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Aanleiding

▸ Bevolking veroudert
▸ Complexiteit zorgvraag neemt toe
▸ Verplaatsing zorghervorming 
▸ Schaarste, te weinig professionals kiezen voor 

ouderenzorg en/of gaan met pensioen
▸ Voldoen aan het kwaliteitskader & WLZ

zorginkoop
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De druk op de (huis)artsen, in kleinschalige woonzorgorganisaties en eerstelijnszorg neemt toe



Doelen en opdracht 

4

▸ Toekomstbestendige24/7 inzetbaarheid de SO (Medische BH-
dienst)

▸ Medische zorg voor ouderen op de juiste plaats 

▸ Innovatieve samenwerkingsvormen in de regio

▸ Voldoende capaciteit overall

▸ Slimmer en samenwerken i.p.v. harder werken



Aanpak: oriëntatie
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▸ Rapport, deskresearch, initiatieven, 
ontwikkelingen en scenario’s

▸ Huidige initiatieven en ontwikkelingen in beeld

▸ Regionale inventarisatie wie kan/wil medische 
zorg leveren?

▸ Keuze maken uit aanbod met plan (wensenlijst)

▸ Betrekken van Opleidingsinstituut (ROC, Hoge 
School, Universiteit Maastricht)



Aanpak: operatie
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▸ Organisaties: Behandeldienst:

▸ Inrichting/scholing triage Visie/missie, coleur local

▸ Afspraken zorgkantoor (H335/H329) Welzijn/comfort i.p.v. medisch model

▸ Stepped-care-model inzetten In gesprek met zorgmedewerkers/intervisie

▸ Richten op preventie i.p.v. reactie Richten op inzet overdag i.p.v. ANW

▸ Toepassing van zorgtechnologie en IT In contact met Huisartsen

▸ Gezamenlijke inkoop Taakherschikking

▸ Continu evalueren bijstellen waar nodig, kritisch naar elkaar!



Resultaten
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▸ Bewustwordingsproces, bereidheid, urgentie en commitment

▸ Toename van taakvolwassenheid bij zorgteams 

▸ Continue leercurve (zorgteams, HA, wijkteams, derden)

▸ As-versterkt HA-SO-Zorgteams/Wijkteams

▸ Inzet SO overdag,  caseload SO     inzet SO ANW

▸ Slimmer werken door inzet van zorgtechnologie

▸ Vertrouwen in elkaars kwaliteiten en intenties

▸ Ontstaan van zorgplatform (halen en brengen)

▸ Hulp aan nieuwe toetreders

▸ Doelmatige inzet van zorg- en behandelcapaciteit



2022 Doorkijk
▪ Strategische regionale samenwerking 

organisatie overstijgend werken => regionale samenwerking => 
domein overstijgend werken

▪ Regionale ANW-diensten (optimale benutting huidige 
behandelcapaciteit)

▪ Regionale triage, stepped-care en inzet zorgtechnologie

▪ Werkbare digitale infrastructuur

▪ Regionale deskundigheidsbevordering

▪ Verdere versterking medische as HA-SO-AVG

▪ Financiering past zich aan, aan de praktijk
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Succes factoren
▸ Bestuurders => proceseigenaar

▸ Behandeldienst en zorgteams => inhoud

▸ CZ zorgkantoor => financiën en ruimte om te experimenteren

▸ Mensen i.p.v. organisatie werden centraal gesteld

▸ Samenwerking boven concurrentie stellen = durf te vertrouwen

▸ Stap over ”oud zeer” en ”eigen belangen” heen

▸ Creatief ontregelen => loskomen van hardnekkige structuren 

▸ Experimenteer => angst belemmert ontdekkingstocht naar nieuwe 
wegen 

▸ Werken vanuit waarden, moreel kompas, “breng’ om later te “halen’
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Aanbevelingen
▸ Terug naar de bedoeling => toon lef

▸ Durf te vertrouwen => samenwerking boven concurrentie

▸ Neem iedereen mee ,dan pas kun je creatief ontwikkelen (cliënten, familie, 
behandelaars, zorgmedewerkers, financiers)

▸ Eerst taakvolwassenheid => the next step => zorgtechnologie

▸ Zorgtechnologie aanpassen aan werkprocessen

▸ Maar vooral ga doen!

▸ Begin klein en rol verder uit…..die er klaar voor is haakt aan, anderen volgen later.
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Bedankt!
Vragen?
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