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Regionaal verbinden

De insteek om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen 
heeft in 2019 zijn vorm gekregen in diverse initiatieven 
die Proscoop heeft mogen ondersteunen. De focus heeft 
zich steeds meer richting het regionaal ondersteunen 
van waardegedreven zorg voor een specifieke populatie 
verschoven. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in Achterhoek 
Rookvrij, een project wat vanuit de populatiekenmerken 
werd opgestart. Vanuit onze maatschappelijke opdracht 
hebben we in diverse regio’s in Noordoost-Nederland 
een mooie bijdrage geleverd aan het bereiken van 
concrete doelen in het bevorderen van (positieve) 
gezondheid van de inwoners van deze gebieden.

Er is veel energie gestoken in het toewerken naar 
programmatisch werken. Dat zie je bijvoorbeeld terug 
bij de Regionale Zorgalliantie Zwolle. Dit betekent dat 
we in de praktijk zowel werkzaamheden uitvoeren voor 
programma’s als voor de daarbij behorende projecten. 
Ook het begeleiden van processen, het onderhouden 
van relaties met stakeholders en hun achterban, het 
investeren in kennis van (ontwikkelingen in) de regio 
en het bij elkaar brengen van regionale stakeholders, 
waren belangrijke werkzaamheden om als Proscoop bij 
te dragen aan het tot stand komen van populatiegerichte 
zorg. Zoals de brede samenwerking in de Regiegroep 
Integrale Zorg in Hoogeveen. Bij al deze werkzaamheden 
worden de principes van Triple Aim als uitgangspunt 
genomen. In Arnhem en De Liemers zie je dat bij de 
anderhalvelijns palliatieve zorgcoaching, daar worden 
drie doelstellingen gelijktijdig gerealiseerd, die even 
belangrijk zijn: het verbeteren van de ervaren kwaliteit 
van zorg, het verbeteren van de gezondheid en het 
verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking. We 
werken datagedreven en hebben oog voor thema’s als 
”Goed bestuur”, “nieuwe financieringsvormen” en daar 
waar mogelijk zetten we nieuwe technologie in, zoals bij 
OZOverbindzorg.

De komende jaren leggen we de focus op het werken 
aan waardegedreven zorg. Dit houdt in dat we streven 
naar een betere aansluiting tussen de behoefte van 
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Voorwoord

de mens en de organisatie van de gezondheidszorg. 
Vanuit vier ondernemende gebiedsteams zetten we in 
op een populatiegerichte aanpak, met behulp van data 
via de aanpak Triple Aim. Onze medewerkers geven 
met vertrouwen, transparantie en slagkracht deze 
veranderingsprocessen vorm. Dit doen we vanuit de 
volgende rollen: initiator, kennisdrager, makelaar en 
regisseur.

Het jaarbericht 2019 geeft een mooie doorsnede van een 
aantal projecten die - in sommige gevallen - inmiddels 
zijn afgerond. Als we vooruitkijken, kijken we altijd naar 
de mooie projecten die inmiddels op ons wachten maar 
niemand vooraf kon bedenken. We leven in een nieuwe 
werkelijkheid op het moment van de uitgifte van dit 
jaarbericht. Welke gevolgen de Coronacrisis heeft voor 
de maatschappij, het publieke domein en de (organisatie 
van de) gezondheidszorg is nu (mei 2020) nog niet te 
overzien. Het belang van integraal domein overstijgend 
samenwerken in netwerken is bij de aanpak van het 
COVID-19 virus in ieder geval nog duidelijker geworden. 
Ook in deze sterk veranderende samenleving is inmiddels 
helder dat Proscoop een betekenisvolle rol kan spelen 
in de regionale ondersteuning waarbij gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de inwoners 
zo gewenst is.

Arie Jongejan
Directeur / bestuurder
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Thematafel De Gezondste Regio Achterhoek        
        Achterhoek Rookvrij
        Data- en informatiemanagement
Door vergrijzing in de Achterhoek neemt de vraag naar zorg toe. Ook komen er steeds meer 
patiënten met chronische aandoeningen. Tegelijkertijd kunnen de zorgkosten niet onbeperkt 
groeien en zijn er grote personeelstekorten. Om ervoor te zorgen dat dit alles niet ten koste 
gaat van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg werken zorgorganisaties, 
ondernemers, gemeenten, zorgverzekeraars, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Proscoop samen 
in de Thematafel De Gezondste Regio.

Het doel is om van de Achterhoek de 
gezondste regio van Nederland te maken. Dat 
doen we door ons te richten op preventie en 
zorginnovatie. Op die manier worden ziekte 
en specialistische behandeling verschoven 
naar slimmere zorg, gezonde leefstijl en 
het voorkomen van ziekten. We spannen 
ons er samen voor in dat inwoners van de 
Achterhoek gezond zijn en zich fit voelen en 
minder zorg nodig hebben. De thema’s van 
Thematafel De Gezondste Regio zijn:
- Gezonde Jeugd
- Vitale Collega
- Zelfregie volwassenen en ouderen
- Achterhoek Rookvrij

Er zijn zes thematafels die als doel hebben de 
Achterhoek sterker, slimmer, mooier, meer 
leefbaar, beter bereikbaar en gezonder te 
maken:
- Smart Werken & Innovatie
- Onderwijs & Arbeidsmarkt
- Wonen & Vastgoed
- Mobiliteit & Bereikbaarheid
- Circulaire Economie & Energietransitie
- De Gezondste Regio
Onze bestuurder Arie Jongejan neemt deel 
aan De Gezondste Regio. De thematafels 
vallen onder Achterhoek Board: het gezicht 
van de Achterhoekse samenwerking. De Board 
bestaat uit vertegenwoordigers van de drie O’s 
(ondernemers, maatschappelijke organisaties 
en overheden) uit de Achterhoek en een 
vertegenwoordiger van de provincie Gelderland.

Achterhoek Rookvrij
Eén van de thema’s waar op in 
wordt gezet is roken. Omdat roken 
nog steeds één van de belangrijkste 
oorzaken van ziekte en sterven is, 
hebben partijen in de Achterhoek 
de handen ineengeslagen om 
samen te werken aan een rookvrije 
regio. De projectgroep Achterhoek 
Rookvrij ontwikkelt acties en 
middelen om de volgende doelen 
te bereiken:
- Voorkomen dat jongeren gaan 

roken;
- Voorkomen dat er wordt 

meegerookt door een rookvrije 
omgeving te creëren;

- Rokers ondersteunen bij het 
stoppen.

Wat het project uniek maakt 
volgens Welmoed Nijboer, 
projectleider Achterhoek 
Rookvrij, is dat er heel breed 
wordt samengewerkt. Van 
preventie via sociaal domein naar 
huisartsenzorg en ziekenhuizen. 
Alle partijen zenden dezelfde 
boodschap uit en leren van elkaars 

bij de sportclub, op school, bij het gemeentehuis, in het 
ziekenhuis. Daarnaast is er een online platform, waar alle 
regionale informatie rondom roken en stoppen met roken 
te vinden is: www.achterhoekrookvrij.nl. Ook kunnen 
Achterhoekers er zelf inspirerende voorbeelden of ideeën 
aanleveren.

Data- en informatiemanagement
Er wordt veel belang gehecht aan de rol van data- en 
informatiemanagement als onderdeel van De Gezondste 
Regio. Daarom wordt er een Achterhoekmonitor 
Gezondste Regio ontwikkeld. Deze bestaat uit een 
populatiemonitor gebaseerd op Quadruple Aim en 
positieve gezondheid. Voor de inhoudelijke vulling van 
de populatiemonitor zijn ruim honderd indicatoren 
geselecteerd om Quadruple Aim en Postieve Gezondheid 
te definiëren.

De monitor wordt gevuld met openbare data en data 
van de betrokken organisaties. “Door deze data te 
verbinden, hebben we een beter beeld hoe het ervoor 
staat en hoe het zich ontwikkelt in de Achterhoek op het 
gebied van zorg en gezondheid”, aldus Jantien Heideman, 
projectleider data- en informatiemanagement. “Binnen 
de werkgroep is veel draagvlak. Iedereen is gedreven 
om een stapje verder te komen en bereid om data te 
delen die nodig zijn. Zo gaan we samen voor het grotere, 
overkoepelende belang, waar de regio in zijn geheel 
zoveel mogelijk aan heeft.”

De monitor wordt, net als andere verdiepende monitors 
van specifieke thematafels, afgestemd met de brede 
Achterhoekmonitor. Uiteindelijk is het de bedoeling 
dat alle monitors in eenzelfde tool komen. Naast de 
populatiemonitor wordt er ook een programmamonitor 
ontwikkeld. Hiermee kunnen het proces en de effecten 
van activiteiten, die plaatsvinden in het kader van de vier 
thema’s van De Gezondste Regio, worden gemonitord en 
geëvalueerd. Zo kunnen we de doelstellingen van de diverse 
projecten monitoren, zodat we kunnen kijken hoe deze 
projecten bijdragen aan de doelstellingen van het thema en 
de algehele doelstellingen van De Gezondste Regio.

ervaringen. Welmoed: “Het 
klinkt misschien cliché, maar 
samen kun je echt zo veel 
meer bereiken dan alleen. 
Daarom vind ik het zo mooi 
om te zien hoe enthousiast alle 
organisaties samenwerken op 
één thema.”

Een ander uniek 
kenmerk is de regionale 
communicatiecampagne, 
die Achterhoek Rookvrij 
voor iedereen zichtbaar en 
herkenbaar maakt, offline én 
online. De regionale campagne 
sluit aan bij de nationale 
campagnes van de Rookvrije 
Generatie en Stoptober, 
maar heeft een Achterhoeks 
tintje. Tijdens het Achterhoek 
Inspiratie Festival in het najaar 
van 2019 vond de aftrap plaats. 
Op uiteenlopende plekken 
komen Achterhoekers steeds 
dezelfde boodschap tegen; 

Dorien van der Meer, programmaregisseur 
De Gezondste Regio:
“Proscoop is een gewaardeerd partner die veel kennis en 
kunde inbrengt, zowel op bestuurlijk als op projectmatig 
niveau. Die combinatie van beleid, samenwerking en 
ondersteuning past goed bij hun natuurlijke rol, waardoor ze 
een logische partner zijn. Naast het feit dat de projectleiders 
van Achterhoek Rookvrij en data- en informatiemanagement 
afkomstig zijn van Proscoop, heeft het echt toegevoegde 
waarde dat Proscoop meedoet in deze samenwerking. 
Omdat ze een landelijk netwerk hebben, kunnen ze ook 
ideeën en voorbeelden uit andere regio’s inbrengen. En door 
het vertrouwen en de relaties die ze al hebben opgebouwd 
bij organisaties in de Achterhoek kun je echt stappen zetten 
en veel bereiken.”

https://8rhk.nl/smart-economy-smart-living/thematafel-smart-werken-en-innovatie/
http://https://8rhk.nl/smart-living-smart-economy/onderwijs-en-arbeidsmarkt-2/
https://8rhk.nl/smart-living-smart-economy/mobiliteit-en-bereikbaarheid/
https://8rhk.nl/smart-living-smart-economy/mobiliteit-en-bereikbaarheid/
https://8rhk.nl/smart-living-smart-economy/circulaire-economie-en-energietransitie/
https://8rhk.nl/smart-living-smart-economy/de-gezondste-regio/
https://www.proscoop.nl/onze-mensen/arie-jongejan/
https://www.proscoop.nl/onze-mensen/welmoed-nijboer/
https://achterhoekrookvrij.nl/
https://www.proscoop.nl/onze-mensen/jantien-heideman/
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         Oncologienetwerken 
Oost- en West-Achterhoek
Verbeteren van de (na)zorg in de eerste lijn 

voor patiënten met en na kanker

De groep oncologiepatiënten 
in Nederland stijgt. Kanker 
is gelukkig steeds beter te 
behandelen, waardoor de 
levensverwachting van deze 
patiënten toeneemt. Het krijgt 
hierdoor steeds meer de vorm 
van een chronische ziekte. 
Oncologiepatiënten krijgen 
soms jaren na afloop van hun 
behandeling nog te maken met 
de gevolgen van hun ziekte. Dit 
heeft directe gevolgen voor de 
zorg en nazorg, met name in de 
eerste lijn.

stakeholders, zoals het ziekenhuis, 
onderhouden.

Het met elkaar optrekken heeft onder 
andere geleid tot samenwerking 
met IKNL en afstemmingsoverleg 
tussen de netwerken en beide 
ziekenhuizen. Ook is er een adreslijst 
van deelnemende partijen in de 
regio opgesteld, dat het aanbod in 
de eerste lijn overzichtelijk maakt 
voor patiënt én verwijzer. Zo kunnen 
patiënten een beroep doen op 
(na)zorg dichtbij en weten zij welke 
zorgverleners zorg en begeleiding bij 
en na oncologie verlenen. Daarnaast 
is in samenwerking met netwerken uit 
andere regio’s de brochure ‘Bouwen 
aan samenwerking rondom oncologie’ 
ontwikkeld ter gelegenheid van 
het symposium Netwerk Oncologie 
Midden Nederland in juni 2019.

Naast het begeleiden van de 
netwerken in 2019, heeft Proscoop 
meegeholpen bij het realiseren van 
een actieplan met de gestelde doelen 
voor 2020. Eén van de speerpunten 
van Proscoop is de burger centraal te 
zetten. Rudie: “Door de patiëntreis 

inzichtelijk te maken, willen we beter in 
beeld krijgen waar patiënten tegenaan 
lopen en wat we daaraan kunnen doen: 
het laat verbetermogelijkheden zien.” 
Een doorontwikkeling van de huidige 
lokale netwerken moet ervoor zorgen 

Uit het rapport ‘Kankerzorg 
in beeld – over leven met 
en na kanker’ van Integraal 
Kankercentrum Nederland (IKNL) 
en de Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiënten-organisaties 
(NFK) blijkt dat patiënten weinig 
zicht hebben op het zorg- en 
ondersteuningsaanbod in de 
eerste lijn. Om het aanbod van 
zorg voor patiënten met en na 
kanker te verbeteren en beter 
vindbaar te maken, zijn er eind 
2018 op initiatief van Proscoop in 
de regio Achterhoek zeven lokale 
oncologienetwerken gestart.

De netwerken vormen als het ware een 
vangnet, waardoor patiënten sneller 
bij de juiste zorgverlener terechtkomen 
en dichtbij huis geholpen kunnen 
worden. Hoe het netwerk precies 
vorm krijgt, wordt bepaald door de 
deelnemers. Adviseur Rudie van den 
Berg: “Elk lokaal netwerk bepaalt zijn 
eigen samenstelling en eisen voor 
deelname van professionals. Omdat 
we inmiddels verschillende netwerken 
hebben ondersteund, kunnen we naast 
ondersteuning ook advies geven op basis 
van onze ervaringen. Wat dat betreft 
hebben we een brede dienstverlening. 
Van het helpen organiseren van de eerste 
bijeenkomst voor de initiatiefnemers tot 
het vormgeven van de kwaliteitseisen.”

Proscoop heeft in 2019 de ontwikkeling 
en de organisatie van de lokale 
netwerken begeleid en ondersteund. Van 
alle netwerken is een lokale kartrekker, 
samen vormen zij een overkoepelend 
parapluoverleg dat wordt begeleid door 
Proscoop. In zo’n overleg is ruimte voor 
inhoudelijke en praktische zaken en 
worden de contacten richting andere 

dat alle mensen in de Achterhoek die 
een oncologische aandoening hebben 
(gehad), toegang hebben tot zorg en 
ondersteuning dichtbij huis op het 
moment dat zij dat nodig hebben voor 
een kwalitatief optimaal leven.

Kristel Beijer is oncologiefysiotherapeut bij 
PlusFit Fitness en Fysiotherapie in Doesburg en 
aangesloten bij het Oncologienetwerk West-
Achterhoek:

“Ik heb een grote meerwaarde ervaren in 
het samenkomen met diverse eerstelijns 
zorgverleners en andere hulpverleners. Niet alleen met de meer bekende 
zorgverleners zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, 
maar ook met maatschappelijk werkers, een predikant, een speltherapeute 
en een acupuncturist. Door het samenkomen van hulpverleners uit 
verschillende disciplines heb ik meer zicht gekregen op de mogelijkheden 
voor zorg voor oncologiepatiënten. Voor een patiënt met vermoeidheid is 
er meer mogelijk dan ik had gedacht. Met z’n allen kunnen we zoveel meer. 
Een belangrijk doel was elkaar te vertrouwen dat de patiënt goed terecht 
komt en de beste zorg krijgt. Dat is goed gelukt.”

Steffie Lettink is ervaringsdeskundige en als GZ-psycholoog bij MCE Zorg in 
Lichtenvoorde aangesloten bij het Oncologienetwerk Oost-Achterhoek:

“Sinds ik zelf kanker heb gehad, heb ik me samen met een aantal andere 
zorgverleners hard gemaakt voor samenwerking in de oncologische nazorg 
in de buurt van de cliënt. De tijd van behandeling in het ziekenhuis heb ik 
ervaren als een ‘warm bad’, ondanks de ernst van de situatie. Toen ik weer 
zover was dat ik thuis verder kon, heb ik de lokale hulp als heel prettige 
vervolgstap ervaren. Dat ik van ziekenhuiszorg naar lokale zorg kon, voelde 
als een vervolgstap in mijn herstel. Ik wilde sindsdien die zorg graag op 
een meer georganiseerde wijze vorm geven. Proscoop heeft ons en andere 
gelijkgestemden, daar heel goed bij geholpen.
 
Voor mij als GZ-psycholoog betekent het netwerk dat ik makkelijker te 
vinden ben voor cliënten. Het betekent ook dat ik meer kennis heb van het 
werk van anderen. Zo zijn we met diverse disciplines in gesprek gegaan over 
elkaars werk. Hierdoor ontstaat voor cliënten het gevoel dat ze, net als in 
het ziekenhuis, ook thuis op een ‘zorgvangnet’ kunnen rekenen. Het netwerk 
is opgericht vanuit de ambitie professionaliteit te bundelen, maar binnen 
het netwerk behoudt ieder zijn eigen verantwoordelijkheid voor eigen 
professionaliteit. Gelukkig maken we binnen de netwerken tijd om elkaar op 
dat vlak te leren kennen, zodat het vertrouwen groeit. Dit geeft de cliënt het 
gevoel dat, ondanks dat iedereen zelfstandig werkt, er wel eenheid is.”

De regionale eerstelijns-
oncologienetwerken in het 
werkgebied van Proscoop zijn:

Er zijn drie netwerken opgericht 
in het adherentiegebied van het 
Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, 
waarbij aansluiting is gezocht bij 
een bestaand netwerk in Keppel. 
En vier in het adherentiegebied van 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
in Winterswijk. Om het zorgaanbod 
in de eerste lijn beter zichtbaar 
te maken, ondersteunt Proscoop 
bij het opzetten van de lokale 
multidisciplinaire oncologische 
netwerken. De netwerken hebben als 
doel om nazorg op een toegankelijke 
en laagdrempelige manier vorm te 
geven, zodat patiënten het aanbod 
beter kunnen vinden en ziekenhuizen, 
huisartsen en zorgprofessionals 
onderling gerichter kunnen 
doorverwijzen naar de eerste lijn.

Adviseur Rudie van den Berg: “Door 
losse partijen te bundelen in een 
netwerk, zorg je dat je een stem hebt 
als netwerk in zijn geheel. Daardoor 
wordt ook de aansluiting met 
andere stakeholders gemakkelijker. 
Iedereen heeft er baat bij te weten 
wie er in de regio bezig zijn met 
zorg rondom kanker. Natuurlijk zijn 
er altijd hobbels en heeft het tijd 
nodig voordat samenwerken binnen 
het netwerk zijn vruchten afwerpt. 
De zorgverleners in de netwerken 
zijn ontzettend betrokken, ze willen 
mensen die leven met of na kanker zo 
goed mogelijk begeleiden en helpen.”

https://www.proscoop.nl/wp-content/uploads/Brochure-Bouwen-aan-samenwerking-rond-oncologie-juiste-versie.pdf
https://www.proscoop.nl/wp-content/uploads/Brochure-Bouwen-aan-samenwerking-rond-oncologie-juiste-versie.pdf
https://iknlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/iknl/media/pdfs/survivorship/kankerzorg-in-beeld-over-leven-met-en-na-kanker-(2019).pdf
https://iknlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/iknl/media/pdfs/survivorship/kankerzorg-in-beeld-over-leven-met-en-na-kanker-(2019).pdf
https://iknlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/iknl/media/pdfs/survivorship/kankerzorg-in-beeld-over-leven-met-en-na-kanker-(2019).pdf
https://www.proscoop.nl/onze-mensen/rudie-van-den-berg/
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Zorg voor kwetsbare inwoners in de 
thuissituatie neemt toe in omvang en 
complexiteit. Om ervoor te zorgen dat 
mensen goed en veilig zelfstandig kunnen 
wonen, is een samenhangend netwerk van 
zorg en welzijn nodig. Ter ondersteuning 
van netwerkzorg is in 2019 in de regio 
Apeldoorn een eenvoudig, efficiënt en 
veilig online communicatieplatform 
ingevoerd: OZOverbindzorg.

OZOverbindzorg
Optimale communicatie 
rondom kwetsbare inwoners

OZOverbindzorg is een digitaal platform. Via 
OZOverbindzorg worden alle mensen rondom 
de zorgvrager met elkaar verbonden en komt 
alle informatie en communicatie over de zorg 
van de zorgvrager bij elkaar. Deze vorm van 
samenwerken geeft rust. Voor de zorgvrager, 
maar ook voor alle betrokkenen rondom deze 
zorgvrager.

OZOverbindzorg is er voor alle betrokkenen 
binnen een zorgproces. Via een online 
systeem kunnen zij met elkaar overleggen, 
vragen stellen en signalen geven, inclusief de 
cliënt zelf. Van zorgverlener tot mantelzorger; 
in het beveiligde systeem worden alle partijen 
met elkaar verbonden. Zo komt het netwerk 
van de cliënt op één centrale plek, zijn de 
lijntjes korter en geeft het een overzicht wie 
welke rol heeft in het zorgproces.

Door deze vorm van communicatie krijgt 
het hele netwerk rondom de cliënt de voor 
hem of haar noodzakelijke informatie in 
beeld en wordt samenwerking gemakkelijker. 
Bovendien worden bijzonderheden in de 
zorgsituatie van de cliënt zichtbaar, zodat er 
tijdig bijgestuurd kan worden en problemen 
worden voorkomen. Zo verbeteren de 
mogelijkheden van ouderen om langer thuis 
te blijven wonen en voelen bijvoorbeeld 
mensen met een psychische kwetsbaarheid 
zich meer gesteund.

OZOverbindzorg wordt ingezet voor alle 
kwetsbare inwoners, zoals thuiswonende 
ouderen, mensen met een psychische 
kwetsbaarheid (GGZ) of bijvoorbeeld een 
licht verstandelijke beperking (LVB). De 
inwoner staat altijd centraal. Hij of zij maakt 
zelf, eventueel met de mantelzorger, de 
beslissingen over het zorgproces. Ook bepaalt 
de cliënt wie toegang heeft tot het systeem, 
zodat hij of zij zelf de regie in handen houdt. 
Sinds 2014 is Proscoop betrokken bij de 

om het netwerk rondom een zorgvrager in beeld te krijgen en met 
hen in contact te komen.” Daarnaast worden het scholingsbureau en 
team communicatie van Proscoop ingezet. Zo faciliteerden zij de start- 
en trainingsbijeenkomsten voor professionals en mantelzorgers en 
verzorgen zij mede de PR van OZOverbindzorg in lokale media.

8

implementatie van OZOverbindzorg in Oost 
Nederland (onder andere Achterhoek, 
Kampen en Zwolle). In 2019 is OZOverbindzorg 
ingevoerd in de gemeenten Apeldoorn, Epe 
en Brummen (kern Eerbeek). De gemeenten, 
huisartsen, zorgaanbieders in de thuiszorg 
en GGZ hebben afspraken gemaakt om 
de samenwerking rondom kwetsbare 
thuiswonende inwoners te optimaliseren.

Adviseur Anita Lahuis is procesbegeleider 
van de project- en stuurgroep regio 
Apeldoorn. Ook voert zij de startgesprekken 
bij organisaties om deel te gaan nemen aan 
OZOverbindzorg. Anita: “OZOverbindzorg is 
een toegankelijk platform dat snel ingezet kan 
worden. Maar veranderen van een werkwijze 
wordt uiteraard door de één sneller opgepakt 
dan de ander. Als mensen consequent met 
OZOverbindzorg werken, laat het echt de 
meerwaarde zien. Zo kost het minder tijd 

OZOverbindzorg in het kort:

• De cliënt heeft de regie
• Netwerk digitaal op één centrale plek
• Korte communicatielijnen
• Snelle en eenduidige informatie over 

zorgsituatie
• Tijdige bijsturing indien nodig
• Voor goede samenwerking en 

netwerkzorg 

Joshua Dijksma (19) is cliënt OZOverbindzorg:

“Ik vind OZO gemakkelijk; het is rechtstreeks en alles is snel te 
regelen. Daardoor ligt er niets ‘op mijn hart’ en dat is goed voor 
mij. Het helpt me echt dat ik al mijn zaken en dingen zelf kan 
én moet regelen. Ik heb geleerd om mensen digitaal vragen te 
stellen. Dat maakt het makkelijker om ook in realtime mensen 
te benaderen. Bijvoorbeeld: ik heb autisme en ik vind het een 
groot voordeel dat ik zelf mijn medicatie kan regelen met mijn 
apotheker. En ik informeer zelf – via OZOverbindzorg – mijn school 
als ik griep heb. Het is ook een pluspunt dat ik kan aangeven hoe ik 
me voel. Gaat het slecht en is mijn hulpvraag groter, dan is dat snel 
bij iedereen (die dat moet weten) bekend. Maar ik ben degene die 
aan de touwtjes trekt en bepaalt wie wat van mij te zien krijgt!”

Maran Noltes is beleidsadviseur bij HuisarsenOrganisatie 
Oost-Gelderland (HOOG) en vanuit Huisartsen Regio Apeldoorn 
(HRA) projectleider OZOverbindzorg voor kwetsbare ouderen:

“Het werken met OZOverbindzorg vraagt om verandering, een 
andere werkwijze. Om mensen aan te leren om OZOverbindzorg 
te gebruiken, moet het constant onder de aandacht worden 
gebracht. Het fijne aan Proscoop is dat ze het netwerk goed 
kennen, daardoor kunnen ze gemakkelijk lijntjes uitzetten en 
contacten leggen. Ook ondersteunen ze onze initiatieven. En het 
is een voordeel dat er een regiobrede implementatie is. Proscoop 
treedt als het ware op als een vertegenwoordiger van de 
initiërende en samenwerkende partijen. Anita deelt ervaringen 
die we hebben opgedaan, zodat we elkaar verder kunnen helpen. 
Want wat heeft gewerkt bij de ene organisatie, werkt misschien 
ook voor de ander.”

https://www.proscoop.nl/onze-mensen/anita-lahuis/
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We focussen ons binnen de 
gezondheidszorg vooral op ziekte 
en zorg. Nog steeds gaat het 
overgrote deel van de kosten 
in de gezondheidszorg naar 
ziektezorg en een klein deel 
naar echte gezondheidszorg 
als gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie. En als dat wat 
aandacht krijgt groeit, dan keert 
het tij voorlopig nog niet. Dat geldt 
ook voor het toenemend aantal 
regels en protocollen. Met de 
transities, structuurveranderingen, 
verandering van wet- en regelgeving 
en financiering hoopt de overheid 
de problemen binnen de 
gezondheidszorg op te lossen. Maar 
de vraag is of die aanpassingen ook 
echt de omslag in de zorg teweeg 
brengen. Oplossingen zoeken in 
‘hetzelfde’ brengt niets anders. Er 
zijn vooral cultuurveranderingen, 
veranderingen in denk- en 
werkwijze nodig. Niet ziekte als 
uitgangspunt, maar gezondheid 
en gezondheidsbevordering. Niet 
de oplossing in zorg zoeken, maar 
zoeken naar eigen mogelijkheden 

Positieve gezondheid Presikhaaf
Anders denken, anders doen

De huisartsen van huisartsenpraktijk Presikhaaf in Arnhem zijn geraakt door wat positieve 
gezondheid teweeg kan brengen. Deze andere kijk op gezondheidszorg brengt een beweging 
op gang waarbij de mens centraal staat in plaats van zijn ziekte. Door de focus te verleggen 
van ziekte en zorg naar gezondheid en voorkomen van ziekte, is er ook een andere werkwijze 
nodig. Een cultuuromslag die zijn weerslag vindt binnen de huisartsenpraktijk. Bijzonder is dat 
de praktijk in een achterstandswijk staat. De betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de 
burgers en patiënten en de overtuiging dat positieve gezondheid een waardevolle kentering kan 
betekenen, zijn pijlers van dit project, dat de naam ‘Presikhaaf Samen Gezond’ heeft gekregen.

en eigen veerkracht van de burger. 
Idealiter richten zorgprofessionals 
hun werk in vanuit de mens en laten 
zij zich in het werk niet sturen door 
financieringsstromen en wet- en 
regelgeving.

Adviseur Kim Boerakker: “We weten 
dat - als we niets doen - de zorg in 
de toekomst onbeheersbaar wordt. 
Werken vanuit positieve gezondheid 
helpt niet alleen de professionals in 
de zorg, maar vooral ook de burger. 
Wat heeft hij/zij nodig om zich 
gezond te voelen? De huisartsen in 
Presikhaaf wilden graag aan de slag 
met deze kijk op gezondheid en wij 
hebben de kennis en ervaring om dit 
samen met hen te starten en te laten 
groeien.”

Een cultuuromslag, een 
andere manier van denken en 
werken, heeft tijd nodig. Nadat 
eerst in de huisartsenpraktijk 
een startbijeenkomst heeft 
plaatsgevonden waarbij positieve 
gezondheid centraal stond, 
is later in 2019 afgetrapt met 
een netwerkbijeenkomst voor 
professionals in de wijk. Het doel 
was elkaar te leren kennen, maar 
vooral ook te inspireren op het 
gebied van positieve gezondheid. Alle 
deelnemers bleken enthousiast om 
hier samen mee aan de slag te gaan.

Zowel de huisartsen, de assistenten 
als de praktijkondersteuners hebben 
trainingen gevolgd over onder 
andere gesprekstechnieken, positieve 
gezondheid en oplossingsgericht 
werken. De huisartsen hebben hun 
spreekuur totaal anders ingericht 
waardoor er meer ruimte is ontstaan 
voor een ander gesprek. Tegelijkertijd 
zijn sommige consulten juist korter 
geworden. Door het voeren van 
andere gesprekken en het stellen van 
andere vragen merkten huisartsen 

al direct verschil. Ook blijken er 
soms hele andere dan medische 
oplossingen nodig te zijn. Daarnaast 
zijn er vanuit de huisartsenpraktijk 
ook veel contacten gelegd met het 
sociaal wijkteam. En de contacten 
met andere zorgverleners zijn 
geïntensiveerd om met elkaar anders 
te gaan denken en anders doen. 
Daarbij worden telkens dezelfde 
vragen gesteld, namelijk: ‘Doe ik het 
goede? Stel ik de juiste vragen? Breng 
ik zo verandering op gang?’

over hoe het gedachtengoed van 
positieve gezondheid in de dagelijkse 
werkwijze van de praktijk en de 
samenwerking een plek krijgt, is dat 
er op dat moment al bewustwording 
ontstaat. In Presikhaaf gebeuren 
goede dingen.”

De multidisciplinaire samenwerking 
binnen de zorg en met het sociale 
domein staat dus op de agenda. 
Huisartsen herkennen steeds 
vaker sociale- of maatschappelijke 
achterliggende aspecten van een 
zorgvraag. Een goed netwerk met 
daarin het sociaal domein, maar ook 
de thuiszorg is onontbeerlijk. In het 
project ‘Presikhaaf Samen Gezond’ 
wordt deze multidisciplinaire, 
domeinoverstijgende samenwerking 
vorm gegeven. Om te meten wat wel 
en niet werkt is er in 2019 eveneens 
gestart met een monitoring en 
evaluatie. Hierbij zijn de Quadruple 
Aim doelen het uitgangspunt. 

Studenten van de HAN doen via 
het Sparkcentre onderzoek hoe de 
ervaren gezondheid gemeten kan 
worden. Dit alles om te kunnen 
monitoren wat de effecten zijn 
van deze andere aanpak.

In 2018 is al een start gemaakt 
met dit project, zoals een 
onderzoek naar haalbaarheid 
en financiering van het project, 
een presentatie aan de 
huisartsengroep en er is een 
actieplan gemaakt. In 2019 is 
begonnen met de uitvoering van 
het plan, met een uitloop naar 
2020. Er is een lange weg te gaan. 
Immers, cultuuromslag heeft tijd 
nodig, dat gaat niet van de één op 
de andere dag.

Chantal Walg leidde namens Proscoop 
een aantal sessies en trainingen: 
“Het mooie van samen nadenken 

https://www.proscoop.nl/onze-mensen/kim-boerakker/
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Anderhalvelijns palliatieve zorgcoaching 
in Arnhem en De Liemers 
Grote meerwaarde in de palliatieve zorg

Vaak wordt gedacht dat 
palliatieve zorg gaat over de 
stervensfase. Palliatieve zorg 
begint echter op het moment 
dat iemand te horen krijgt dat 
hij of zij niet meer genezen kan 
worden en uiteindelijk daaraan 
gáát sterven. Op dat moment 
komt er veel op iemand af. 
Waar mensen dan behoefte 
aan hebben is dat er een 
vast aanspreekpunt is, waar 
aandacht is voor continuïteit, 
delen van de juiste kennis/
informatie en eigen regie. Zij 
willen dat het niet alleen gaat 
om het ‘ziek’ zijn en het effect 
dat dit heeft op hun lichaam en 
geest, maar ook over zingeving, 
meedoen, kwaliteit van leven 
en dagelijks functioneren. 
Palliatieve zorg vraagt dan 
ook om specialistische kennis 
en deskundigheid én goede 
samenwerking op meerdere 
vlakken. Daarom is in de 
regio Arnhem en De Liemers 
het project anderhalvelijns 
Palliatieve Zorgcoaching gestart.

Henk-Jan de Winter, projectleider:
“Dit project is een goed voorbeeld van hoe 
verschillende zorgaanbieders rondom deze 
doelgroep elkaar opzoeken en steeds beter 
weten te vinden. Het enthousiasme en de 
energie die we in dit project tegenkomen is 
erg groot. Heel mooi om te zien, hoe mensen 
elkaar kunnen vinden en versterken: wat de een 
wellicht minder heeft of kan, pakt de ander op. 
Dat is ook wel waar het om gaat in deze zorg: 
goed samenwerken, korte lijnen maken, kennis 
en ervaringen delen is onmisbaar.

Het project is gevraagd aan te haken bij het 
landelijke project TAPA$ (TrAnsmurale PAlliatieve 
Zorg met passende beko$tiging). Eén van de 
onderwerpen van deze samenwerking omvat de 
transmurale bekostiging. Een complex vraagstuk, 
waar we nu ook vanuit het anderhalvelijns 
project gericht met een aantal deskundigen uit 
zorgorganisaties en de zorgverzekeraar naar 
kijken.

Tegelijkertijd wordt nu in de pilot ook onderzoek 
gedaan naar ervaringen van patiënten, 
uitgevoerd door o.a. Zorgbelang Inclusief. Ook 
is onderzoek gedaan naar de ervaringen van 
zorgprofessionals met de nieuwe manier van 
werken. Dit is uitgevoerd door groepen studenten 
(eindopdrachten HBO-V) van de Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool Saxion. 
Eén van de vraagstellingen die zij uitzochten 
ging over de ervaringen van huisartsen en 
de betrokken verpleegkundig specialisten. 
Samenwerkingspartners zoals Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Saxion, 
IKNL, Zorgbelang Inclusief, Menzis dragen bij 
aan het meten van de (ervaren) gezondheid van 
patiënten, de kwaliteit van de zorg, kosten en de 
ervaringen van de professional (Quadruple Aim).”

De Palliatieve Zorgcoach (PZ-coach) is een 
verpleegkundig specialist die de patiënt 
ondersteunt en adviseert, ongeacht bij welke 
zorgverlener deze onder behandeling is en 
waar hij of zij verblijft (thuis, het ziekenhuis, 
een verpleeghuis of een hospice). Daarnaast 
heeft deze PZ-coach een belangrijke rol in 
ondersteuning en advisering richting andere 
zorgprofessionals en de mogelijkheid om zelf 
specialistische zorg uit te voeren of juist de 
overwogen keuze te maken dit niet te doen. 
Patiënten en hun naasten zijn positief over de 
inzet van palliatieve zorgcoaches. Zij ervaren 
meer continuïteit van zorg en ondersteuning. 
Ze weten waarvoor en met welke vragen zij 
terecht kunnen bij de zorgcoach. En wellicht 
het belangrijkste, ze hebben het gevoel dat ze 
het heft weer in eigen handen hebben. 

De afgelopen periode is de pilotfase van het 
anderhalvelijns project Palliatieve Zorgcoach 
goed op gang gekomen. Sinds de start van 
de pilot zijn intussen ongeveer 30 patiënten 
in de pilot opgenomen. Professionals - zowel 
verpleegkundig specialisten als huisartsen 
- zijn positief over de inzet van palliatieve 
zorgcoaches en beschouwen hen als grote 
meerwaarde in de palliatieve zorg. Wel 
zien zij ruimte voor verbetering als het 
gaat om verduidelijking van taken, rollen 
en verantwoordelijkheden van palliatieve 
zorgcoaches en de professionals met wie zij 
samenwerken. Daar wordt momenteel verder 
onderzoek naar gedaan.

Adviseur Karin van der Steen is 
verantwoordelijk voor het Informatie-
management: “Met dit project hebben wij 
een significante bijdrage willen leveren 
aan de wensen en behoeften van mensen 
in de laatste fase van hun leven, waarbij 
aandacht is voor kwaliteit van leven en 
sterven in relatie met de veerkracht die 
de patiënt (nog) heeft. Door als adviseur 
aandacht te hebben voor alle aspecten die 
hiervoor van belang zijn (burger centraal, 
informatiemanagement, financiering, 
goed bestuur en nieuwe technologie) is er 
enerzijds integraliteit ontstaan die aansluit 
bij de wensen van de patiënten én alle 
deelnemende partijen. Anderzijds heeft het 
geleid tot voldoende concreetheid zodat 
professionals, organisaties en burgers ook 
daadwerkelijk stappen konden zetten.”

“Het contact met de 
zorgcoach was helder en 
vol empathie. Voor mijn 

vrouw en mij buitengewoon 
waardevol.” 

Anoniem (naaste)
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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.”

Kim

Melissa

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.

Samenwerken in de wijk
Samenwerking met Medrie in Organisatie & Infrastructuur
De in 2019 gestarte beleidslijn Organisatie & Infrastructuur (O&I) draait om het ontwikkelen 
van een nieuwe bekostigingsstructuur voor versterking van de organisatiegraad in de eerste lijn 
en samenwerking in de wijk. In het kader hiervan voert Proscoop in samenwerking met regio-
organisatie Medrie wijkscans uit en presenteert de resultaten hiervan op door de huisartspraktijk 
georganiseerde wijkbijeenkomsten.
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Zorg- en welzijnsprofessionals hebben 
ondersteuning nodig om goede 
multidisciplinaire zorg in de wijk vorm 
te geven. ‘Samenwerken in de wijk’ is 
erop gericht kwetsbare bewoners met 
een meervoudige, complexe zorgvraag 
passende zorg en behandeling te 
bieden, zo dicht mogelijk bij huis. Het 
doel is om mensen zo lang mogelijk 
hun eigen regie te laten voeren en 
hun zelfredzaamheid te behouden 
of, waar mogelijk, te vergroten. Door 
de steeds groter wordende groep 
kwetsbare ouderen wordt het belang 
van samenwerking in de wijk steeds 
belangrijker.

Huisartsenpraktijken worden in het 
kader van O&I gestimuleerd om te 
komen tot wijkgerichte samenwerking 
om de zorg en ondersteuning voor 
inwoners te bevorderen. Voor het 
initiëren van de juiste initiatieven is 
het cruciaal om inzicht te hebben in 
actuele thema’s en ontwikkelingen in 
de regio. Een wijkanalyse faciliteert 
bij het identificeren van acute en 
toekomstige brandhaarden en 
kansrijke mogelijkheden. Op basis van 
die inzichten kan invulling worden 
gegeven aan gerichte projecten.

Medrie, de serviceorganisatie voor 
huisartsen in Flevoland, Hardenberg 
en Zwolle, en Proscoop werken 
al anderhalf jaar constructief met 
elkaar samen in het kader van 
O&I: samenwerken in de wijk. 
Proscoop is zowel als strategisch 
samenwerkingspartner van Medrie 

als op operationeel vlak aangaande 
de wijkanalyses en voorbereiding 
en begeleiding van bijeenkomsten 
betrokken. In 2019 zijn in achttien 
wijken in het werkgebied van 
Medrie wijkanalyses uitgevoerd. 
Een wijkanalyse geeft inzicht in 
actuele trends en ontwikkelingen in 
een wijk. Op basis daarvan kunnen 
onderbouwde keuzes gemaakt worden 
voor het opstellen van een plan van 
aanpak om invulling te geven aan 
wijkmanagement.

Een wijkscan bestaat uit drie 
onderdelen: data, dialoog en doen. 
‘Data’ bestaat uit het verzamelen 
van informatie om de sociale- en 
gezondheidssituatie van de inwoners 
van een wijk in kaart te brengen. 
Proscoop maakt deze wijkscan door 
gebruik te maken van informatie uit 
landelijke en regionale openbare 
databronnen (onder andere ROS-
wijkscan). Hiervoor is in 2019 door 
Proscoop een standaard format 
ontwikkeld dat als uitgangspunt dient. 
Daarnaast wordt gekeken welke 
aanvullende informatie beschikbaar 
is via besloten databronnen, zoals de 
Vektis Praktijkspiegel. Ook worden er 
gesprekken gevoerd met belangrijke 
stakeholders uit zorg en welzijn die 
werkzaam zijn in de wijk, om inzicht 
te krijgen in ieders ideeën over de 
huidige situatie in de wijk en de rol die 
stakeholders kunnen vervullen in het 
wijkmanagement.
De wijkanalyse en gesprekken met 
stakeholders dienen als basis om met 

alle betrokkenen in gesprek te gaan 
tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. 
Tijdens deze multidisciplinaire 
wijkbijeenkomsten worden de inzichten 
en resultaten teruggekoppeld. Zo 
wordt er bekeken wat er goed gaat in 
de wijk en wat er beter kan. Vervolgens 
wordt er een prioritering van de 
belangrijkste aandachtspunten voor de 
wijk aangebracht en kunnen er doelen 
geformuleerd worden.
 

Adviseur Janiek Hanken: “Tijdens een 
bijeenkomst kijken we wat er speelt 
in de wijk: welke knelpunten er zijn, 
maar ook naar de positieve dingen. 
Vervolgens bepalen de betrokken 
wijkpartners gezamenlijk waar ze mee 
aan de slag kunnen, dan ontstaan er 
vaak al enthousiaste ideeën. Op basis 
van waar de gezamenlijke meerwaarde 
ligt maken ze een keuze waar ze aan 
gaan werken.” Tot slot wordt besproken 
wat er op dit moment al binnen de wijk 
wordt gedaan om de gezondheid van 
en zorg voor inwoners te verbeteren. 
Dit helpt om een inschatting te 
maken of de doelen met de huidige 
interventies behaald kunnen worden 
of dat nieuwe of andere interventies 
gewenst zijn.

https://www.proscoop.nl/onze-mensen/kim-boerakker/
https://www.proscoop.nl/onze-mensen/melissa-davina/
https://www.proscoop.nl/onze-mensen/janiek-hanken/
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Henny Knoop is regiomanager 
van regioteam Zwolle bij 
Medrie:

“Medrie en Proscoop werken 
op meerdere plekken samen. 
We weten elkaar te vinden en 
weten waar we elkaar kunnen 
versterken. In het algemene 
zorgveld heeft Proscoop een 
belangrijke rol in het verbinden. 
Ook in O&I brengen ze deze 
kennis en kunde in. Daarnaast 
hebben ze als regionale 
organisatie overzicht over 
de regio en een faciliterende 
rol. Naast het maken van de 
wijkscan en het organiseren 
van wijkbijeenkomsten samen 
met de huisartsenpraktijken, 
geven ze richting tijdens de 
bijeenkomsten. Dat is belangrijk 
om het doel – zorgen dat de 
burger zorg op de juiste plek 
krijgt – niet te verliezen. Die 
kracht benutten we om het 
verschil te maken in de wijk. 
De weg vinden in hoe we gaan 
samenwerken in de wijk vraagt 
om een beweging vanuit het 
hele veld. Want als er betere 
samenwerking in het netwerk 
is en bepaalde zorgvragen 
worden opgevangen door 
andere partners, komt alleen de 
juiste zorg ‘op het bureau’ van 
de huisarts. Uiteindelijk zorgt 
dat ervoor dat de burger beter 
geholpen kan worden.”

Albertien Clerx is programmamanager 
chronische zorg van regioteam Flevoland bij 
Medrie:

“In 2019 zijn we samen met Proscoop gestart 
met de praktische uitvoer van O&I. Tijdens de 
startbijeenkomst heeft de samenwerking vorm 
gekregen en sinds dat startpunt zit er echt een 
groei in de samenwerking tussen Medrie en 
Proscoop. Het wordt steeds duidelijker wat 
er nodig is en wat we van elkaar verwachten. 
Daardoor gaat het steeds gemakkelijker en weten 
we hoe we het beste kunnen samenwerken.
Proscoop heeft de expertise en kennis in huis 
rondom de wijkscan. Daarnaast heeft Proscoop 
ervaring met het ondersteunen en opstarten van 
wijkgerichte projecten bij GEZ en OWZ praktijken. 
De scan wordt gebruikt als basis om plannen te 
maken voor de wijk. Wanneer de wijkscan klaar 
is, vindt er een wijkbijeenkomst plaats onder 
begeleiding van Proscoop. De meerwaarde van 
deze bijeenkomsten is dat iedereen op één 
plek aanwezig is en vanuit zijn of haar eigen 
perspectief kijkt. Niet alleen vanuit het medisch 
domein, maar bijvoorbeeld ook vanuit het 
sociaal domein. Zo worden bijvoorbeeld een 
politieagent, leerkracht, welzijnsmedewerker en 
praktijkondersteuner bij elkaar in een groepje 
gezet om te discussiëren over een probleem in 
de wijk, zoals ‘hangjongeren’ of ‘drugsgebruik’. 
Professionals die elkaar normaalgesproken niet 
direct spreken. Wat je dan ook veel hoort tijdens 
een bijeenkomst is: ‘wat zijn er veel mensen 
actief in de wijk en wat wordt er al veel gedaan’. 
Daar zijn mensen soms verbaasd over. Het is 
van meerwaarde om van elkaar te weten wat 
iedereen te bieden heeft, want van daaruit kan er 
verder worden samengewerkt. Daarvoor wordt 
een wijkplan gemaakt.”

 

Voor goede zorg en gezondheid dichtbij

Als huisarts aan de slag met wijkmanagement
Krijg inzicht in de belangrijkste aandachtsgebieden in uw wijk en maak 
goed onderbouwde keuzes in uw wijkmanagement

Inzicht in de 
praktijkpopulatie
o.a. op basis van:
* Vektis Praktijkspiegel
* HIS

Private 
data

Publieke 
data

Data

Uitvoering  
Evaluatie 
Borging

Uitgangspunten:
Data, Dialoog, Doen is een cyclisch proces

•  Iedere wijkanalyse is maatwerk
•  Een wijkanalyse is slechts het begin van 

goed wijkmanagement
•  Goed wijkmanagement is multidisciplinair 

en domeinoverstijgend

Wijkanalyse
Data • Dialoog • Doen

Doen

Wijkplan

Op basis van inzichten uit de 
wijkanalyse samen prioriteren 
en keuzes maken tijdens een 
bijeenkomst met bijvoorbeeld 
huisartsen, wijkverpleegkundigen, 
welzijn, gemeente en inwoners van 
de wijk. 

Gezamenlijk 
prioriteren 
en keuzes 

maken

Dialoog

Keuzes maken voor 
effectieve interventies

o.a. op basis van:
• ROS Wijkscan 
• GGD Gezondheidsmonitor 
• RIVM • CBS
• Interviews met betrokken   
   professionals

Wijkindeling op basis van 
postcodes

Inzicht in wat er speelt in de wijk

Medrie en Proscoop. Onderwerp van 
gesprek is onder andere optimalisatie 
van de huidige samenwerking en 
doorontwikkeling van de inhoudelijke 
opzet van het lokale proces rondom 
‘samenwerken in de wijk’.

Onder ‘doen’ verstaan we de 
gezamenlijke ambitie voor 
samenwerking in de wijk. Proscoop 
ondersteunt de betrokken professionals 
bij het opstellen hiervan. Deze 
ambitie wordt vervolgens omgezet 
in concrete doelen en een plan van 
aanpak om in te kunnen spelen op 
de aandachtsgebieden in de wijk. 
Gedurende het proces wordt zowel met 
de betrokken huisartsenpraktijken en 
andere professionals als met de regio-
organisaties regelmatig geëvalueerd en 
waar nodig bijgestuurd.

“Voor een bijeenkomst merk je wel 
een bepaalde spanning of onzekerheid 
vanuit de huisartsenpraktijk. Maar 
daarna is iedereen altijd heel positief 
en stappen ze vol goede moed in het 
project”, aldus Janiek.

 
Adviseur Robin Haverkamp vult 
aan: “Tijdens bijeenkomsten zie je 
verbinding tussen partijen ontstaan 
en het enthousiasme om samen 
dingen op te pakken.”
Medrie heeft Proscoop gevraagd 
om in 2020 opnieuw voor twintig 
wijken een wijkanalyse te verzorgen, 
inclusief wijkbijeenkomst. Daarnaast 
wordt in 2020 vervolg gegeven 
aan het afstemmingsoverleg dat 
regelmatig plaatsvindt tussen 

Jacob de Groot is praktijkmanager bij huisartsenpraktijk 
Mangard in Lelystad:

“In 2018 hebben we een gezondheidscentrum opgezet in 
de wijk Warande in Lelystad. In 2019 heeft dat verder vorm 
gekregen en in juni van dat jaar is het centrum geopend. We 
kwamen in aanmerking voor O&I. Tijdens de bijeenkomst 
met huisartsenpraktijken De Plaats en Warande van Annette 
Mangard en praktijk De Kameleon van Mobin Abbas die 
volgde,  gingen we aan de slag met het vertalen van de 
huidige zorgvraag en keken we wat dat voor de toekomst 
betekent. Zo moesten we een top 10 samenstellen van 
thema’s en een keuze maken wat prioriteit kreeg. De top 3 
die daaruit kwam was: lage SES, gezonde leefstijl en regie 
over eigen leven. Daarna gingen we in groepen discussiëren 
hoe we dat samen aan kunnen pakken. Dat is vervolgens 
vastgelegd op een poster. We zitten nu middenin de 
uitwerking daarvan. We hebben bijvoorbeeld al contact 
gezocht met een school en supermarkt in de wijk om te 
kijken of we kunnen samenwerken.

De kracht van de bijeenkomsten zit in het bij elkaar komen. 
Dat levert verschillende invalshoeken op vanuit meerdere 
disciplines. Niet alleen vanuit de huisartsenpraktijk/zorg, 
maar ook vanuit alle andere professionals waarmee we 
samenwerken in de wijk inclusief informele partijen of 
mensen die een bijdrage leveren aan complementaire 
zorg. En we kijken ook wat er nodig is om de bewoners van 
de wijk te betrekken en samen met hen tot activiteiten te 
komen.

De toegevoegde waarde van Proscoop is dat zij mensen 
met kennis en kunde leveren, die de juiste vragen stellen. 
Iemand van ‘buiten’ stelt andere vragen. De manier 
waarop Robin vragen stelt dwingt tot nadenken. Daardoor 
ontstaat er meer scherpte en diepgang. Daarnaast komt 
hij bij veel praktijken, je merkt dat hij goed in de materie 
zit. Het feit dat hij onafhankelijk is en de kennis in huis 
heeft maakt dat hij autoriteit heeft. Hij dwingt je uit je 
comfortzone te komen en het gesprek aan te gaan. Die 
gesprekken hebben veel waarde, omdat er bijvoorbeeld 
verbinding wordt gemaakt met het sociaal wijkteam of het 
maatschappelijk domein.

Waar we nog iets aan kunnen verbeteren is dat we het 
individu achter de groep zien, de unieke patiënt. We gaan 
nu uit van de gemiddelde burger. Dat is lastige materie, 
maar het is mooi om daarover van gedachten te kunnen 
wisselen.”
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De Regiegroep Integrale Zorg Hoogeveen 
is onderdeel van de gezamenlijke aanpak 
Integrale Ouderenzorg Drenthe. De 
Regiegroep wordt gevormd door: huisartsen, 
thuiszorg, welzijnsorganisatie SWW, gemeente 
Hoogeveen, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, 
verzorg- en verpleeginstellingen, GGZ Drenthe, 
Huisartsenzorg Drenthe (HZD), ziekenhuis en 
inwoners. De Regiegroep bepaalt de koers 
in het kader van integrale (ouderen)zorg en 
de stappen die nodig zijn om daar te komen. 
Daarnaast is de Regiegroep er om hobbels die 
kernteams in de praktijk tegenkomen op te 
lossen.

In 2015 vonden de eerste ronde tafel-
gesprekken plaats met diverse partijen uit het 
veld: zorg, welzijn, inwoners, gemeente en 
zorgverzekeraar. De centrale vraag destijds: 
hoe zou de zorginfrastructuur eruit moeten 
zien in 2020? De gesprekken leidden tot 
een gezamenlijk plan van de gemeente 
Hoogeveen, zorgverzekeraar Zilveren Kruis 
en HZD. Op 17 oktober 2019 kwam de 
Regiegroep samen voor een ambitiesessie 
onder begeleiding van Proscoop. Er werd 
teruggeblikt op de resultaten van de afgelopen 
vijf jaar: alle in 2015 gestelde doelen bleken 
grotendeels te zijn bereikt!
Uiteraard werd er stilgestaan bij dit succes, 

Regiegroep Integrale Zorg Hoogeveen
Gezamenlijke aanpak kwetsbare inwoners Hoogeveen

In Hoogeveen werken verschillende professionals en organisaties uit zorg en 
welzijn onder coördinatie van Proscoop samen in de Regiegroep Integrale Zorg 
Hoogeveen (voorheen beleidsgroep Integrale Ouderenzorg Hoogeveen). De 
gezamenlijke ambitie is om de integrale zorg voor alle kwetsbare inwoners van 
Hoogeveen toekomstbestendig te organiseren.

maar er werd ook nagedacht over de nieuwe 
koers voor 2025. De aanwezige partijen hielden 
een korte pitch over hun kijk op de ideale 
situatie in de zorg (voor kwetsbare mensen) 
voor de komende vijf jaar. De input uit deze 
pitches resulteerde in een gezamenlijke 
ambitie voor 2025: persoonsgerichte, integrale 
zorg en ondersteuning voor alle kwetsbare 
inwoners van Hoogeveen waarborgen. De 
aandacht verschuift daarbij van ziekte en 
zorg naar gezondheid en gedrag. Kwetsbare 
inwoners moeten bovendien zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Voor 
de (zorg)professionals staat een plezierige 
werkomgeving in Hoogeveen centraal.

Om deze ambitie uit te voeren wordt er 
opnieuw een gezamenlijk plan gemaakt, waarin 
concrete doelen zijn geformuleerd. Proscoop 
zorgt er als onafhankelijk voorzitter voor dat 
er focus wordt gehouden en dat er oog is 
voor alle partijen. Al sinds 2015 is Proscoop 
betrokken bij de beweging in Hoogeveen en 
is coördinator van de Regiegroep Integrale 
Zorg Hoogeveen. De aanpak heeft zich onder 
coördinatie van Proscoop ontwikkeld dankzij 
de enthousiaste inzet van de betrokken 
partijen in Hoogeveen. 

Adviseur Elisabeth Floor begeleidt de 

regiegroep al een aantal jaren: “Wat mij opvalt 
is hoe iedereen in de ‘samenwerkingstand’ 
staat. Iedereen is zich bewust dat je dit niet 
alleen kan. Het motto is dan ook ‘samen kom 
je verder’. We hebben te maken met een 
ingewikkeld vraagstuk. Bovendien spelen er 
verschillende belangen en er is onderlinge 
concurrentie, maar iedereen gaat ervoor en 
we komen er elke keer uit met elkaar. Dat 
geldt voor alle partijen; van ambtenaar tot 
thuiszorg. Dat geeft energie!”

Arthur Overgoor, beleidsadviseur van gemeente 
Hoogeveen en de Wolden, was de afgelopen 5 jaar 
betrokken bij de Regiegroep:

“De afgelopen jaren heeft de beleidsgroep een belangrijke 
rol vervuld in de gemaakte stappen. Proscoop speelde 
een cruciale rol in de continuïteit van de beleidsgroep. 
Zonder het voorzitterschap dat zij op zich namen, had de 
beleidsgroep waarschijnlijk niet meer bestaan. Adviseurs 
van Proscoop denken niet voor ons, maar met ons. Ze 
organiseren wat er is afgesproken. Er is sprake van co-
creatie van gemeente én eerste lijn.”

https://www.proscoop.nl/onze-mensen/elisabeth-floor/
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Het zorglandschap is divers en complex. 
Een groot aantal organisaties in de 
preventieve, curatieve en langdurige 
zorg interacteren met elkaar en met 
organisaties uit andere domeinen 
zoals welzijn en maatschappelijk 
werk. Huisartsen in de gemeente 
Emmen ervaren dat er grote druk staat 
op de eerstelijnszorg. Op basis van 
demografische en sociaaleconomische 
cijfers van de bevolking is een aantal 
trends waar te nemen die hieraan 
bijdragen, te weten: de toenemende 
vergrijzing en ontgroening van de 
bevolking; de hoge zorgvraag en 
daarmee gepaard gaande kosten in de 
regio; en het tekort aan zorgverleners.

In Emmen is sprake van een sterke 
vergrijzing, die de komende jaren 
verder zal toenemen. Ouderdom 
komt met gebreken. Ouderen hebben 
bijvoorbeeld vaker chronische 
aandoeningen zoals artrose, diabetes 

Zorglandschap Emmen
Op weg naar samenwerking, samenhang en krachtenbundeling 

Emmen kent een divers en complex zorglandschap. Huisartsen in de gemeente ervaren een 
grote druk op de eerstelijnszorg. De gemeente Emmen wil verantwoordelijkheid nemen in het 
realiseren van een goede en bereikbare gezondheidszorg voor haar inwoners. In het Actieplan 
Zorglandschap 2019-2022 wordt deze verantwoordelijkheid geconcretiseerd: ‘Vanuit onze rol 
als verbinder tussen inwoners en zorgaanbieders ontwikkelen we een programma-aanpak om 
de verandering/transformatie in het zorglandschap samen met aanbieders en partners vorm 
te geven’.
Om een gedegen onderbouwing te hebben bij het vormgeven van deze programma-aanpak 
heeft de gemeente aan Proscoop gevraagd om een analyse te maken van het huidige 
zorglandschap in Emmen en hoe hierin in de toekomst te acteren. Daarbij wordt in eerste 
instantie gefocust op de huisartsenzorg. Tevens is gevraagd om op basis van deze analyse 
aanbevelingen te doen voor de rol van de gemeente in deze transformatie. 

gemeente Emmen wordt daarnaast 
relatief veel gebruik gemaakt van 
voorzieningen in het sociaal domein. 
In 2018 maakte bijvoorbeeld één op 
de vier huishoudens in de gemeente 
Emmen gebruik van één of meerdere 
voorzieningen binnen het sociaal 
domein.

In de gemeente Emmen wordt grote 
urgentie gevoeld rond het tekort 
van huisartsen. In de komende 
jaren bereiken verschillende 
huisartsen de pensioengerechtigde 
leeftijd, terwijl op vacatures niet of 
nauwelijks reacties binnen komen. 
In combinatie met de eerder 
beschreven hoge zorgvraag zet dit 
een grote druk op de huisartsenzorg. 
Recent hebben zich bij twee 
praktijken opvolgingsproblemen 
voorgedaan waarbij patiënten 
zonder huisarts dreigden te 
komen zitten. Pas op het laatste 

Adviseur Carien Alingh: “De 
afgelopen jaren is gebleken dat het 
in Emmen moeilijk is om opvolgers 
te vinden voor stoppende 
huisartsen en/of uitbreiding van 
het beschikbare aantal huisartsen. 
Gezien de leeftijdsopbouw 
van huisartsen in Emmen is de 
verwachting dat de komende 
jaren meerdere huisartsen een 
vervanger gaan zoeken, daar 
maken betrokkenen zich zorgen 
over. Voor deze analyse hebben 
we gesproken met de gemeente, 
HAGRO’s, ZODHC, HZD en Zilveren 
Kruis. Wat daarbij opviel is dat 
de wil van iedereen om de zorg 
toegankelijk te houden enorm 
groot is. Dat vind ik heel mooi om 
te zien. Het blijkt echter lastig te 
zijn om samen structureel te kijken 
hoe voldoende huisartsenzorg 
in Emmen beschikbaar kan 
blijven. Partijen vinden elkaar 
niet goed en/of werken nog niet 
genoeg samen. In 2020 zetten we 
vanuit Proscoop samen met de 
stakeholders in Emmen verder 
in op het toekomstbestendig 
organiseren van de eerstelijnszorg 
in Emmen.”

of dementie. Daarnaast is er vaker 
sprake van multi-problematiek 
resulterend in fysieke, psychische 
en/of sociale kwetsbaarheid. In 
Emmen is naar schatting één op de 
drie 65-plussers kwetsbaar, van wie 
er bij ruim de helft sprake is van een 
combinatie van fysieke, psychische 
en/of sociale kwetsbaarheid. 
Ouderen wonen ook steeds langer 
thuis. Van iedere 1000 inwoners 
van 75 jaar en ouder wonen er in 
Emmen nog 933 zelfstandig. Een 
groot deel van hen woont alleen. 
Naarmate mensen ouder worden 
komen zij vaker bij de huisarts en 
maken zij ook meer gebruik van 
andere zorg; de complexe vraag in 
zowel de zorg als het sociaal domein 
stijgt. Een oververtegenwoordiging 
van ouderen zet daardoor grote 
druk op de eerstelijnszorg, de 
tweedelijnszorg en de thuiszorg. 
Dit effect wordt versterkt door de 

ontgroening in de regio, wat leidt tot 
krapte op de zorgarbeidsmarkt. 

Naast de toenemende vergrijzing 
dragen ook sociaal-culturele en 
economische kenmerken van de 
regio bij aan een hoog zorggebruik 
en daarmee samenhangend hoge 
kosten. Inwoners van de gemeente 
Emmen maken relatief veel gebruik 
van zorg. Gemiddeld hebben 
inwoners van de gemeente Emmen 
een relatief laag opleidingsniveau 
en laag inkomen. Mensen met een 
lagere sociaaleconomische status 
hebben vaker een ongezonde 
leefstijl en een hoger risico op het 
ontstaan van chronische ziekten, 
lichamelijke beperkingen en 
psychische klachten. Huisartsen zien 
ook sociale problematiek terug in 
de spreekkamer, bijvoorbeeld in de 
vorm van stressgerelateerde klachten 
bij schulden of een burenruzie. In de 

moment werd hier een (nood-)
oplossing voor gevonden. De 
verwachting is dat vergelijkbare 
situaties zich in de komende jaren 
vaker voor zullen doen omdat 
verschillende huisartsen in de regio 
de pensioengerechtigde leeftijd 
bereiken. Als er niets verandert 
zal de druk op de eerstelijnszorg 
daardoor in de komende jaren 
waarschijnlijk verder toenemen. 
Alle betrokkenen zijn het er dan 
ook over eens dat het belangrijk 
is om een oplossing te vinden. 
Echter wordt nog te vaak ad 
hoc gereageerd en gezocht naar 
kortetermijnoplossingen. De 
uitdaging ligt in het komen tot 
structurele oplossingen door 
samenhang, samenwerking en het 
bundelen van de krachten.

https://www.proscoop.nl/onze-mensen/carien-alingh/
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IJssellandScan
In één oogopslag in beeld wat er speelt in de gemeente

De IJssellandScan is een samenwerking tussen GGD IJsselland en Proscoop en geeft 
in één oogopslag de gezondheidsinformatie van gemeenten in regio IJsselland weer. 
Openbare data worden op een gebruikersvriendelijke manier gevisualiseerd, waardoor 
snel en eenvoudig inzicht ontstaat in de (positieve) gezondheid van inwoners. 

Hans Hokke maakt vanuit zijn rol 
als strategisch relatiemanager bij 
WGZ Zorg en Welzijn gebruik van de 
IJssellandScan:

“Met de IJssellandscan beschik je 
als beleidsmedewerker vanuit een 
gemeente of vanuit het perspectief 
van een werkgever over een helder 
overzicht van gezondheid en zorg 
in jouw buurt. De scan biedt de 
mogelijkheid om gemeenten te 
vergelijken op voorzieningenniveau en 
intensiteit van aandoeningen. Het biedt 
daarmee een kader voor verdieping. 
Het kan bijvoorbeeld laten zien waar 
mogelijke problemen zijn of kunnen 
ontstaan en levert daarmee input voor 
beleid. Ik gebruik de scan om kaders 
te kunnen schetsen. Het geeft input 
voor verdiepingsvragen die gesteld 
kunnen worden na het bekijken van de 
informatie, waardoor meer eenduidig 
beleid kan worden geformuleerd 
wanneer iedereen dezelfde basis 
hanteert.”

Data op de IJssellandScan zijn 
grotendeels op gemeenteniveau 
beschikbaar en zijn afkomstig van 
verschillende publiek toegankelijke 
bronnen zoals het CBS, RIVM, 
NIVEL, ROS-wijkscan, VAAM en de 
GGD-monitors. Aandachtspunten 
kunnen worden gesignaleerd en 
indien wenselijk kunnen de data 
gebruikt worden om actief beleid 
vorm te geven, zoals het starten 
van interventies, projecten of 
programma’s. Ook worden actuele 
onderwerpen op de voet gevolgd. 
Tenslotte worden regionale 
onderzoeksgegevens en rapporten op 

de IJssellandScan gepubliceerd. Dit alles 
maakt de IJssellandScan een regionale, 
digitale data- en informatiebank.  

In 2019 is gewerkt aan het toevoegen 
van het programmadashboard van ‘Vitaal 
Vechtdal’ aan de IJssellandScan. Op dit 
dashboard worden de doelstellingen van 

Adviseur Lisette Kikkert: “Het ontsluiten van data sluit aan bij de 
strategie van Proscoop. Een belangrijke functie van de scan is 
namelijk dat een integraal inzicht in de positieve gezondheid van 
inwoners in regio IJsselland ontstaat. Zo kunnen keuzes worden 
gemaakt op basis van onderbouwing met data, en gerichte 
interventies voor de juiste doelgroep worden ontwikkeld.”

Dankzij de samenwerking tussen GGD IJsselland en Proscoop, 
die tijdens het Symposium Gezondheid & Geld op 11 maart 
2020 is geformaliseerd, is meer informatie beschikbaar. Dit is 
voor beide organisaties, maar ook voor samenwerkingspartners 
van de GGD en Proscoop van toegevoegde waarde. Het integraal 
ontsluiten van data geeft een gemakkelijker overzicht en kan 
helpen bij het maken van beleid en regionale of lokale keuzes. 
Naast de IJssellandScan werken GGD IJsselland en Proscoop 
onder andere samen in Vitaal Vechtdal, Regionale Zorgalliantie 
Zwolle, het GGZ-huis, GGD academy en trainingen positieve 
gezondheid.

Lisette: “De samenwerking met GGD IJsselland is heel prettig. 
We hebben een actief en creatief team, dat elkaar goed aanvult. 
GGD IJsselland werkt met een ‘epidemiologische bril’ op, levert 
veel data aan en kan daardoor erg goed inzoomen. Proscoop is 
juist goed in uitzoomen: we kijken welke openbare data relevant 
zijn om te bundelen, combineren deze en maken het visueel 
aantrekkelijk. Hierdoor versterken we elkaar.”

“Samen met Anette Baltissen, epidemioloog bij GGD 
IJsselland, bepalen we de inhoud van de pagina’s. We kijken 
of alle informatie actueel is, vullen deze aan en wisselen de 
zogenaamde ‘highlight tegels’ af. We kijken continu welke 
thema’s relevant zijn en wat er speelt, bijvoorbeeld ‘Ik Pas’ 
over alcoholgebruik in januari en ‘Stoptober’ over roken in 
oktober. Ook publiceren we regelmatig nieuwsitems, actuele 
onderzoeken, verslagen en rapporten. Zo houden we de scan 
up-to-date en blijft het interessant om erop te kijken.”

Vitaal Vechtdal gemonitord voor 
de gemeenten Ommen, Dalfsen 
en Hardenberg. De doelstellingen 
houden verband met leefstijl, zoals 
roken, drinken en (over)gewicht. 
Door middel van dit dashboard 
wordt voor zowel inwoners als 
professionals inzichtelijk gemaakt 
wat de effecten van programma’s 
en projecten zijn op het gebied 
van leefstijl. Vanwege de grote 
onderliggende database biedt 
de scan ook een plek om trends 
zichtbaar te maken.

https://www.ijssellandscan.nl/
https://www.proscoop.nl/onze-mensen/lisette-kikkert/
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De Regionale Zorg Alliantie (RZA) heeft als doel 
de inwoners in de regio Zwolle en omgeving 
in staat te stellen zich zo goed mogelijk aan 
te laten passen en eigen regie te voeren over 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 
in het leven. Zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen en naar vermogen deelnemen aan 
de maatschappij zijn daarbij de belangrijkste 
uitgangspunten. De RZA komt elke 6 weken 
samen in netwerkvergaderingen en organiseert 
regelmatig inspiratiesessies voor leden en 
overige (zorg)professionals in regio Zwolle.

De RZA bestaat uit Isala, Zilveren Kruis, 
GGD IJsselland, Medrie, Dimence 
Groep, Coöperatieve Apothekers 
Vereniging Regio Zwolle, Stichting 
ICARE, Stichting IJsselheem en IJssel-
Vecht gemeenten Zwolle, Kampen, 
Dalfsen, Zwartewaterland, Staphorst, 
Steenwijkerland, Ommen en Hardenberg.

Een korte terugblik en ambities voor de 
toekomst
Proscoop is als externe netwerkmanager 
verantwoordelijk voor het faciliteren, aanjagen 
en coördineren van de doorontwikkeling 
van de RZA. Adviseurs Lisette Kikkert en 
Margot Seip bieden ondersteuning aan 
deze netwerkorganisatie. In 2019 heeft 
Proscoop samen met de RZA-leden onder 
andere gewerkt aan het organiseren 
van inspiratiesessies, het opstellen van 
samenwerkingsafspraken, het betrekken van 

het inwonersperspectief, het schrijven van 
een programmaplan en het aanvragen van 
subsidies van VSW en ZonMw. 

Margot: “De Regionale Zorg Alliantie in 
Zwolle was oorspronkelijk een initiatief van 
het regionale ziekenhuis. De wens van deze 
alliantie is zich breder te richten op preventie, 
dat wil zeggen gezamenlijk en van te voren 
anticiperen op risicofactoren van burgers. Met 
deze ambitie is Proscoop aan de slag gegaan.”

Het jaar 2020 zal voornamelijk in het teken 
staan van de strategische agenda. Op basis 
van een regiobeeld, dat inzicht geeft in de 
(positieve) gezondheid van de inwoners in 12 
gemeenten rondom Zwolle, worden regionale 
en lokale, kansrijke of soms noodzakelijke 
thema’s voor de toekomst duidelijker. Met 
een aantal RZA-leden worden deze thema’s 
voorbereid, zodat de ambities op de thema’s 
in programmacoalities verder uitgewerkt 
kunnen worden. Proscoop en de RZA hebben 
als doelstelling de programmalijnen en 
projecten te monitoren en evalueren, waarna 
we uiteindelijk ook een positieve beweging in 
de gehele populatie in regio Zwolle hopen te 
zien.

Samenwerken en inspireren
Margot: “De RZA loopt mede 
voorop in een nieuwe vorm van 
samenwerking. We noemen 
dat netwerksamenwerking. Dit 
netwerk biedt een basis om 
met gelijke bestuurlijke inbreng 
in diverse samenstellingen 
betekenisvolle initiatieven te 
ondernemen. Proscoop en 
de RZA ontwikkelen samen 
met veel enthousiasme een 
strategische agenda gericht 
op preventiegerichte zorg en 
welzijnsprogramma’s.”

Proscoop adviseert en 
ondersteunt organisaties in zorg 
en welzijn bij het organiseren 
van toekomstbestendige zorg. 
Haar ambitie is het organiseren 
van waardegedreven zorg en 
het bereiken van Triple Aim 
doelstellingen voor een populatie 
of regio in Noordoost-Nederland. 
De opdracht van de Regionale 
Zorg Alliantie sluit daarom goed 
aan bij de strategie en expertise 
van Proscoop. 
Margot: ”De onderdelen 
informatiemanagement, goed 
bestuur en burger centraal 
hebben we al kunnen inbedden 
in de plannen voor de regio. 
Financiering en digitale zorg 
volgen binnenkort.”

Meer inzicht door data
Naast de ondersteuning voor de 
RZA is Proscoop gevraagd een 
regionaal kenniscentrum verder te 
ontwikkelen. In dit Kenniscentrum 
wordt relevante informatie 
uit verschillende domeinen 
samengevoegd en geanalyseerd. 

Lisette: “De organisaties uit de 
RZA willen hun data met elkaar 
delen. Hierdoor ontstaat een 
integraal inzicht in alle aspecten 
van positieve gezondheid. Dit 
faciliteert individuele organisaties 
maar ook de RZA in het maken 
van op data-onderbouwde 
keuzes voor regio Zwolle”. Door 
het structureel samenvoegen 
en monitoren van data ontstaat 
bovendien inzicht in trends 
en toekomstige uitdagingen 
op het gebied van zorg en 
welzijn. Proscoop neemt de 
rol van kwartiermaker op zich 
en is gemotiveerd om met dit 
uitdagende project aan de slag te 
gaan!
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Karin Leferink, Raad van Bestuur 
IJsselheem, is partner van de RZA: 
“Aan deze RZA-tafel werd en wordt 
veel gesproken over de domeinen 
waarop de verschillende partners 
elkaar treffen en kunnen versterken. 
Gestreefd wordt de inwoner van onze 
regio te helpen gezonder en vitaler te 
zijn, waardoor deelnemen aan allerlei 
maatschappelijke activiteiten zoals 
werk, school, sport of ontmoeten 
gemakkelijker gaat. De ondersteuning 
van Proscoop helpt de RZA de 
geformuleerde ambities om te zetten 
in concrete acties of programma’s. 
Hierdoor wordt concretisering en 
versnelling aangebracht.”

Regionale Zorgaliantie Zwolle
Eigen regie voor alle inwoners van de regio Zwolle en omgeving

In de regio Zwolle en omgeving zijn verschillende organisaties actief op het gebied 
van zorg en welzijn. De krachten van deze organisaties worden gebundeld in een netwerk: 
de Regionale Zorg Alliantie in regio Zwolle.

https://www.proscoop.nl/onze-mensen/lisette-kikkert/
https://www.proscoop.nl/onze-mensen/margot-seip/
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SOLK
Aanpak SOLK vraagt om nieuwe visie: 
samenspel fysieke én mentale zorg

SOLK legt een zware last op onze 
gezondheidszorg en brengt hoge zorg- 
en maatschappelijke kosten met zich 
mee. SOLK is, na dementie, het duurste 
gezondheidsprobleem van ons land, aldus 
prof. dr. Judith Rosmalen, hoogleraar 
psychosomatiek in Groningen. Mensen met 
SOLK hebben vaak het gevoel niet gehoord 
te worden en worden van het kastje naar 
de muur gestuurd. Ook voor professionals 
is SOLK vaak lastige materie. Aandacht 
voor SOLK is dan ook noodzakelijk, zodat 
mensen met SOLK op het juiste moment de 
juiste begeleiding en zorg op de juiste plek 
ontvangen.

Adviseur Roeline van Driel, proces- 
en projectbegeleider SOLK: “We 
doen heel veel goed in de zorg, 
maar zorg voor mensen met SOLK 
moeten we verbeteren. SOLK 
wordt gezien als een chronische 
aandoening; er wordt gezegd dat 
mensen moeten leren leven met 
de klachten. Maar wanneer er 
vanuit een andere visie naar de 
problematiek wordt gekeken, blijkt 
het mogelijk dat mensen beter 
worden en echt klachtenvrij zijn. 
In deze visie staat centraal dat 
klachten worden veroorzaakt door 
emoties die iemand als het ware 
in zijn lijf stopt. Vergelijkbaar met 
een kind dat buikpijn krijgt omdat 
het zich zenuwachtig maakt voor 
een proefwerk op school.”

“Gesprekken over emoties zijn 
niet de heersende visie van 
werken binnen de zorg. Daarnaast 
leert de ervaring dat veel 
professionals het moeilijk vinden 
SOLK bespreekbaar te maken en 

In Nederland hebben steeds 
meer mensen SOLK. SOLK staat 
voor Somatisch Onvoldoende 
verklaarde Lichamelijke 
Klachten. Het betreft 
lichamelijke klachten die langer 
dan enkele weken duren en 
waarbij na adequaat medisch 
onderzoek geen somatische 
aandoening wordt gevonden die 
de klacht voldoende verklaart.

te behandelen. Dat willen we 
veranderen. Door bewustwording 
te creëren dat een grote groep 
patiënten beter kán worden, 
professionals de juiste tools aan 
te reiken en hen onderling te 
verbinden”, aldus Roeline.

Proscoop heeft SOLK als 
speerpunt benoemd en zich 
ingezet om ook bij politiek en 
overheid aandacht te vragen 
voor SOLK problematiek. Op 5 
maart 2019 werd Proscoop in 
Den Haag uitgenodigd om de 
verhalenbundel ‘Ik zie wat ik 
niet zag’ te overhandigen en 
een petitie aan te bieden aan 
de commissie Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. In de bundel 
zijn verhalen van mensen met 
SOLK verzameld. Naast de 
verhalenbundel werd ook de 
brochure ‘SOLK: Professionals aan 
het woord’ aangeboden. In de 
brochure vertellen verschillende 
zorgprofessionals over hun kijk op 
SOLK, preventie en hun aanpak.

Als vervolg hierop bezocht Roeline eind mei 2019 
namens Proscoop toenmalig minister voor Medische 
Zorg en Sport Bruno Bruins in Den Haag. Roeline: 
“Het is fantastisch om te zien dat ook in Den Haag 
enige aandacht is voor SOLK. Vanwege de impact 
op mensen, de omvang en de gevolgen voor de 
gezondheidszorg en de maatschappij verdient het 
thema deze aandacht.” (ex-)Minister Bruins zei hier 
destijds over: “Ik hoop dat huisartsen bij onbegrepen 
klachten ook naar onderliggende emotionele en 
psychische problemen blijven kijken. Wellicht zit 
daar een belangrijke oorzaak van de chronische 
lichamelijke klachten en kunnen zij daar een 
passende behandeling bij voorstellen.” 

In juni 2019 verscheen er een uitgebreid artikel over 
SOLK in De Eerstelijns, het platform voor strategie 
en innovatie. Hierin wordt gepleit voor de urgentie 
en de noodzaak om deze problematiek samen aan 
te pakken. Proscoop zet zich hiervoor in en werkt 
daarbij graag samen met anderen. Proscoop initieert 
en (bege)leidt tal van projecten op het gebied 
van SOLK, is betrokken bij regionale initiatieven 
en organiseert symposia en bijeenkomsten. Dit 
vanuit de overtuiging dat meer aandacht voor 
SOLK-problematiek, een visieverschuiving en meer 
samenwerking zullen leiden tot betere en meer 
doelmatige zorg tegen dalende kosten.

Proscoop initieert en (bege)leidt tal 
van projecten op het gebied van SOLK, 
zoals:

- SOLK Zwolle
- SOLK Arnhem
- SOLK Apeldoorn en Zutphen
- SOLK Achterhoek
- SOLK Hardenberg
- SOLK en kinderen Apeldoorn
- Isala SOLK behandeling bij kinderen
- SOLK Drenthe
- Kinderen en SOLK Salland

https://www.proscoop.nl/onze-mensen/roeline-van-driel-2/
http://www.emovere.nu
http://www.emovere.nu
https://www.proscoop.nl/wp-content/uploads/Brochure-SOLK-Professionals-aan-het-woord.pdf
https://www.proscoop.nl/wp-content/uploads/Brochure-SOLK-Professionals-aan-het-woord.pdf
https://www.de-eerstelijns.nl/wp-content/uploads/2019/07/DEL5-2019_SOLK_LR.pdf
https://www.proscoop.nl/solk/


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.
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