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Beweegzorg is één van de projecten 
waar in de regio Arnhem aan gewerkt 
wordt om zorg op de juiste plek 
aan te bieden en zo substitutie te 
bewerkstelligen. Na een verkennende 
fase zijn in 2019 drie actieteams 
gestart rondom de thema’s:
• lage rug
• schouder
• netwerken
 
De teams worden gevormd 
door vertegenwoordigers vanuit 
orthopedie, huisartsenzorg, 
kaderartsen bewegingsapparaat 
en fysiotherapie. Tijdens de 
bijeenkomsten hebben de teams 
zicht gekregen op wat er nodig is om 
de patiënt beter te verwijzen zodat 
adequate en snelle behandeling 
wordt ingezet en er minder onnodige 
verwijzingen richting de tweede lijn 

beweegzorg betrokken, en dat is 
belangrijk om efficiënte afspraken te 
maken waar iedereen zich goed bij 
voelt.”
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zijn. Dit inzicht helpt om vervolg aan 
het project te geven.
Volgens planning wordt in 2020 fase 
1 afgerond en worden binnen de 
desbetreffende actieteams afspraken 
gemaakt. Met als doel de patiënt met 
een klacht zo snel mogelijk op de juiste 
plek te brengen voor behandeling. Er 
ontstaat een verschuiving tussen de 
lijnen van zorg en professionals. Dat 
is goed en biedt nieuwe kansen voor 
substitutie op andere onderwerpen en 
bij andere disciplines.
Het project voor opdrachtgevers 
Rijnstate Ziekenhuis en Onze 
Huisartsen en de actieteams zijn 
begeleid door adviseurs Kim Boerakker 
en Melissa Davina: “De toegevoegde 
waarde van onze inbreng is dat wij 
de partijen verbinden en tot een 
geheel hebben weten te brengen. 
Mede hierdoor is de hele keten van 

Beweegzorg in Arnhem
Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn
Juiste zorg op de juiste plek is een drijfveer om het zorgaanbod effectiever en efficiënter af te 
stemmen op de zorgvraag van de patiënt. Substitutie – tweedelijnszorg overhevelen naar de 
eerste lijn bijvoorbeeld – brengt basiszorg dichtbij huis en gespecialiseerdere zorg verder weg. 
Deze beweging is essentieel en speelt in op de veranderende zorgvraag. Substitutie gaat ook 
over het versterken van de eerste lijn en beperking van instroom in de tweede lijn door onder 
meer slimmer inzetten van professionals, taakherschikking, kennisdeling en consultatie.


