
Mechanismes van regionalisering: 

werken aan regionale samenwerking in de ouderenzorg

*Lessen uit het Actieonderzoek*



Disclosure

• Dr. J.J. Schuurmans

• Geen conflicterende belangen



Meerlagig actieonderzoek

• Regionale experimenten met het ‘anders 

organiseren van ouderenzorg’

• 3 jaar ervaringen met regionale 

initiatieven in het anders organiseren 

van MGZ

• Aandacht voor landelijk beleid en 

ondersteuning aan de regio
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Welke initiatieven dragen het meest bij aan het oplossen 
van het capaciteitsprobleem?

(poll op Zoom)

(antwoordcategorieën: triage, taakherschikking, regionale ANW, technologie)



Hoe wordt er aan regionale samenwerking in de 
ouderenzorg gewerkt?

• Door het werken aan urgentie en commitment in en tussen organisaties

• Door het werken aan projecten op verschillende schaalgrootte

• Door het betrekken van relevante actoren op verschillende lagen van het 

zorgsysteem

• Door het creëren van ‘regelruimte’ in beleid

• Door het maken en bestendigen van regionale ‘zorg-infrastructuren’ (netwerken en 

zorgfaciliteiten)



Urgentie en commitment

• Gevoelde urgentie en commitment om zorg anders in te richten fluctueert

• De ’sluimerende crisis van capaciteitsproblemen’ maakt het vasthouden van urgentie 

extra ingewikkeld

• Aan urgentie en commitment moet blijvend gewerkt worden, een regionale visie op 

hoe de zorg georganiseerd moet worden helpt

• Als visie ontbreekt kan urgentie ook verlammend werken

• Vele wisselingen bij bestuurders, projectleiders en zorgprofessionals is niet 

bevorderlijk voor het vasthouden van urgentie 



Schaalgrootte

• Starten met ‘kleine initiatieven’ of grootschalige programma’s?

• Kleinschalige projecten zijn makkelijker te realiseren, maar kwetsbaar en opschalen 

is ingewikkeld

• Grootschalige programmatische aanpak is aanlokkelijk, maar aansluiting met de 

werkpraktijk kan moeilijk zijn. Het vraagt om langdurig commitment (en middelen) 

• Een combinatie van beide strategieën lijkt het meest succesvol: werken aan kleine, 

haalbare initiatieven die ingebed zijn in een gezamenlijke visie over hoe de 

(medische) zorg georganiseerd moet worden 



Het betrekken van relevante actoren op verschillende
lagen van het zorgsysteem

• Voor het anders organiseren van de medische zorg moeten stakeholders op alle lagen 

van het zorgsysteem betrokken worden 

• Dit betreft zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers 

• Aandachtspunten: 

o Bestuurders en zorgprofessionals tijdig en blijvend 
betrekken

o Oog hebben voor alle zorgprofessionals in de organisatie

o Werken met ambassadeurs

o Soms ook stelselpartijen betrekken



Regelruimte in beleid

• Regionale initiatieven botsen soms met landelijke kaders en regelgeving 

• Bijvoorbeeld: wetgeving omtrent het schouwen en het werken met VS’en in de 

voorwacht (ANW) 

• Soms creëren projectleiders, bestuurders, professionals ‘regelruimte’ in beleid om 

initiatieven mogelijk te maken

• En daar is samenwerking met stelselpartijen voor nodig (o.a. IGJ, 

beroepsverenigingen, VWS) 



Regionale infrastructuren

• Vitale bestuurlijke en professionele regionale netwerken 

• En concrete (zorg)faciliteiten als (triagesysteem, schakelafdeling, regionale 

dienstenstructuur)

• DMZ heeft ook een nationaal netwerk opgeleverd waarin kennis wordt uitgewisseld 

• Verschillen tussen regio’s, sommige regio’s hadden al bestaande vitale bestuurlijke 

netwerken, andere niet. Heeft implicaties voor snelheid waarmee regionale 

initiatieven van de grond komen

• Regionale zorg-infrastructuren bestendigen samenwerking


