren



• Begonnen met focus op de Specialist Ouderengeneeskunde 

(‘vrij spelen’)

• Blik snel verbreed naar het zorgteam (samenwerken, 

empoweren, opleiden)

• Samenwerking in de regio: met huisarts, ziekenhuis, GGZ

◦ Maar focus op regio is ook ‘tegen de stroom in zwemmen’

◦ Hoge werkdruk bij gewenste samenwerkingspartners

◦ Landelijke regels en richtlijnen

◦ Kwaliteitskader, (angst voor) tuchtrecht

◦ Schotten in financiering (‘schurende stelsels’)

Nieuwe dynamiek en tegen de stroom in



◦ Experimenteren gaat niet zonder falen, leren staat 

voorop!

◦ ‘Anders zijn en anders durven doen’ i.p.v.  

mainstream normen en routines 

◦ Leren van alternatieve wegen en eigen gebruiken 

◦ Balanceren tussen ‘het eigene’ en ‘de standaard’

Regio is ook ‘open spot’



Mechanismen voor Regionale Samenwerking



◦ Regionale bestuurlijke, professionele, en technische netwerken 

(bv. triagesysteem, toegang tot cliëntendossier, regiovisie)

◦ Betrokkenheid van regionale actoren (bv provincie, 

zorgkantoor, zorgverzekeraar, WIR)

◦ Gezamenlijk werken aan projecten/initiatieven helpt om 

infrastructuren te bouwen en te onderhouden

◦ Speelruimte en ondersteuning zijn belangrijke voorwaarden 

(financieel, regelruimte), maar ook gevaar dat eigenaarschap 

verdwijnt 

Mechanisme 1: Regionale Infrastructuren



◦ Klein beginnen of grootse aanpak? Bewuste keuze is belangrijk

◦ Klein: eigenaarschap, ‘leren bewegen’

◦ Groot: lange adem organiseren, verbinden van initiatieven en 

eigenaarschap beleggen

◦ Lokale pilots koppelen aan regionale plannen

◦ Bestuurlijke inbedding en steun zijn cruciaal

◦ Technologie is geen one-size-fits-all oplossing maar vereist inbedding 

en oefening

Mechanisme 2: Schaalgrootte



Mechanisme 3: Betrekken professionals en beleid

◦ Het ‘anders werken’ van de SO heeft brede consequenties 
voor zorgverlening

◦ Regionale samenwerking vereist betrokkenheid van alle 
zorgprofessionals; gaat niet vanzelf

◦ Beleggen en faciliteren van de karttrekkers (ambassadeur 
ben je niet alleen!)

◦ Niet alleen lokale en regionale betrokkenheid, maar ook 
landelijk (IGJ, NZa, VWS, koepel- en branche organisaties) 
om vervolgstappen te kunnen zetten



Mechanisme 4: Beweegruimte in beleid

◦ Vrijblijvendheid voorbij (”regio moet het doen”); 
maar erken gelaagdheid

◦ Taakherschikking is kans en landelijk struikelblok

◦ Aanrijdtijden en bereikbaarheid kunnen ‘op maat’

◦ Regionale oplossingen vragen om rebelse 
bestuurders en managers



Vervolgstappen? 

◦ Expertcommissie MGZ 2021: een arts beschikbaar

voor iedereen met een Wlz-indicatie; regionale

focus met gespecialiseerde ondersteuning

◦ SO in de Eerste Lijn: meer ruimte voor de SO om 

zorg aan kwetsbare ouderen thuis te verlenen

◦ Financiering

◦ Samenwerking tussen VVT, huisarts, SO



Conclusies

◦ DMZ heeft veel opgeleverd maar we zijn er nog niet

◦ Voortgaan met pilots en voortbouwen aan regionale 

en landelijke infrastructuren

◦ Focus op de cliënt en mantelzorger van de toekomst

◦ Meer aandacht voor gelaagdheid van problematiek; 

doorbreken van belemmeringen

◦ Duidelijkere betrokkenheid van landelijke partijen, 

maar zonder ‘blauwdruk’


