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Leren en inspireren 

De juiste zorg op de juiste plek. Een doelstelling waar 
het wat mij betreft de komende jaren in de zorg om 
moet draaien. Vanuit onze maatschappelijke opdracht 
leveren we vanuit Proscoop op verschillende plekken in 
Noordoost-Nederland onze bijdrage aan het bereiken van 
dit concrete doel. Deze transformatie heeft als effect: het 
voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg 
en het vervangen van zorg. Daarbij houden we rekening 
met de lokale- en regionale context. 
Doordat onze adviseurs werken vanuit vier gebiedsteams 
zijn ze echt verbonden aan de regio waar ze werken. 
Zij bieden geen zorg, kopen geen zorg in, maar hebben 
wel kennis en overzicht over het totale zorgveld in onze 
regio’s, de ontwikkelingen en initiatieven. En ze weten 
partijen binnen en tussen verschillende domeinen 
(zorg, welzijn, onderwijs) te verbinden. Gericht op 
waardegedreven zorg, passend bij de populatie.  
 
Door ons grote werkgebied kunnen we initiatieven uit 
de ene regio vertalen naar de andere regio’s waar we 
werken. Zo kunnen we als teams samen met onze partners 
van elkaar leren en elkaar inspireren. Op die manier 
hebben we inmiddels veel ervaring met het opzetten 
en begeleiden van oncologienetwerken in onze regio’s. 
Ook onze collega ROS’en zijn een bron van inspiratie. 
De opzet van de Zeelandscan was onze inspiratie voor 
de IJsselllandscan waarmee we gemeenten snel en 
overzichtelijk inzicht geven in een breed scala aan 
(gezondheids)parameters. Opgezet volgens het idee van 
positieve gezondheid; een onderwerp waar we ook stevig 
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Voorwoord

mee aan de slag zijn geweest in het afgelopen jaar. We 
hebben het eerste Netwerk Positieve Gezondheid opgezet 
en zijn gestart met het organiseren van inspiratietours. 
Bij uitstek manieren om van elkaar te leren en elkaar te 
inspireren. 
 
Het Jaarbericht 2018 geeft een inkijkje in een aantal 
projecten dat we vorig jaar hebben afgerond. Terugkijkend 
naar het afgelopen jaar zien we een omslag naar meer 
domein overstijgende samenwerking. De projecten die we 
doen worden steeds meer programmatisch en omvatten 
steeds grotere geografische gebieden. 2019 belooft wat 
dat betreft veel goeds en met een blik op de gedeelde 
visies, ambities en agenda’s van de lokale- en regionale 
netwerken weet ik dat we op de goede weg zijn. De regio 
is inmiddels aan zet! 

Arie Jongejan
Directeur / bestuurder
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Inspiratietour, 
een andere kijk op 
gezondheidszorg

5

Bij Proscoop merken we dat de interesse groeit 
om anders over zorg te denken en anders te 
handelen. Er is een sterke dynamiek om mens en 
Positieve Gezondheid meer centraal te stellen. 
Wij juichen dit toe en willen daar waar mogelijk 
en nodig inspireren, enthousiasmeren,
ondersteunen en samenbrengen. Zo organiseren 
we netwerkbijeenkomsten,
inspiratiesessies, workshops en trainingen over 
anders denken, anders doen.

Bij Positieve Gezondheid staat de mens met 
een betekenisvol leven centraal. Wij merken 
dat zorgverleners geraakt en gemotiveerd zijn 
door Positieve Gezondheid en zoeken naar hoe 
zij dit in de dagelijkse praktijk vorm gaan geven. 
Proscoop ging daarom met geïnteresseerde 
relaties langs mooie voorbeelden in het land. 
Om te inspireren, ideeën op te doen en het 
enthousiasme voor een andere aanpak in de 
gezondheidszorg te laten groeien.

‘Het zijn de mensen die het doen, 
             niet de regels en de protocollen’

‘Mooi om te ervaren dat 
er huisartsen en anderen 
zijn die zo gemotiveerd 
en gedreven zijn om aan 
vernieuwing in de zorg te 

werken’

Volgens Chantal Walg, adviseur bij 
Proscoop inspireren werkbezoeken als deze 
doordat je op verschillende plekken ziet dat 
anders denken en anders doen echt kan: “Dat 
het anders kan in de gezondheidszorg bleek 
bijvoorbeeld bij het bezoek aan Spectrum 
Medisch Centrum Meppel. De mens staat 
hier centraal! Dat is de grote drijfveer van 
de mensen die hier werken. Het centrum 
– een voormalig bouwmaterialenhandel 
– is opgebouwd vanuit het gedachtegoed 

van Positieve Gezondheid. De indeling en 
inrichting van het gebouw, de houding 
en het gedrag van medewerkers, tot aan 
het logo en de huisstijl. Alles draait om 
de mens.” Het Medisch Centrum valt op 
met een open, informele en uitnodigende 
sfeer. Het gebouw is prettig ingericht: zorg 
beneden, back office en kantine boven. Het 
is laagdrempelig, met veel sprankelende 
kleuren en voor verschillende doeleinden 
geschikt. Ook de organisatiestructuur in het 
centrum is duidelijk; er is geen hoofdhuurder 
of hoofdaannemer. Iedereen werkt er 
vanuit een intrinsieke motivatie. Er is geen 
overlegstructuur, maar wel een afspraak 
dat er op vaste tijdstippen dagelijks wordt 
gepauzeerd in de gezamenlijke kantine.

Chantal: “Het is mooi om het effect van de 
kracht van samenwerking om het anders 
aan te pakken in de zorg te ervaren op 
verschillende plekken.” Na Meppel werden 
de reizigers tijdens de busrit geïnspireerd 
door Jan Joost Meijs, voormalig directeur 
van gezondheidscentrum De Roerdomp, 
over Positieve Gezondheid en Welzijn op 
recept. Daarna waren er in Utrecht twee 
mooie verhalen over hoe er wordt gewerkt 
in de huisartsenpraktijk en over een mooi 
voor en door bewonersinitiatief. Tot slot 
bezocht de tour het gezondheidscentrum 
Nije Veste in Nijkerk, waar er uitgebreid 
werd stilgestaan bij een nieuwe vorm van 
financiering van de longzorg. Anders doen, 
betekent soms ook een nieuwe manier van 
financieren. De bezoeken gaven nieuwe, 
verrassende inzichten in anders doen in de 
gezondheidszorg. Aanleiding om ook in 2019 
samen op inspiratietour te gaan.

Chantal Walg, adviseur Proscoop

Van elkaar leren en elkaar inspireren. Dat is de gedachte achter 
de start van het Netwerk Positieve Gezondheid. In december 
vond in gezondheidscentrum het Heelhuus in Warnsveld de 
eerste bijeenkomst plaats van het Netwerk Positieve Gezondheid. 
De netwerkbijeenkomst werd door Proscoop georganiseerd als 
een vervolg op de inspiratietour rond Positieve Gezondheid en 
de enthousiaste reacties daarop. Het netwerk heeft als doel 
deelnemers met elkaar in contact te brengen en in gesprek te 
laten gaan over hoe je een andere kijk op gezondheid in de praktijk 
brengt. Om op die manier het anders denken en anders doen te 
stimuleren en te verspreiden.

Op de eerste bijeenkomst van het netwerk waren ruim veertig 
deelnemers vanuit de verschillende gezondheidscentra en 
praktijken uit de regio aanwezig. Chantal Walg interviewde huisarts 
Marieke Buijs en Viattence bestuurder Laurent de Vries over hun 
kijk op Positieve Gezondheid en de manier waarop zij dat binnen 
hun werk in de praktijk brengen. Zowel Marieke Buijs als Laurent 
de Vries benadrukten het belang van het hebben van lef en het 
gewoon gaan doen! Duidelijk werd ook dat zij beiden geloven in 
de verandering van de zorg. Dit is ook wat vanuit de deelnemers 
terugkwam: je moet willen veranderen, geloven in dat het anders 
moet; pas dan gaat het werken.

Adviseur Monique Schmidt kijkt terug op een geslaagde avond: 
“Het is mooi om te zien dat een andere kijk op gezondheid 
terrein wint in het veld. Elkaar leren kennen en leren van andere 
initiatieven is belangrijk omdat werken met Positieve Gezondheid 
een andere manier van werken vraagt. Een manier van werken die 
op allerlei plekken in de regio en in het land ontdekt wordt. Alle 
voorbeelden die vanavond genoemd werden zijn te mooi om voor 
jezelf te houden.”

Monique Schmidt, adviseur Proscoop 

Netwerk 
Positieve Gezondheid
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Ouderenzorg 
in Drenthe:             

Coördinatie ELV

Nederland vergrijst en ouderen 
blijven langer thuis wonen. 
De vergrijzing in de provincie 
Drenthe is relatief hoger dan 
het landelijk gemiddelde. Voor 
de zorg van deze ouderen zijn 
in Drenthe veel initiatieven 
ontstaan. Het (zorg)landschap 
rondom ouderen raakte 
daardoor sterk versnipperd en 
de behoefte om de krachten 
te bundelen resulteerde in 
de oprichting van de Alliantie 
Drentse Zorg voor Ouderen. 
Proscoop is bij de Alliantie 
betrokken als onafhankelijke 
partner die meewerkt  
meedenkt en partijen verbindt.
De Alliantie zet zich in 
voor vier kernthema’s: 
monitoring, onderzoek en data, 
ontschotten en omschotten, 
dementievriendelijke 
samenleving en ELV en 
respijtzorg.

Een frisse blik 
Tanje Zwanenburg (adviseur 
transmurale samenwerking bij het 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen) is 
aangesloten bij het coördinatiepunt 
in de regio Assen en regelmatig 
gebruiker van www.vindvrijeplaatsen.
verzorgdeoverdracht.nl. “In 2018 
is de site gelanceerd in nauwe 
samenwerking met de HZD en de 
regionale VVT-instellingen. Het 
aantal beschikbare ELV bedden in de 
provincie is voor iedereen in te zien, 
dat maakt ons uniek in Nederland. In 
2019 blijven we ontwikkelen, slimmer 
organiseren. Zo zijn we ons aan 
het oriënteren op het invoeren van 
observatiebedden. De faciliterende en 
meedenkende rol van Proscoop heb ik 
als heel welkom ervaren. Als je vanuit 
je werk in overleg gaat, is het goed 
dat er iemand met een frisse blik 
naar de situatie kijkt en alle neuzen 
dezelfde kant op krijgt.“

Toegang tot eerstelijns verblijven
Om te bepalen welke verblijfsvorm 
geschikt is voor de patiënt, is er in 
het verleden een afwegingsformulier 
ELV ontwikkeld. Anno 2018 blijkt 
het formulier niet meer actueel na 
de samenwerkingsafspraken met de 
regionale VVT-instellingen en is duidelijk 
dat het formulier onoverzichtelijk 
bevonden wordt door de verwijzers.

Adviseur Frens Luning: “Het oude 
afwegingsformulier was voor 
huisartsen, die er niet dagelijks mee 
te maken hebben, moeilijk bruikbaar. 
In samenwerking met de verschillende 
partijen hebben we het formulier 
omgevormd tot een stroomschema: de 
verschillende opties goed nagelopen 
en de lay-out gebruiksvriendelijker 
gemaakt.”

Het stroomschema is verspreid naar alle 
huisartsenpraktijken in de provincie. 

Blijven ontwikkelen
De vier coördinatiepunten monitoren 
het proces en de gemaakte 
afspraken en bouwen deze afspraken 
geleidelijk uit binnen de provincie. 
Ook in 2019 zal de gezamenlijke 
denkkracht worden voortgezet om 
de zorgcoördinatie in Drenthe te 
blijven verbeteren, ook in de ANW-
uren.

Frens Luning, adviseur Proscoop 

ELV en respijtzorg 
Sinds 1 april 2018 zijn er in de 
vier regio’s in Drenthe (Assen, 
Meppel, Emmen en Hoogeveen) 
coördinatiepunten voor Eerstelijns 
verblijf (ELV) ingericht: een 
netwerkoverleg van verpleeg-, 

Op www.vindvrijeplaatsen.verzorgdeoverdracht.nl is 24/7 het aantal 
beschikbare ELV bedden in de desbetreffende regio te raadplegen, 
van het gewenste niveau (laag complex, hoog complex of palliatief 
terminaal). Daarnaast geeft de site inzicht in de capaciteit van 
geriatrische revalidatiezorg, crisiszorg en hospice. 

verzorgings- en thuiszorginstellingen 
(VVT), huisartsen en ziekenhuizen. 
Er wordt samengewerkt 
met behulp van een digitaal 
capaciteitsmanagementsysteem 
(zie kader) en één regionaal 
telefoonnummer. 
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Het GGZhuis Zwolle is een initiatief van 
de Huisartsen regio Zwolle en streeft naar 
een samenhangend aanbod en werkafspraken 
binnen de ggz. Het doel is kennisdeling, 
dubbeldiagnostiek en het voorkomen van 
overbehandeling. De patiënt profiteert: 
de juiste zorg op de juiste plek en snellere 
doorstroming. In de visie van het GGZhuis 
betekent dit inzet op het ontwikkelen 
van de huisartsenzorg, samenwerken en 
informatie delen met relevante partijen. 
Alle ggz-zorgeilandjes in de regio moeten 
informatie met elkaar delen. Dan verloopt 
het zorgproces voor mensen met psychische 
klachten veel gemakkelijker en hoeft niet 
iedere zorgprofessional opnieuw een diagnose 
te stellen en kan hij gebruik maken van de 
informatie van medebehandelaars, uiteraard 
met toestemming van de patiënt.

Kennisdeling
Het GGZhuis biedt twee mogelijkheden 
voor het delen van informatie door 
zorgprofessionals. Een besloten digitaal 
platform waaraan de professionals kunnen 
deelnemen, zodat ze elkaar rechtstreeks 
snel kunnen vinden en contact leggen. 
Professionals kunnen zich profileren, 
bijvoorbeeld door vermelding van een 
bepaalde deskundigheid of specialisme. Als 
het ware een sociale kaart voor huisartsen 
en ggz in de regio Zwolle. Daarnaast biedt 
het digitale platform veel informatie over 
werkafspraken, standaarden, cursussen en 
dergelijke.

GGZhuis maakt zorgproces voor mensen 
met psychische klachten makkelijker

Samenwerkingskamers
Het tweede onderdeel van het GGZhuis Zwolle 
bestaat uit zogeheten samenwerkingskamers. 
Dit zijn samenwerkende multidisciplinaire 
netwerken van huisartsen en ggz-
professionals die een paar keer per jaar 
bijeenkomen. Ze wisselen met elkaar 
van gedachten over inhoudelijke actuele 
vraagstukken, versterken elkaar, doen 
inspiratie op en wisselen ervaringen en 
ideeën uit. Ook samenwerkingsafspraken 
en het verbeteren van de communicatie en 
bereikbaarheid komen aan bod. Als er vanuit 
het veld een nieuw onderwerp op komt of een 
tekort aan afspraken rondom een bestaand 
vraagstuk wordt ervaren, start het betreffende 
GGZhuis-netwerk een nieuw verbeterproject. 
De samenwerkingskamers zijn verdeeld over 
ggz-problematiek voor volwassenen, jeugd en 
ouderen of gericht op kwaliteit van zorg en 
versterking van de ggz in de huisartsenzorg.

Rol van Proscoop
Rik Meliesie is vanuit Proscoop toegevoegd 
aan het GGZhuis als programma-adviseur en 
richt zich met name op de ontwikkeling van de 
multidisciplinaire netwerken. Als onafhankelijk 
voorzitter en adviseur van de netwerken 
initieert hij nieuw beleid bij ervaren 
knelpunten, onderhoudt hij de contacten met 
de deelnemende regionale partijen en draagt 
zorg voor de implementatie en monitoring 
van de samenwerkingsafspraken. In 2018 zijn 
onder andere afspraken uitgewerkt rond de 
zogeheten warme overdracht van patiënten 
met psychische aandoeningen tussen de 
specialistische ggz, de Generalistische Basis 
ggz en Huisartsen-ggz. Rik werkt in het 
GGZhuis nauw samen met de voorzitter van 
de ggz-commissie, kaderhuisarts ggz Erik van 
Gijssel en met Petra van der Veen en Rita de 
Man van Medrie die verantwoordelijk zijn voor 
respectievelijk het programmamanagement 
en het webbeheer en de secretariële 
ondersteuning. Het GGZhuis is uniek waar 
het gaat om regio brede gezamenlijke 
programmavoering door kaderhuisartsen 
ggz, Medrie als ondersteuningsorganisatie 
voor huisartsen en Proscoop als regionale 
ondersteuningsstructuur voor de 
eerstelijnszorg.

Rik Meliesie, 
adviseur Proscoop

Kaderhuisarts Erik van Gijssel:
“Het GGZhuis kwam tot stand door een hechte samenwerking tussen 
HRZ, Medrie en Proscoop. Proscoop draagt specifiek bij met advies 
aan deze netwerkorganisatie en stimuleert door haar onafhankelijk 
voorzitterschap de samenwerking in de ggz-ketens voor jeugd, 
volwassenen en ouderen. Het heeft het proces tot stand gebracht om 
tot ketenbrede afspraken te komen over de warme overdracht van 
patiënten met psychisch lijden tussen de ggz-echelons en huisartsen.”
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In Zwolle vond in 2017 een succesvolle pilot Reduceren heropnames COPD plaats. Op basis 
van de resultaten is de extra nazorg onderdeel geworden van het reguliere zorgpad. 
COPD-patiënten krijgen een huisbezoek van een eerstelijns longverpleegkundige en 
een COPD-fysiotherapeut in de eerste week na ontslag uit het ziekenhuis vanwege een 
longaanval. In 2018 is de pilot vanuit het Isala ziekenhuis in Meppel uitgerold. Lisette Kikkert 
en Sjoukje Kruisselbrink begeleiden vanuit Proscoop de pilot en de implementatie. 

Extra nazorg voor COPD-patiënten 
                     na ontslag uit het ziekenhuis 
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weet hoe hij een nieuwe longaanval kan voorkomen. 
Tijdens het bezoek wordt het ziekte-inzicht vergroot, 
en wordt geïnventariseerd wat er aan verdere zorg 
nodig is. Dat kan bijvoorbeeld een bezoek aan/van 
een ergotherapeut of diëtist zijn. De samenwerking 
tussen het ziekenhuis en de eerstelijnszorg zorgt voor 
ontschotting en kennisoverdracht tussen disciplines, en 
voor continue, op de patiënt afgestemde zorg.  

Samenwerken aan betere zorg 
Zorgverleners (zoals longverpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten, huisartsen, 
wijkverpleegkundigen, longartsen en fysiotherapeuten) 
hebben samen met Proscoop het project opgezet 
en geïmplementeerd in de gemeenten Meppel en 
Steenwijk. In het Isala ziekenhuis in Zwolle is de extra 
nazorg in 2017 geïmplementeerd. De resultaten 
in Zwolle zijn veelbelovend. Zowel patiënten als 
zorgverleners ervaren de samenwerking en extra 
nazorg als prettig en nuttig. Daarnaast wordt met het 
voorkomen van één enkele ziekenhuisopname naar 
schatting €2500 bespaard en worden zorgkosten dus 
gereduceerd. 

Sjoukje Kruisselbrink, 
adviseur Proscoop

✓ Patiënt krijgt de juiste zorg dichtbij huis 

✓ Patiënt weet wanneer hij zelf iets kan doen om 
klachten te verminderen en wanneer hij het 
ziekenhuis moet bellen

✓ Patiënt ervaart een betere overgang van het 
ziekenhuis naar huis

Ongeveer 50% van de COPD-patiënten die zijn 
opgenomen met een longaanval worden hetzelfde jaar 
één of meerdere keren opnieuw opgenomen in het 
ziekenhuis. Uit eerder onderzoek in Zwolle is gebleken 
dat de ziekenhuiszorg niet goed aansloot op de situatie 
thuis. Met de pilot en nieuwe werkwijze is er een 
samenwerking ontstaan tussen eerste- en tweedelijns 
professionals om dit proces te verbeteren. Het doel is 
de zelfredzaamheid bij COPD-patiënten te vergroten en 
daarmee het aantal heropnames te verminderen.

Meer grip op COPD
De extra nazorg die sinds 1 december 2018 wordt 
onderzocht in Meppel en sinds 2017 wordt gegeven 
in Zwolle begint al in het ziekenhuis. Als een COPD-
patiënt na een longaanval wordt opgenomen, krijgt hij 
informatie en afspraken op schrift mee, waardoor alle 
betrokkenen, inclusief de patiënt zelf, meer grip krijgen 
op de chronische aandoening. Het LongAanval Actieplan 
(LAAP) speelt hierbij een belangrijke rol.  De informatie 
wordt bewaard in het PID (Patiënt Informatie Dossier) 
van de patiënt.
In de eerste week na ontslag uit het ziekenhuis 
ontvangt de patiënt een bezoek aan huis van een 
eerstelijns longverpleegkundige. Zo nodig komt er ook 
een eerstelijns COPD-fysiotherapeut langs. Het LAAP 
wordt opnieuw met de patiënt doorgenomen, zodat hij 
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Lees verder

Regionale oncologienetwerken in Verwijsgids Kanker

De Verwijsgids Kanker is een website die patiënten en hun naasten helpt bij het vinden van 
ondersteunende behandeling en begeleiding bij kanker, op ieder moment na de diagnose. 
Ook voor professionals is de verwijsgids waardevol, bijvoorbeeld voor verpleegkundigen en 
huisartsen. Zij kunnen opzoeken wat er in de regio aan hulp en ondersteuning te vinden is of 
samen met de patiënt de informatie doornemen. De verwijsgids is ontwikkeld door Integraal 
Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met andere partners. Trudy Kolman, 
werkzaam bij IKNL en projectleider van de verwijsgids, vertelt over de samenwerking met 
Proscoop om de verwijsgids aan te vullen. “Wij merkten dat bepaalde type zorgverleners in 
sommige regio’s ontbraken en dat de websites van regionale oncologienetwerken niet altijd goed 
vindbaar waren. Daarom zijn we een pilot gestart met Proscoop om de oncologienetwerken op 
te nemen in de verwijsgids.”

Alleen zorgverleners die zijn aangesloten 
bij en voldoen aan de criteria van beroeps- 
en koepelorganisaties komen in aanmerking 
om in de verwijsgids opgenomen te 
worden. “Niet iedereen die is aangesloten 
bij een oncologienetwerk is lid van een 
beroepsorganisatie. Ieder oncologisch 
netwerk heeft ook weer zijn eigen criteria.” 
Daarom bedacht IKNL samen met Proscoop 
- vanuit de rol als ondersteuner van de 
oncologienetwerken - voor de pilot de 
volgende werkwijze. Proscoop schreef iedere 
zorgverlener aan die aangesloten was bij 
een oncologienetwerk, maar nog niet was 
opgenomen in de Verwijsgids. Dat aantal lag 
rond de 50%. Ook besteedde Proscoop er 
aandacht aan tijdens bijeenkomsten. Doel 
hiervan was om de zorgverleners te wijzen 
op het bestaan van de verwijsgids met de 
mogelijkheid van aanmelding hiervoor 
via de beroeps- of koepelorganisaties 
waar IKNL afspraken mee heeft gemaakt. 

“Zowel individuele zorgverleners als 
oncologienetwerken reageerden enthousiast!”

Positief over resultaat
Trudy is positief over de resultaten van de 
pilot (zie ook kader): “We hebben de gegevens 
van 15 oncologienetwerken in Apeldoorn 
en Arnhem opgenomen. Zo verbeteren we 
daadwerkelijk de (verwijs)informatie voor 
de oncologische patiënt dicht bij huis.” De 
zorgverleners die niet zijn aangesloten bij een 
beroepsgroep kunnen door deze werkwijze 
toch via hun oncologienetwerk gevonden 
worden in de Verwijsgids. Een volgende stap is 
dat oncologische netwerken de gegevens van 
zorgverleners op hun websites verrijken door 
te vermelden dat ze ook zijn opgenomen in de 
Verwijsgids. Ook kunnen zorgverleners in de 
toekomst bij hun gegevens in de Verwijsgids 
door middel van een icoontje zichtbaarder 
maken dat zij lid zijn van een regionaal 
oncologienetwerk.
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Uitrollen
Trudy en haar collega Monique Becker werkten samen met Rudie van 
den Berg voor de regio Apeldoorn en met Annelies Diependaal van 
Zeeland voor de regio Arnhem. Omdat de pilot succesvol is afgesloten 
stelt IKNL een blauwdruk op voor samenwerkingsafspraken met andere 
oncologienetwerken in Nederland. Ze ontwikkelen  een set van criteria 
en een procedure. Trudy en haar collega Monique Becker gaan dan ook 
zeker verder met deze werkwijze: “Natuurlijk met de andere regio’s die 
Proscoop bedient, maar ook daarbuiten.” 
www.verwijsgidskanker.nl

Oncologienetwerken rondom Winterswijk 
uit de startblokken

Resultaten van de pilot

• Alle 15 oncologienetwerken uit de regio’s Arnhem en 
Apeldoorn zijn opgenomen in de Verwijsgids.

• De zorgverleners die zijn opgenomen in de Verwijsgids 
zijn gekoppeld aan hun oncologienetwerk.

• Alle leden uit de oncologienetwerken die nog niet in 
de verwijsgids staan, zijn gewezen op de mogelijkheid 
om opgenomen te worden. De respondenten hebben 
een persoonlijk advies gekregen.

• De oncologienetwerken hebben een overzicht 
gekregen van directe linken uit de verwijsgids naar 
type zorg of hulp dat nog niet bij het netwerk is 
aangesloten. Zij kunnen deze linken opnemen op hun 
website waardoor deze zorg toch te vinden is.

Annelies Diependaal van Zeeland,
 adviseur Proscoop

Eind 2018 zijn rondom Winterswijk, Eibergen, 
Aalten en Lichtenvoorde oncologienetwerken 
gelanceerd. Een mooie stap voor de Achterhoek, 
want al eerder werden ook in Didam, Doetinchem 
en Doesburg oncologienetwerken opgericht. 
Oncologiepatiënten die uitbehandeld zijn, of die 
zijn genezen van kanker en kampen met fysieke of 
mentale gevolgen zoeken bij voorkeur een weg naar 
opvang en behandeling in de eigen buurt of wijk. 
De oncologienetwerken in de eerste lijn bieden een 
goed vangnet voor deze patiënten.

Winterswijk e.o.
Tijdens de startbijeenkomst ontmoetten veertig 
zorgverleners van verschillende disciplines 
elkaar; fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, 
ergotherapeut, logopedist, (oncologie/wijk)
verpleegkundige, ervaringsdeskundige. Ook 
was er vertegenwoordiging aanwezig vanuit het 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Na ontvangst 
konden de deelnemers nader met elkaar 
kennismaken. Dit gebeurde groepsgewijs, volgens 
verdeling naar wijk of dorp, met het oog op een op 
te richten netwerk. Er is voortvarend gewerkt in 
deze groepen en er zijn verwachtingen en wensen 
uitgesproken. Hierbij was de vraag leidend: ‘Wat 
kunnen en willen we samen bereiken om de zorg 
rondom de oncologiepatiënten in de eerste lijn goed 
vorm te geven?’

Netwerken
Van alle vier de netwerken is een lokale kartrekker 
benoemd en zijn de eerste vervolgdata geprikt 
voor in 2019. De kartrekkers vormen samen 
een overkoepeld parapluoverleg. Het paraplu-
overleg wordt begeleid door Proscoop. Hier is 
ruimte voor inhoudelijke en praktische zaken en 
vanuit dit overleg zullen de contacten richting 
andere stakeholders, zoals het ziekenhuis, worden 
onderhouden.

Rudie van den Berg, adviseur Proscoop

Omdat de pilot succesvol 
is afgesloten stelt IKNL 
een blauwdruk op voor 

samenwerkingsafspraken met 
andere oncologienetwerken in 

Nederland
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IJssellandScan: Samenwerken met data 
GGD IJsselland en Proscoop beschikken beide over een digitale databank. De Gezondheidsatlas 
GGD IJsselland (www.ggdijsselland.buurtmonitor.nl) bevat een grote hoeveelheid data over 
gezondheid in de regio IJsselland. In de ROS Wijkscan van Proscoop (www.roswijkscan.nl) en 
www.zorgindebuurt.info is data te vinden over zorg en zorggebruik in de regio. 

Een samenwerking waarbij deze gegevens worden samengevoegd ligt voor de hand. 
Beleidsmakers, gemeenten en anders gebruikers kunnen dan voor alle gegevens op één plek 
terecht. Daarnaast bevordert het bundelen van de gegevens de samenwerking van de eerste lijn en 
sociaal domein. 

In 2018 is de samenwerking met GGD IJsselland aangegaan en is gestart met de ontwikkeling van 
de IJssellandScan.

Samenwerken 
De IJssellandScan is door een nauwe 
samenwerking tussen GGD IJsselland en 
Proscoop tot stand gekomen. Annette 
Baltissen (epidemioloog GGD IJsselland) 
en Renate Janssen (adviseur Proscoop) zijn 
onderdeel van de gezamenlijke werkgroep. 
Annette: “Voor het vullen van de database 
en het maken van de dashboards zaten we 
regelmatig bij elkaar. Doordat we gedurende 
drie maanden ongeveer een dag in de week 
bij elkaar zaten, leer je elkaars organisatie ook 
beter kennen. ” 

Renate: “We hebben door het samenwerken 
een mooie website/databank kunnen maken. 
Door de samenwerking is ook het draagvlak 
bij andere organisaties waarschijnlijk 
groter. Bovendien voelen meer instanties of 
organisaties van zowel de 0-de als de 1e lijn 
zich ook aangesproken door de thema’s die in 
de IJssellandScan zijn opgenomen. 

Door samen te werken kan er gebruik 
worden gemaakt van elkaars expertise.”
Annette: “Voor het verbinden van de 
werelden preventie, zorg en welzijn 
hebben we elkaars expertise zeker nodig 
gehad. Over de inhoud van de dashboards 
discussiëren is erg waardevol. Want hoe 
kijken we naar bepaalde onderwerpen en 
hoe kunnen we dit het meest optimaal 
inrichten voor de gebruikers van de 
IJssellandScan?”
Renate: “Maar ook de verschillen in 
expertise kwamen goed van pas. Waar 
Annette veel geduld heeft met het 
uitzoeken van cijfers, heb ik meer feeling 
met het maken van de dashboards. We 
vulden elkaar dus prima aan!”
 
Doorontwikkelen
Na de lancering in december 2018 zijn 
er voor 2019 nieuwe plannen voor het 
doorontwikkelen van de IJssellandScan.

Annette: “We willen nagaan of er ook 
financiële informatie kan worden toegevoegd. 
Ook is er vanuit de werkgeversvereniging 
WGV Zorg en Welzijn interesse of 
de arbeidsproblematiek kan worden 
gevisualiseerd in een dashboard.”
Renate: “Daarnaast gaan we werken met 
nieuwe presentatievormen, willen we meer 
informatie vanuit www.zorgindebuurt.info 
en over welzijn toevoegen. Daarnaast is het 
de bedoeling dat er ook cijfers op wijkniveau 
worden toegevoegd. Er valt nog veel door 
te ontwikkelen aan de IJssellandScan en ik 
vind het leuk om dit verder gezamenlijk op te 
pakken.”

 

Over de IJssellandScan

De IJssellandScan is een digitale databank die 
in één oogopslag de gezondheidsinformatie 
van de IJssellandregio weergeeft, op een 
gebruiksvriendelijke en toegankelijke manier. 

Op de homepage staan zogenaamde dashboards 
ingesteld voor actuele thema’s. De dashboards 
geven voor dat betreffende thema een overzichtelijk 
beeld van de data die de databank bevat. Naast de 
vastgestelde dashboards kunnen gebruikers zelf data 
samenvoegen en een eigen dashboard creëren. 

De doelgroepen voor de IJssellandScan zijn 
beleidsmedewerkers van de 11 regiogemeenten 
in IJsselland, (beleids-)medewerkers en managers 
van organisaties in zorg, welzijn en sport en 
geïnteresseerde inwoners.

Renate Janssen, 
adviseur Proscoop
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Van GEZ naar O&I: 
Kansen voor de toekomst
Het in 2019 gestarte project Organisatie&Infrastructuur (O&I) draait om het ontwikkelen 
van een nieuwe bekostigingsstructuur voor versterking van de organisatiegraad in de 
eerste lijn. Wat betekent dit voor een samenwerkingsverband en hoe bereid je je hierop 
goed voor? In opdracht van Stichting Eerstelijnszorg Botter (SEB) in Lelystad is Proscoop 
in 2018 aan de slag gegaan om antwoorden te krijgen op deze vragen. 
Adviseur Robin Haverkamp vertelt over dit traject: 

“IIn afstemming met Medrie vanuit de
rol als regio-organisatie moet er een plan 
worden ontwikkeld waarin antwoord wordt 
gegeven op twee belangrijke vragen: op welke 
inhoudelijke vraagstukken in de wijk moeten 
het samenwerkingsverband en partners zich 
richten en hoe ziet dat er organisatorisch uit? 
Voor Proscoop startte dit traject toen we door 
SEB benaderd werden met het verzoek een 
wijkanalyse te maken. Na enkele gesprekken 
met het bestuur van SEB bleek dat de 
achterliggende vraag eigenlijk breder was: hoe 
kunnen we ons als samenwerkingsverband 
goed voorbereiden op de overgang van GEZ 
naar O&I? 
In opdracht van SEB zijn we vervolgens aan 
de slag gegaan en hebben we data uit de 
ROS-wijkscan aangevuld met data van de 
huisartsen en zijn we gesprekken gaan voeren 
met betrokken stakeholders. Zo hebben we 
met de thuiszorgorganisatie gesproken, met 
de huisartsen, maar bijvoorbeeld ook met het 
sociaal team van de gemeente. 
Tijdens een bijeenkomst hebben we de 
uitkomsten van de analyse gepresenteerd 
en is afgesproken om in februari 2019 een 

vervolg te organiseren waarin op basis van de 
uitkomsten een programma met projecten en 
interventies wordt ontwikkeld. Parallel aan 
bovengenoemde inhoudelijke bijeenkomsten 
is er op initiatief van Proscoop een gesprek 
geïnitieerd met bestuur SEB, zorgverzekeraar 
en regio-organisatie om afspraken te maken 
over de organisatorische aspecten van het 
samenwerkingsverband. 
Eind 2018 werd een mooie werkbijeenkomst 
georganiseerd in Lelystad waar we de 
wijkanalyse voor de wijk De Botter bespraken 
met verschillende partijen vanuit zorg, 
welzijn en publieke gezondheidszorg. 
Voor SEB een belangrijk moment in de 
transitie van bestaand GEZ-verband naar een 
samenwerkingsverband binnen de nieuwe 
O&I-structuur. 
2019 wordt een jaar waarin voor het eerst 
gewerkt wordt vanuit de O&I-structuur. 
Op verschillende plekken in onze regio’s 
moeten de GEZ-verbanden en andere 
samenwerkingsverbanden nadenken over 
de vraag of hun huidige organisatievorm 
toekomstbestendig is en welke vraagstukken 
prioriteit moeten krijgen in hun werkgebied. 

Daarnaast geeft O&I de mogelijkheid om 
nieuwe lokale samenwerkingsverbanden te 
ontplooien. Vanuit Proscoop ondersteunen 
we dat proces graag met onze expertise 
als onafhankelijke adviseurs en willen 
we samen met de lokale of regionale 
samenwerkingsverbanden de stap maken 
naar programmatisch werken middels een 
populatiegerichte aanpak.”
Robin Haverkamp, adviseur Proscoop
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Over Proscoop
Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij. 

Dat doen we door samenwerking tussen partijen te organiseren met de burgers als uitgangspunt. 
Wij zijn een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland en maken deel 

uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk.

Dokter Klinkertweg 16
8025 BS Zwolle

055 505 86 10
info@proscoop.nl
www.proscoop.nl

 

 Voor goede zorg en gezondheid dichtbij


