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Samenwerking eerstelijnszorg en gemeenten 

Verbinding stimuleren en leggen, adviseren over de aanpak, 

bijeenkomsten voorbereiden en voorzitten. Dat zijn voorbeelden van de 

inzet die ROS Friesland de afgelopen maanden in een aantal 

gemeenten (o.a. Franeker, Leeuwarden, Damwoude, Heerenveen, De 

Westereen en Sneek) heeft gedaan. Hierbij ging het om verbinding en 

samenwerking tussen de 1e lijn en het sociale domein rond de transities 

bij de gemeenten en trajecten rond ouderen en jeugdzorg. 

 

 

Regioanalyse Zuid West Friesland 

De eerste fase van regioanalyse van Zuid West Friesland is in het 

eerste kwartaal afgerond. In de analyse worden de 

populatiekenmerken, voorkomen van risicokenmerken van chronische 

aandoeningen,  en de huidige en toekomstige zorgvraag in kaart 

gebracht. Ook wordt gekeken naar de organisatiegraad van de 

eerstelijnszorg en de projecten die de afgelopen jaren zijn gedaan. De 

komende maanden zullen gesprekken met stakeholders plaats vinden. 

Er wordt zo bijgedragen aan de regionale agenda voor de 

(eerstelijns)zorg. 

 

 

Zelfstandige praktijkhouders in de jeugd GGZ en gemeenten 

leren elkaar beter kennen 

In Friesland is op initiatief van ROS Friesland een contactgroep met 

vrijgevestigden uit zowel de generalistische basis GGZ als de 

gespecialiseerde GGZ gevormd. ROS Friesland ondersteunt deze 

contactgroep met een voorzitter en verzorgt de communicatie met de 

overige vrijgevestigden. In het eerste kwartaal is bijgedragen aan de 

notitie “Jeugd GGZ voor gemeenten” en  aan een ontmoeting tussen 

gemeenten en vrijgevestigden in Zuidoost Friesland. 
 

 

Vroegsignalering kwetsbaarheid van ouderen gaat door 

Uit de evaluatie van de pilot  “samenwerking rond kwetsbare ouderen” 

in Leeuwarderadeel in het eerste kwartaal, blijkt dat deze heeft geleid 

tot succesvolle samenwerking rondom ouderen in de gemeente.  

Het doel van de pilot: het in beeld brengen van de 65+ers en het 

stimuleren van samenwerking tussen zorg en welzijn, is bereikt. De 

deelnemende partijen willen doorgaan met de werkwijze. Onder 

begeleiding van ROS Friesland gaan de partijen de komende tijd kijken 

hoe onderlinge samenwerking de zorg rondom ouderen nog verder kan 

versterken. 

 

 
 

Preventie - Leefstijl 

Naast kennisopbouw rond het thema preventie van overgewicht bij 

kinderen, is in het eerste kwartaal het project GLI gezinnen in 

Leeuwarden volop van start gegaan.  Hierbij is ingezet op meer 

samenwerking met soortgelijke projecten in Friesland. Uiteindelijk doel 

hiervan is om dit najaar met alle betrokken een effectieve 

gezinsaanpak voor de preventie van overgewicht bij kinderen op papier 

te hebben zodat gemeenten en zorgverzekeraar dit gezamenlijk 

kunnen aanbieden.  

 

https://www.google.nl/url?q=https://inschrijven.interactiegroep.nl/opl_nl/congres-kinderobesitas-2014.html&sa=U&ei=j9RrU5a8IcGBPc_ugNgC&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNE61nJWC1F-OozKd0y__U8c9IuJUg


 

Samenwerking in de zorg voor kinderen 

De wens om te komen tot kwalitatief goede integrale zorg voor kind en 

ouders is de basis voor een initiatief tot een  samenwerkingsverband. 

In totaal zeven disciplines op het gebied van kindertherapie hebben 

elkaar opgezocht om te kijken of zij hierin samen kunnen optrekken en 

elkaar kunnen versterken. ROS Friesland is benaderd voor 

ondersteuning bij dit initiatief. Inmiddels is gestart met quickscan 

interviews met de afzonderlijke betrokken praktijken om te kijken in 

hoeverre zij daadwerkelijk op één lijn zitten en hoe dit initiatief 

uitgebouwd kan worden tot een succes. 

 

 

Ontwikkelingen geboortezorg 

In het eerste kwartaal is het DVP getransformeerd naar het Platform 

Geboortezorg Friesland. Het platform wordt gevormd door 

afvaardigingen van de vier VSV’s, van de Friese Vereniging voor 

Kinderartsen en het KONN (kraamzorgoverleg Noord Nederland) en 

andere stakeholders in de geboortezorg. Het platform wil meer voor de 

VSV’s kunnen betekenen. Er zijn bijvoorbeeld ideeën over 

zorginhoudelijke afstemming  en een gezamenlijke insteek voor de 

ontwikkelingen in de geboortezorg. ROS Friesland biedt begeleiding in 

de vorm van een externe voorzitter en procesondersteuning. 

 

 

Quick scan praktijkorganisatie 

Om de toenemende drukte in de praktijk door alle 

beleidsveranderingen en toenemend beroep op zorg door patiënten het 

hoofd te bieden, was een huisartsenpraktijk op zoek naar een 

oplossing. Het aantal medewerkers was al uitgebreid. Toch leek dat 

niet afdoende te zijn. Door het inzetten van een quick scan heeft ROS 

Friesland bijgedragen aan het inzichtelijk krijgen van de oorzaken van 

de werkdruk en het verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen.  

In de terugkoppeling van de resultaten aan het praktijkteam in januari 

bleek dat er ook zonder verdere uitbreiding van capaciteit nog veel 

winst te behalen was door andere maatregelen te nemen, variërend 

van het anders organiseren van administratieve taken, het scheiden 

van planbare en niet-planbare taken en meer inzet van enkele digitale 

hulpmiddelen, tot het aanpakken van bouwkundige knelpunten, die 

echt efficiënt werken zouden blijven belemmeren. 

 

 

Samenwerking huisartsenpraktijken 

Een hoogtepunt in het eerste kwartaal was een bijeenkomst van een 

aantal  huisartsenpraktijken die in de nazomer van 2014 samengaan in 

een gezondheidscentrum. De bijeenkomst was voor en door alle 

huisartsen en hun personeel. De assistentes en praktijkondersteuners 

presenteerden hun visie en praktische voorstellen voor samenwerking 

van de betrokken praktijken. Duidelijk zichtbaar werd dat 

samenwerking niet alleen op papier, maar ook in de wijze van omgaan 

met elkaar, vorm heeft gekregen. Dit, mede op basis van een 

intensieve begeleiding door ROS Friesland. 
 

 

 

Digitale sociale kaart 

Samen met zorgaanbieders werkt ROS Friesland aan de ontwikkeling 

van een digitale sociale kaart. De wens van de huisarts om hiervan een 

A4-tje te kunnen printen is hierin verwerkt, ook het 

zorgmutatieformulier voor de zorgverleners is gebruiksvriendelijk 

ontworpen. Nu de puntjes op de i voor de eerste groep zorgverleners: 

het GGZ-veld.  

 

http://www.animaatjes.nl/cliparts/spelende-kinderen/clipart_spelende-kinderen_animaatjes-129-129863/
http://vvah.artsennet.nl/web/file?uuid=da0d6775-db30-44af-b188-3c350cc1bfa6&owner=dccd7918-4db1-4255-a54d-3d2c7d3cd681&contentid=71641
https://www.google.nl/url?q=http://www.managementsite.nl/30089/innovatie/innovatief-organiserenconcurrentiekracht.html&sa=U&ei=o99rU5_HK4jKOdytgYAN&ved=0CFIQ9QEwEg&usg=AFQjCNHghiCaZr9jvVC18KFZFqq4crFlIg
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/wp-content/uploads/2012/01/wordle-samenwerken-1024x640.jpg

