Gerard Elshof: ‘Eindelijk een up-to-date sociale kaart waarop je vindt wat
je zoekt’
Gerard Elshof is directeur/eigenaar Connect Logopedie Zwolle, Hardenberg, Dedemsvaart en
bestuurslid van de vereniging vrijgevestigde GGZ IJsseland+. Hij heeft het afgelopen jaar veel
gebruik gemaakt van onze sociale kaart zorgindebuurt.info. Ook maakt hij deel uit van de
gebruikersgroep, die terugkoppeling geeft over het gebruik van het systeem. Hij vertelt over
zijn bevindingen na ruim een jaar zorgindebuurt.info.
‘Mijn eerste indruk van zorgindebuurt.info was: Eindelijk een sociale kaart voor een
significant deel van de eerste lijn en het sociaal domein, waar je vindt wat je zoekt. De
volledigheid van deze sociale kaart is een groot winstpunt. Het goede beheer, door de
zorgverleners zelf is uniek, waardoor het bestand actueel is. Daarnaast bestrijkt
zorgindebuurt.info een groot gebied: Drenthe, Flevoland, Zwolle, Salland, Vechtdal,
Apeldoorn, Zutphen, Achterhoek en Arnhem e.o.’
Gebruiksvriendelijkheid
‘Op zorgindebuurt.info kun je heel makkelijk (intuïtief) zoeken. Als professional vind je een
collega snel door te zoeken op naam, plaats, discipline. Maar ook voor een leek in het
zorglandschap is de sociale kaart goed toegankelijk, doordat je kunt zoeken op trefwoorden.
Type een stoornis of klacht in en de zorgverlener die dit als aandachtsgebied heeft wordt
erbij gezocht. Met name voor het sociaal domein is dit een belangrijke meerwaarde. Ook
sociale wijkteams zullen op zorgindebuurt.info goed zorgverleners in de buurt kunnen
vinden.
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Zelf gebruik ik zorgindebuurt.info zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Bij een multidisciplinaire
zorgvraag in een bepaalde regio kan ik snel de juiste zorgverlener vinden. En ook wanneer ik
voor diverse vormen van overleg professionals bijeen moet roepen. Maar ook de specialisten
in mijn praktijken raadplegen het systeem vaak om snel een collega te vinden bij een vraag
of overleg over een traject.’
Samenwerkingsverbanden
‘Op je eigen terrein ben je meestal wel op de hoogte van de (bestuurlijke)
samenwerkingsverbanden. Maar met de doorontwikkeling van zorgindebuurt.info worden
nu alle samenwerkingen in de regionale eerste lijn zichtbaar gemaakt. Dit maakt het nog
eenvoudiger om in contact te komen met reeds bestaande samenwerkingsverbanden.’
Praktijk-kenmerken
‘Wanneer je je praktijk registreert op zorgindebuurt.info kun je nu ook kernwoorden
toevoegen, waarop gezocht kan worden in het vrije zoekveld. Jouw praktijk wordt daarmee
ook vindbaar voor mensen die het vakgebied niet kennen. Je hoeft slechts je zorgvraag in te
typen en het systeem maakt je wegwijs in de zorg en leid je naar de juiste zorgverleners.'
Meld je aan op zorgindebuurt.info
Gerard doet een oproep: ‘Collega’s, neem deze sociale kaart serieus en zorg zelf dat ook
jouw gegevens up-to-date zijn, zodat je goed vindbaar bent. Ik vind zorgindebuurt.info het
best functionerende digitale platform waar ik snel en eenvoudig de sociale kaart in mijn
omgeving vind. Ik wens Progez en Caransscoop (samen vormen zij Proscoop) dan ook veel
succes met de verdere doorontwikkeling van zorgindebuurt.info en hoop dat deze sociale
kaart breed gedragen wordt.’

