
VAN GEZ NAAR O & I

Samenwerken in de regionale  zorg en wat is daar voor nodig?

Han van de Steeg

Vera Kampschoër



WELKOM!



PROGRAMMA VOOR VANAVOND

1. Waarom een verandering in de Organisatie Structuur

2. Het regioplan in het kort

3. Voortuitblik



DOEL:

Een krachtig  samenwerking

In de regio & In de wijk



WAAROM EEN 
REGIOSTRUCTUUR?



1. MOGELIJKHEDEN RAKEN OP……

• Kleinere actieve beroepsbevolking 

• Vergrijzing van de populatie.

• Onvoldoende personeel in de zorg

• Stijgende zorgkosten



2. MULTIMORBIDITEIT IS NORMAAL



3. ZORGBEHOEFTE IS SCHEEF VERDEELD

% van de bevolking

1%

10%

50%

% van de gezondheidszorg

30%

72%

97%Choose
your

battles!

gebruikt



BETAALBAARHEID NOODZAAKT 
VERANDERING



VERANDERING NODIG OMDAT

 Onze populatie vergrijst  <> Actieve beroepsbevolking daalt

 Er steeds meer sprake is van multi-morbiditeit, forse 
taakverzwaring

 Verkeerde verdeling van zorgbehoefte, teveel zorg naar een 
te klein deel van de bevolking

 Zorg niet meer betaalbaar

 Dit is vastgelegd in het Huisartsenakkoord



VORIGE HUISARTSENAKKOORD 2014 - 2017
(NZA, INEEN, LHV, VWS EN ZN)

Gemaakte afspraken:

Versterking van de eerstelijn

Versterking van de organisatiegraad  van de eerste lijn

Gefaciliteerd door regionale ondersteuningsorganisatie



Organisatie  Infrastructuur



HUIDIGE ORGANISATIE (LANDELIJKE)

Themagericht, versnipperd en gedifferentieerd over Nederland 



FACTOREN OM TE KOMEN TOT EEN KRACHTIGE 
HUISARTSENORGANISATIE/EERSTELIJN
UIT: VHN ONDERZOEK & BESTUUR IN BEELD 

 Gevoeld eigenaarschap van alle betrokkenen
 Betrokken huisartsbestuurders

 Sterke visie op de zorg

 Met vertrouwen van eerstelijns zorgprofessionals

 Gemandateerde vertegenwoordiging in de regio organisatie

 Kwaliteitsbeleid als instrument voor draagvlak
 Goed data management

 Sturend op resultaten

 Projectleiders 

 Afspraken worden gemaakt met diverse stakeholders: zorgverzekeraar, 
eerstelijns zorgaanbieder én ziekenhuis/GGZ-instelling/ VVT-
instelling/gemeente, etc.



O&I:  ORGANISATIE & INFRASTRUCTUUR

 Regionaal regelen is goedkoper en efficiënter
 Gemeenschappelijk visie

 KIS | DATA beheer | kwaliteitsborging

 Ketenzorg

 Facilitair orgaan

 Wijk:
 Multidisciplinair zorg, wijkteams, MDO

 Zorgpaden

 Afhankelijk van de demografie

 Praktijk:
 Monodisciplinair

 Hoge kwaliteit: Zorg op maat

 Individuele patiënt, persoonlijk zorgplan

2019 
een 
feit

3 
nivo’s

Samen 
werken



• separate organisaties (GC,MM, EVHA, HAP, ROS)

• geen gezamenlijke visie

• incidenteel overleg

1. Ad hoc netwerk / 
separaat

• cultuur van afstemming

• bewust van noodzaak samen optrekken

• structureel overleg in netwerk

2. Samenwerkende 
organisaties

• één aanspreekbare eenheid in de regio

• gezamenlijk doel

• één juridische entiteit met elkaar

3. Regionale 
huisartsorganisatie

• doelstelling is populatiegericht, juiste zorg op juiste plek

• behelst kwaliteit en kosten | shared savings

• integraal contract met zorgverzekeraar

4. Accountable
huisartsenorganisatie

WAAR STAAN WE NU?

1993-2009

2010-2018

2019-2021

??



REGIOPLAN   ALMERE

Stand van zaken



CONCEPT REGIOPLAN

 Ontwikkeld vanuit bestaande GEZ organisaties

 Besproken en doorontwikkeld met alle huisartsenpraktijken

 Vertegenwoordigd door:
 Vera Kampschoër Zorggroep Almere

 Han van de Steeg Huisartsenpraktijken Medi-Mere

 Wout Klappe Duyfken, Waterlelie en Homerus

 Noor Compier Afiya, Vliegeraar, Didden en Tuinfort



ÉÉN AANSPREEKBARE EENHEID IN DE REGIO

 Aanspreekbaar namens alle aangesloten huisartsen

 Mandaat om afspraken te maken

 Analyse van de zorgvraag

 Aansluiten op lokaal gezondheidsbeleid



GEZAMENLIJK DOEL

 Multidisciplinaire Zorgprogramma’s 
 generieke programma’s voor Almere breed

 afstemmen op de wijk, demografische bepaald

 Betrekken van patiëntenorganisaties

 Samenwerkingsafspraken met stakeholders

 Verbinding met het sociale domein

 Aansluiting op de tweede lijn

 Organiseren van ANW zorg / HAP



JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLAATS

 Data management geeft inzicht

 Verbeterplannen op basis van zorgvraag/demografie

 Sturen op basis van cijfers en feedback

 Triple Aim (klant, kwaliteit en kosten)

 Niet vrijblijvend



FACILITAIR ORGAAN (MANDAAT DRAGEND)

 KIS

 Datamanagement

 Kwaliteits- en opleidingsbeleid

 Werving en selectie medewerkers

 Naar behoefte



FASERING VAN DE 
REGIONALISATIE

EEN 3 JARIG IMPLEMENTATIE TRAJECT



JAAR 1 : 2019. DE CONTOUREN

 Uitbreiding en realisatie van het samenwerkingsverband
 Deelname van zoveel mogelijk huisartsenpraktijken

 Zeggenschap en mandaatvorming

 Communicatiekanalen

 Implementatie van regionaal netwerksysteem (Viplive)

 Uitwerken van een centraal database beheersysteem
 T.b.v. kwaliteit en sturing diverse indicatoren

 Regionalisering van Zorgprogramma’s:
 kwetsbare ouderen

 kinderen met overgewicht



JAAR 2: 2020 KETENS EN DE WIJK 

 Regionaliseren van de Ketenzorgprogramma’s voor alle 
Almeerders

 Het versterken en formaliseren van de 
bestaande samenwerkingsverbanden op wijkniveau en het 
uitbreiden met nieuwe wijkzorgnetwerken

 Opstellen van een gedifferentieerd zorgaanbod per wijk

 Invullen van de functie wijkmanager



JAAR 3: 2021 VERFIJNEN

 Een inhoudelijk regioplan passend bij de behoeftes en 
zorgvragen van de Almeerders

 Uitbouwen communicatiekanalen tussen de 
praktijken/wijk/regio

 Wisselwerking tussen regiozorgplan en wijkzorgplannen

 Ontwikkelen van traject voor implementatie, monitoring en 
datamanagement op regioniveau



VOORUITBLIK



WAT NU?

 Projectleider

 Werkgroep voor inrichting van de organisatie

 Werkgroep voor datamanagement

 Werkgroep voor KIS

 Adviesraad voor de zeggenschap

 Informeren van alle stakeholders

 Werkplan 2019

 Financiële consequenties


