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Populatiekenmerken

Zorggebruik

Gezondheid

Leefbaarheid

Wat willen ervaringsdeskundigen?

Kansrijke oplossingsrichtingen 

Toegankelijkheid
Januari

Februari
Maart

Drenthe 
ontgroent en 

vergrijst 

Het gebruik 
van basis GGZ 

en/of 
POH-ggz in 
Drenthe is 
gelijk aan 

de rest van 
Nederland

Het aantal 
inwoners 
dat de eigen 
gezondheid 
als (zeer) goed 
beoordeelt, is 
gestegen

De leefbaarheid van de 12 gemeenten in  Drenthe 
reikt van ruim voldoende tot zeer goed

De wachttijden liggen  
voornamelijk boven de 
landelijke Treeknorm van 
14 weken

Het percentage personen met een 
migratieachtergrond ligt in Drenthe 
aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde 
(Nederland: 24,2% - Drenthe: 10,5%)

27% van de Drentse inwoners is laagopgeleid 

Het gemiddelde besteedbare inkomen is 
39.500 euro per jaar, dit is lager dan het 
landelijk gemiddelde 

EPA patiënten ontvingen relatief 
minder vaak sGGZ in Drenthe en 
vaker bGGZ, IGGZ en Wlz

Het aandeel Drentse inwoners dat belemmerd wordt door 
zijn of haar geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid 
en fysiek functioneren (bewegen) is groter dan gemiddeld 
in Nederland. Ook zijn ze minder tevreden over het aanbod 
voorzieningen in hun nabije omgeving.

Drenthe heeft 
een relatief laag 
armoedepercentage

In Drenthe waren de EPA kosten 
in 2018 hoger dan verwacht en 
aanzienlijk hoger dan gemiddeld 
voor heel Zilveren Kruis gebied  

Inwoners van Drenthe 
ervaren aanzienlijk minder 
stress. Daarentegen neemt 
de groep emotioneel 
eenzamen flink toe.  

In Drenthe zijn de kosten van GGZ per 
gebruiker hoger dan gemiddeld

Van de 
opnamen 
is een 
relatief laag 
aandeel een 
crisisopname

In Drenthe roken 
meer mensen en 
voldoen minder 
inwoners aan 
de richtlijn 
alcoholgebruik 
en de beweeg-
richtlijn

De gemiddelde ligduur 
per opname is gemiddeld 
65 dagen, dit is hoger 
dan voor heel Zilveren 
Kruis gebied met een 
gemiddelde ligduur per 
opname van 60 dagen 

Er wordt (in ieder geval) 
tot 2030 een ongunstige 
ontwikkeling verwacht 
voor overgewicht en 
voldoende beweging

Een relatief 
groot aandeel 
werknemers in de 
GGZ is 55+

Een herstel-
academie in 
de wijk

Meer inzet ervarings-
deskundigen, zowel in 
beleid als in de directe 
patiëntenzorg 

Het voorkomen 
van stigma

Mentale kracht 
in het onderwijs 

Een zichtbare rol 
van de huisarts 

Aandacht voor 
naastbetrokkenen

Het aantal inwoners per huisarts is gemiddeld lager dan elders in 
Nederland, maar verschilt per gemeente

Doel: 
Passende en goede op elkaar afgestemde ondersteuning en zorg in de 

regio, die aansluit bij de leefwereld van de inwoners

Meerjarenprogramma Sluitende keten GGZ

Speerpunten:
1. Herstelgericht werken
2. Samenwerken binnen en over domeinen heen 
3. Verminderen administratieve lasten
4. Verbeteren voorzieningenniveau

5. Feitelijk beeld krijgen van de regio
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Behoud of uitbreiding 
van waardevolle 
therapieën

O
plossingsrichtingen

Versterk de 
sociale basis

Hoe kan de regio 
inzetten ophet 

versterken van  de 
(sociale) basis 

door te focussen 
op sociale cohesie, 
gezond gedrag en 
gezonde leefstijl?

Bevorder 
beschermende 

factoren
Hoe kan de regio 
inzetten op het 
versterken van 

de beschermende 
factoren of 

individuele/
colllectieve coping 

verhogen?

Zet in op 
preventie

Hoe kan de regio 
inzetten op preventie 

om te komen van 
ziekte en zorg naar 

gezondheid en 
gedrag?

Huisarts

Het startpunt voor het realiseren 
van een sluitende GGZ keten in Drenthe

Continuïteit van 
medewerkers 
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Het is van belang ervarings-
deskundigen actief te betrekken 
bij beleid en uitvoering. Benut hun 
expertise en toets bij hen of wat 
gedaan wordt het juiste oplevert. 

Drents 
zorglandschap


