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 Jaarbericht 2014

Voor dit eerste digitale jaarbericht hebben we een selectie gemaakt van voorbeelden uit de praktijk van 
ROS Friesland. In mijn eerste jaar als directeur zijn de inspanningen in 2014 voor een groot deel gericht op 
voorbereiding van de transities en aanpassingen in de langdurige zorg. Wat zijn onze gedachten hierbij? 

De beweging in de zorg is vooral gericht op het verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis naar de eerste lijn en 
naar meer zelfmanagement en e-health. De uitdaging voor de eerstelijnszorg is om meer complexere zorg vorm 
te geven, nieuwe en innovatieve werkwijzen te omarmen, aan te sluiten bij de veranderende zorgvraag van 
patiënten, alsmede hun nabijheid en de kleinschaligheid als kracht te koesteren. De transities in de zorg vragen 
erom een gesprekspartner te zijn voor gemeente, zorgverzekeraar en andere partners in de zorg. Ons advies, 
onze begeleiding, de bijdragen aan kennis en inspiratie, zijn erop gericht dat mensen ook in de toekomst kunnen 
rekenen op kwalitatief goede en afgestemde zorg in de buurt. In de eerste lijn waar mogelijk, in de tweede lijn en 
intramuraal waar nodig. 

Anneke Venema
directeur/bestuurder ROS Friesland
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Geboortezorg

Zonder schotten, efficiënter, toegesneden op de cliënt

Vanuit de overheid en zorgverzekeraar wordt aangestuurd op het realiseren van integrale geboortezorg, in relatie 
tot een andere wijze van financieren van geboortezorg: zonder schotten, efficiënter en meer toegesneden op 
wat de cliënt nodig heeft. Verloskundigen staan aan het begin van deze keten en spelen een belangrijke rol in de 
zorg en ook in de vroegsignalering van problematiek. ROS Friesland is als adviseur betrokken geweest bij diverse 
trajecten in de geboortezorg. In 2014 is elk Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) geïnterviewd over de 
stand van zaken, de resultaten zijn verwerkt in een notitie geboortezorg. Deze notitie dient als basis voor de inzet 
van ondersteuning door ROS Friesland.

Verloskundigen Kring Friesland 

Bijdragen:
-  Reorganisatie van de Kring naar VSV-niveau
-  Ondersteuning Kringafdelingen in ontwikkeling visie op integrale geboortezorg

De verloskundigen uit de provincie die aangesloten zijn bij de landelijke beroepsvereniging KNOV zijn ook lid 
van de Verloskundigen Kring Friesland. De Kring anticipeert op de ontwikkelingen in de Friese geboortezorg en 
heeft in 2014 haar visie en werkwijze aangepast. Er zijn vier Kringafdelingen opgericht, één per VSV - regio. Per 
Kringafdeling vindt de inhoudelijke voorbereiding van de discussies en besluitvorming over de veranderingen in 
de geboortezorg plaats. Het doel is om goed voorbereid en waar het kan gezamenlijk, standpunten naar voren te 
brengen in het VSV voor een efficiënte besluitvorming. De regionale Kringafdelingen zijn de aanspreekpunten 
voor de stakeholders met vragen over de verloskundige zorg in de regio.

Verloskundige Samenwerkingsverbanden 

Bijdragen:
-  Voorzitterschap kerngroep Heerenveen
-  Participatie in denktank integrale geboortezorg kerngroep Drachten

 
In Friesland geven de deelnemers van de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) vorm aan de 
vernieuwing van de geboortezorg. De betrokkenen zijn zowel verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgers, 
kinderartsen, obstetrisch verpleegkundigen als andere medewerkers van de verloskunde/kraamafdeling. De 
afgelopen jaren zijn de VSV’s in vier Friese ziekenhuizen verder geprofessionaliseerd. In Drachten en Heerenveen 
is een gezamenlijke visie geformuleerd op geïntegreerde geboortezorg en wordt deze in werkgroepen verder 
uitgewerkt. De intensieve samenwerking leidt tot gezamenlijke, multidisciplinaire protocollen en werkwijzen, om 
de zorg voor de cliënten naadloos op elkaar aan te laten sluiten.

 Inhoud
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Platform Geboortezorg Friesland 

Bijdragen:
-  Externe voorzitter
-   Secretariaat en coördinerende taken

Vanuit de VSV’s zijn vertegenwoordigers afgevaardigd voor het Platform Geboortezorg Friesland. Het platform 
draagt bij aan afstemming en coördinatie tussen en met de VSV’s, terwijl het voor diverse stakeholders 
aanspreekpunt is voor geïntegreerde geboortezorg. Naast de verloskundigen en de gynaecologen uit de VSV’s 
participeren de kraamzorg, de kinderartsen, GGD Fryslân, Zorgbelang Fryslân en het RAV. Er is minimaal eenmaal 
per jaar overleg met De Friesland Zorgverzekeraar. Het platform heeft taakgroepen ingesteld om zorgconcepten 
van VSV’s naast elkaar te leggen en op elkaar af te stemmen.

Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland 

Bijdragen:
-  Participatie in stuurgroep en dagelijks bestuur van het consortium
-  Vertegenwoordiging van de twee andere noordelijke ROS’en

De VSV’s zijn aangesloten bij het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland. Dit brede 
samenwerkingsverband voert in samenwerking met zorgverleners twee projecten uit: ProKind en ACTion. De 
projecten beogen de perinatale sterfte terug te brengen naar het landelijk gemiddelde. De professionalisering 
van de samenwerking in geboortezorg staat centraal door een veelheid aan zorgoverkoepelende thema’s zoals 
dataregistratie, zorgstructuur voor kwetsbare zwangeren, een checklist voor VSV’s en patiëntenparticipatie. 
De projecten worden uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Zwangerschap en Geboorte van 
ZonMW. 

ProKind

In ProKind worden interventies ingezet om de VSV’s te ondersteunen bij het toewerken naar meer 
geïntegreerde geboortezorg rondom de cliënt. Geïntegreerde verloskundige zorg betekent onder andere 
dat het begeleiden en monitoren van de zwangerschap, baring en kraambed afgestemd wordt op het 
risicoprofiel en de persoonlijke behoeften van de cliënt. Dit vraagt om teamwork waarbij in grote lijnen 
is vastgelegd welke zorg in welke situatie door wie geboden wordt en hoe de eventuele overdracht of 
samenwerking vorm krijgt. Meer informatie: www.zwangerschapengeboorte-nn.nl.

 Geboortezorg

 Inhoud
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Ouderenzorg

Netwerkvorming kwetsbare ouderen 

Na deelname aan het project Netwerkvorming kwetsbare ouderen in het programma Op één lijn van ZonMw, heeft 
ROS Friesland op meerdere plaatsen de netwerkvorming verder ondersteund. Het Netwerkproject is uitgeroepen 
tot expertproject en krijgt een landelijk podium tijdens Meet the experts bijeenkomsten. De ontwikkeling van dit 
zorgpad mag in 2015 op een nieuwe impuls rekenen met een vervolgsubsidie van ZonMw.

In Leeuwarderadeel werken zorg en welzijn samen 

Bijdragen:
-  Partijen bij elkaar brengen
-  Het bieden van proces- en projectondersteuning
-  De belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving volgen
-  Aansluiten van aanbod op zorgvraag van ouderen

Om samen te komen tot goede zorg en begeleiding voor kwetsbare ouderen, hebben partijen in Leeuwarderadeel 
de handen ineen geslagen. De gemeente Leeuwarderadeel, huisartsenpraktijk Heuberger, St. Welzijn Middelsee, 
ouderenbonden, St. Palet, Coöperatie TinZ en Partoer verzamelen op een eenduidige wijze gegevens over de 
65+ populatie. Dit biedt de gemeente inzicht om het ouderenbeleid gerichter vorm te geven. De huisartsen 
kunnen de zorg en begeleiding voor kwetsbare ouderen slimmer en efficiënter inrichten, in samenwerking met de 
welzijnsorganisaties, de thuiszorgorganisaties en het WMO-loket.

Geriatrisch netwerk versterkt de samenwerking

Bijdragen:
-  Procesbegeleiding naar geriatrisch netwerk
-  Regio-adviseur is technische voorzitter
-  Voorbereiding en invulling netwerkbijeenkomst

In de gemeenten Friese Meren en Heerenveen zijn de welzijnsorganisatie en de gemeenten verenigd in 
‘geriatrische netwerken’. Partijen zoeken afstemming om de zorg en begeleiding van kwetsbare ouderen te 
verbeteren. Door het netwerk zijn de lijnen kort en is er meer kennis over elkaars expertise. Zorgverleners hebben 
meer zicht gekregen op het aanbod van elkaar, van welzijnsorganisaties en de werkwijze van bijvoorbeeld een 
WMO-loket. Gemeenten ontvangen van de zorgverleners signalen vanuit de wijk en aandachtspunten voor beleid.

 Inhoud
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In Oosterwolde wordt het aanbod afgestemd op zorgvraag ouderen

Bijdragen:
-  Organisatie netwerkbijeenkomst
-  Wijkscan van oudere populatie
- Afspraken voor samenwerking vastleggen

Praktijkondersteuners van een huisartsenpraktijk screenen actief de 65+ populatie maar zijn niet bekend met het 
activiteitenaanbod in de gemeente, met name gericht op eenzame ouderen. Een wijkscan brengt de populatie in 
kaart. Tijdens de netwerkbijeenkomst komt het aanbod in beeld en de samenwerking op gang. De persoonlijke 
ontmoeting maakt het vervolg eenvoudiger.

 Ouderenzorg

 Inhoud
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Preventie

Friese burger heeft baat bij goed afgestemde leefstijlinterventies in de eerste lijn

Bijna de helft van de Friezen is te zwaar. Daarom zijn preventie, een gezonde leefstijl en zelfmanagement van 
levensbelang. ROS Friesland gelooft in gezonde burgers en ziet hierbij als randvoorwaarde goede afstemming 
van de eerste lijn met onder andere burgers, gemeenten, zorgaanbieders, GGD Fryslân en Sport Fryslân. ROS 
Friesland biedt kennis en expertise op dit thema en begeleidt in Friesland samenwerkingsprojecten zoals 
gecombineerde leefstijlinterventies.

Laat volwassenen en kinderen als gezin bewegen

Bijdragen:
-  Coördinatie van de pilot
-  Borging via een klankbordgroep

Met de pilot ‘Gezonde leefstijlinterventie gezinnen’ werken een JGZ-verpleegkundige, een pedagoog, een 
fysiotherapeut en een diëtiste samen aan het verbeteren van de gezonde leefstijl van gezinnen. Dit doen zij door 
de volwassenen en kinderen niet individueel, maar vooral als gezin meer te laten bewegen en te begeleiden bij 
een gezonde voeding. De gezinsleden werken aan een gedragsverandering, zodat de nieuwe leefstijl beklijft. De 
gemeente Leeuwarden en De Friesland Zorgverzekeraar zijn de financiers. Er is een klankbordgroep, met een 
afvaardiging van soortgelijke projecten in Friesland, die de borging verzorgt.

Provinciaal Dashboard Gezondheid, zorg en sport 

Bijdragen:
-  Projectleiding bij ontwikkelen dasboard
-  Procesbegeleiding in de afstemming met 3 andere provincies

Met het provinciale Dashboard Gezondheid, zorg en sport worden data van Sport Fryslân, GGD Fryslân, het 
bureau voor sociaaleconomische vraagstukken Partoer en ROS Friesland gebundeld gepresenteerd in een 
software-applicatie. Zorgverleners, gemeenten en andere belanghebbenden hoeven op deze manier bij de 
start van nieuwe plannen niet zelf informatie en rapporten naast elkaar te leggen en afstemming te zoeken met 
aangrenzende beleidsterreinen. De beschikbare informatie uit verschillende bronnen wordt gecombineerd, 
waarmee de expertise van partijen gebundeld ter beschikking wordt gesteld aan de klant. 

 Inhoud
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Beweegkruimels

In JOGG-gemeente Smallingerland start het programma Beweegkruimels voor kinderen van 0-4 jaar en 
hun ouders. Kern van Beweegkruimels is dat ouders en kinderen kennismaken met spelenderwijs bewegen 
voor jonge kinderen, door gedurende twaalf weken samen te bewegen tijdens beweeglessen. Voor ouders 
wordt dit aangevuld met praktische workshops over gezond opvoeden, voeden en bewegen. Na afloop van 
Beweegkruimels worden gezinnen begeleid naar een passend regulier beweegaanbod. De Beweegkruimels 
zijn een resultaat van een Sportimpuls aanvraag kinderen sportief op gewicht, waarin ROS Friesland 
adviseert en het schrijven van de aanvraag begeleidt.  

 Preventie

 Inhoud
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Gemeenten

Cultuurverschillen overbruggen en nieuwe bruggen bouwen 

Zorg en welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de zorg goed en dichtbij de burger te houden is goede 
samenwerking van de eerste lijn met gemeenten belangrijk. Bijvoorbeeld door de inzet van gebieds- en wijkteams 
en door het werk van de wijkverpleegkundigen en de huisartsen goed op elkaar af te stemmen. Op veel plaatsen 
in de provincie begeleidt ROS Friesland de samenwerkingsprocessen, overbrugt de cultuurverschillen en helpt 
nieuwe bruggen te bouwen.

Huisartsen en gemeenten in N.O. Friesland weten elkaar te vinden

Bijdragen:
-  Gemeente en huis- en jeugdartsen met elkaar in contact brengen
-  Advies over inhoud informatiebijeenkomst
-  Inbreng van ervaringen uit andere regio’s 

De Noordoost Friese gemeenten Dongeradeel, Kollumerland, Ferwerderadiel, Dantumadiel, Ameland en 
Schiermonnikoog willen in gesprek raken met de huis- en jeugdartsen om concrete afspraken te maken. Tijdens 
een informatiebijeenkomst is met elkaar gesproken over belangrijke thema’s: hoe komt het gebiedsteam eruit te 
zien, hoe kunnen de betrokkenen het beste samenwerken en hoe zit het met de privacy en gegevensuitwisseling? 
Vervolgens is in kleiner verband gewerkt aan een handreiking voor afstemming tussen de gebiedsteams en de 
praktijken. Het doel is dat huis- en jeugdartsen en gebiedsteams elkaar weten te vinden, zorg en ondersteuning op 
elkaar afstemmen, optimaal gebruik maken van elkaars expertise en uiteindelijk de zorg laagdrempelig in de buurt 
aanbieden.
De gemeente Achtkarspelen is dit goede voorbeeld gaan volgen: hier is dezelfde gemeentelijk coördinator 
ingeschakeld en een aantal bijeenkomsten zijn samen met de gemeenten in N.O. Friesland georganiseerd.

 Inhoud
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Smallingerland richt met effectieve communicatie de nieuwe jeugdzorg in 

Bijdragen:
-  Kennismakingsbijeenkomst georganiseerd
-  Presentatie huisartsen verruimd
-  Overleg via platform gestart
-  Inhoudelijke bijdragen aan platformbesprekingen

De gemeente Smallingerland kiest voor een pilotfase in de transitie rond de jeugdzorg. Daarin wordt met 
drie jeugdteams en een gebiedsteam van nul tot honderd jaar gewerkt. Na een brede kennismaking is een 
platformoverleg ingericht tussen de Hagro-vertegenwoordiging, de projectleiders Jeugdzorg van de gemeente 
en ROS Friesland. In de platform brengt de ROS de elders opgedane ervaring met samenwerking rond jeugdzorg 
in. Voor de inkoop van jeugdzorg door de gemeente heeft dit geleid tot een gezamenlijk document waarin onder 
andere consultatie en terugkoppeling  tussen huisartspraktijken en gebiedsteams is geregeld. Tevens is een 
afspraak gemaakt over de werkwijze bij calamiteiten rond cliënten tijdens de overgang naar de nieuwe structuur. 
Hierna volgt begin 2015 een startbijeenkomst voor gebiedsteams en huisartspraktijken. De samenwerking bevalt 
goed: de agenda wordt al snel verbreed naar ouderenzorg en de effecten van extramuralisering in 2015.

Tussen eerste lijn en sociaal domein in een paar cijfers

-   In 22 van de 24 Friese gemeenten is verbinding gelegd tussen huisartsen en de gemeente.
-    In 16 gemeenten heeft ROS Friesland bijgedragen aan voorbereiding, agendasetting en procesbegeleiding 

van bijeenkomsten.
-    In 4 gemeenten is intensieve begeleiding geboden op Hagro/wijkniveau.

De basis vormt het ROS-werkdocument Samenwerking huisartsen-gemeenten en de participatie in de 
provinciale werkgroep Samenwerking sociale en medische eerstelijnszorg.

 Gemeenten

 Inhoud
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Regionaal kenniscentrum

Kennis vergaren en vertalen

ROS Friesland is het kenniscentrum voor de eerstelijnszorg in de regio. De adviseurs zijn met hun kennis en 
ervaring uit de regio voor alle zorgverleners en beleidsmensen het aanspreekpunt voor samenhangende zorg in 
de buurt. Het regionaal kenniscentrum houdt ontwikkelingen en veranderingen in de zorg nauwlettend in de gaten, 
vertaalt kennis en informatie snel en overzichtelijk naar de regio en verbindt partijen met elkaar.

Goede analyse werkgebied is startpunt voor samenhangende zorg

Bijdragen:
-  Inzet van de samen met ROS-netwerk ontwikkelde wijkscan
-  Interpretatie van gegevens
-  Basis voort nieuw beleid met samenhangende zorg in de buurt

ROS Friesland faciliteert zorgvuldige geïntegreerde gebiedsanalyses. De ROS-wijkscan biedt uitgebreide 
informatie over demografie: vergrijzing, verjonging, inkomensniveau, leefbaarheid, ziektebeelden. Maar ook 
inzicht in het huidige én toekomstige vraag- en aanbod van de zorg in de eerste lijn. De gegevens van de wijken en 
buurten worden grafisch en gebruiksvriendelijk in kaart gebracht. De demografische gegevens zijn afkomstig van 
bronnen zoals Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Voor de gegevens over 
ziektebeelden maakt de wijkscan gebruik van het Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg LINH (NIVEL). De 
aanbodgegevens komen uit het adressenbestand van de ROS. In 2014 zijn door middel van de ouderenmodule 
prognoses over kwetsbare ouderen en effecten van extramuralisering op de huisartsenzorg en de thuiszorg, 
toegevoegd aan de Ros-wijkscan.

Sociale kaart

Met Cegedim, specialist in medische adresgegevens en CRM-systemen in de zorg, is de ontwikkeling van 
een sociale kaart voor de eerste lijn opgepakt. In 2014 is als eerste een zorgmutatie formulier en een sociale 
kaart ontwikkeld voor vrijgevestigde GGZ-aanbieders. De route die de zorgverlener digitaal moet afleggen 
om op de sociale kaart zichtbaar te zijn met plusinformatie, is gebruiksvriendelijk gemaakt. De pilot wordt 
in 2015 afgerond.

 Inhoud
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Nieuwe website ROS Friesland 

Bijdragen:
-  Samenwerkingspartners en zorgprofessionals informeren
-  Inzicht bieden in expertise

Sinds september 2014 is de nieuwe website van ROS Friesland in de lucht. De website is ‘responsive’, dus past zich 
aan in weergave van PC en laptop naar tablet en smartphone. Hiernaast is ook de nieuwsbrief in een nieuw jasje 
gestoken. Met de website, de nieuwsbrief en het twitter-account zijn alle partners in de provincie op de hoogte 
van wat ROS Friesland wil, kan en doet. 

Digitalisering van de zorg 

Bijdragen:
-  Kennis bundelen
-  Begeleiden van e-health projecten

De maatschappij verandert en zo ook de zorg. Om de burger betere zorg en meer regie te geven ziet de overheid 
een belangrijke omslag naar een betere digitalisering van de zorg. E-health geeft de burger meer regie op de 
kwaliteit van het leven, levert meer gezondheid en comfort op. Ondanks de vele mogelijkheden van bewezen 
technologieën, ontbreekt vaak nog een brede inzet in de regio. ROS Friesland biedt advies en kennis op dit gebied 
en begeleidt projecten die bijdragen aan een goede digitalisering van de zorg in Friesland. In 2014 zijn enquêtes 
gestart onder POH’s-GGZ.

 Regionaal kenniscentrum

 Inhoud
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GGZ

De nieuwe GGZ in de provincie ondersteunen

De geestelijke gezondheidszorg is met de invoering van de Basis GGZ per 1 januari 2014 sterk veranderd. 
Het nieuwe stelsel maakt onderscheid in drie echelons: huisartsenzorg, generalistische Basis GGZ en 
Gespecialiseerde GGZ. Met de documentatie van het ROS-netwerk en het Trimbos Instituut kennen we de 
thematiek, weten we wat er speelt en kan ROS Friesland advies en begeleiding bieden bij samenwerking in de 
regio in de invoering van de Basis GGZ. 
Consultatie door huisartsen en psychologen is per 1-1-2014 opgenomen in de verruimde module POH-GGZ en in de 
integrale prestaties in de Basis GGZ.
ROS Friesland heeft het document ‘Consultatieve raadpleging huisartsen en generalistische Basis GGZ’ 
geschreven, waarin de regelgeving en enkele succesverhalen uit Friesland zijn opgenomen. Dit ter inspiratie van 
de zorgverleners.

Samenwerking vrijgevestigde en instellingspsychologen in de Basis GGZ 

Bijdragen:
-  Onafhankelijk voorzitter

Psychologen van Landelijke Vereniging van Eerstelijns Psychologen en de groep behandelaars van de organisatie 
Denk zijn gesprekken gestart over samenwerking, met een adviseur van ROS Friesland als onafhankelijk 
voorzitter. Na een aftastende fase waarin beeldvorming is opgeruimd en vertrouwen is gecreëerd, zijn afspraken 
gemaakt over het gebruiken door vrijgevestigde psychologen van het groepenaanbod van Denk. Hiermee ontstaat 
voor patiënten passende zorg op maat in een vloeiend afgestemd proces.

Steun in aanvraag POH-GGZ 

Bijdragen:
-  Formuleren conceptaanvraag aan zorgverzekeraar

ROS Friesland heeft de aanvraagprocedure van de module POH-GGZ bij De Friesland Zorgverzekeraar 
gefaciliteerd. We analyseren voor de zorgverlener de quickscan POH-GGZ, die een analyse biedt van 
de praktijk op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Deze quickscan is een verplicht onderdeel 
van de aanvraagprocedure. ROS Friesland schrijft op basis hiervan een conceptaanvraag, die in 
uitwisselingsbijeenkomsten met andere huisartsen wordt besproken. In Friesland heeft eind december 2014 83% 
van de huisartsen de beschikking over een POH-GGZ.

 Inhoud
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Ontmoeting en uitwisseling

Als onderdeel van de aanvraagprocedure POH-GGZ heeft ROS Friesland diverse malen een 
uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze ontmoetingen delen de betrokken hun nieuwe 
ervaringen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en bespreken ze de inhoud van de 
conceptaanvragen.

Bewustwording onder POH-GGZ van e-health 

Bijdragen:
-  Inventarisatie onder POH-GGZ
-  Aansprekende rapportage

Er wordt veel gesproken over gebruik van e-health in de GGZ en er is inmiddels een groot aanbod aan 
instrumenten en interventies beschikbaar. Of deze vorm van zorgverlening ook daadwerkelijk wordt toegepast, 
heeft ROS-Friesland geïnventariseerd bij de POH’s-GGZ. Met een deelname van een kleine 50% van alle POH’s-
GGZ in Friesland is er sprake van een hoge respons. Dit zijn enkele uitkomsten.
-   POH’s-GGZ willen zeker werken met e-health: 52% vindt het leuk om de eigen rol anders in te vullen, namelijk 

meer als coach, 44% is enthousiast. Maar: er zijn ook bedenkingen, want 37% ziet door de bomen het bos niet 
en 33% stelt zich terughoudend op.

-   Uit de enquête blijkt dat een aantal praktijkondersteuners e-health zien als een waardevolle aanvulling op de 
face-to-face contacten. Dus niet of/of maar en/en.

-   De praktijkondersteuners staan er niet alleen voor. Het onderwerp leeft over het algemeen breder in de 
huisartsenpraktijk.

-   Hoe gebruiken POH’s-GGZ e-health? Als online screeningsinstrument en ze attenderen hun patiënten op de 
psycho-educatie-sites, op zelfhulpprogramma’s, op geschikte apps en YouTubefilmpjes..

-   Opvallend is dat er al redelijk veel gebruik wordt gemaakt van e-mail-consulten.

 GGZ
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Voorbeeld voor de provincie: geïntegreerde GGZ in Dokkum 

Bijdragen:
-  Technisch voorzitter stuurgroep
-  Technisch voorzitter werkgroep samenwerking
-  Advies en begeleiding 
-  Verbreding kennis en ervaring binnen provincie

Patiënten in Dokkum kwalitatief hoogstaande GGZ-zorg bieden: dat is de ambitie van de huisartsen en de Basis 
GGZ in Dokkum, in samenwerking met partners in zorg, welzijn en de Gespecialiseerde GGZ. De samenwerking 
betekent een gezamenlijke investering in het ontwikkelen, organiseren en implementeren van integrale 
zorgpaden, in de opzet van een multidisciplinair overleg en gezamenlijke scholing. Een businesscase laat zien dat 
de financiële investering voor de realisatie van deze geïntegreerde GGZ binnen een aantal jaren is terugverdiend.

Innovatief zorgtraject voor mensen met complexe problematiek

Bijdragen:
-  Projectleiding door ROS-adviseur
-  Creëren van draagvlak

Het BigMove Instituut heeft ROS Friesland gevraagd om een project te leiden dat een integrale behandeling 
stimuleert van GGZ-patiënten met meervoudige aandoeningen. Zelf doen, samen doen, met zo min mogelijk 
medische hulp; van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, dat zijn de uitdagingen. Een innovatief en 
hoogstaand GGZ-zorgtraject voor 300 ‘SOLK’ patiënten moet in 2014 en 2015 leiden tot vermindering van 
klachten, verhoging van kwaliteit van leven en een afname van de zorgkosten, oftewel triple aim.

 GGZ
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Jeugd 
 

Helpen om met alle veranderingen goede jeugdzorg te bieden

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van zorg voor jeugd tot 18 jaar. De wijziging 
van het jeugdstelsel gaat samen met een transformatie van de zorg. Vooral voor huisartsen en psychologen 
die met kinderen en jeugd werken hebben de veranderingen grote gevolgen. ROS Friesland heeft huisartsen en 
psychologen informatie en inzicht geboden en een uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd voor psychologen. 
Ook voor paramedici is een goed bezochte informatieavond georganiseerd.

Contactgroep vrijgevestigden Jeugd GGZ 

Bijdragen:
-  Technisch voorzitter
-  Adviseren van de contactgroep  

Op initiatief van ROS Friesland is een contactgroep gevormd met een achttal vrijgevestigden in Friesland, 
waaronder psychologen, psychotherapeuten en een orthopedagoog-generalist. De groep wil voor beleidsmakers 
op provinciaal niveau een duidelijke stem geven aan vrijgevestigde GGZ-aanbieders. Ze geven kritische input aan 
provinciale documenten en ontwikkelingen. 

Kinderpraktijk Leeuwarden: integrale zorg voor kind en ouder 

Bijdragen:
-  Organisatie oriënterende bijeenkomst
-  Quickscan via interviews
-  Begeleiden bij opstellen van plan van aanpak

Het samenwerkingsverband Kinderpraktijk Leeuwarden streeft naar kwalitatief goede integrale zorg voor kind en 
ouders. De betrokken disciplines zijn kinderfysiotherapie, kinderbekkenfysiotherapie, podo-posturaal therapie, 
kinderdiëtetiek, kinderpsychologie, (pre)logopedie en creatieve therapie drama. De zorgverleners verkennen of 
ze gezamenlijk kunnen optrekken en elkaar efficiënt kunnen versterken. De ouder en kind zorg moet de juiste plek 
krijgen en de zorg bij multi-problemen moet zo goed mogelijk georganiseerd zijn. 

 Inhoud
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Samenhangende zorg in de buurt

De ROS als initiator, facilitator en projectbegeleider 

Om de zorg voor alle inwoners van Friesland dichtbij, goed en betaalbaar te houden is samenhangende zorg 
belangrijk. ROS Friesland helpt eerstelijns zorgverleners en betrokken partijen daarbij. Samenhangende zorg 
dichtbij de burger vraagt om een goede wisselwerking van de eerste lijn met diverse partijen. De regio Friesland 
kenmerkt zich door kleinschalig georganiseerde praktijken waar nog veel kansen liggen voor samenwerking. 
Samenwerking tussen eerstelijns zorgaanbieders onderling, maar ook met de tweede en nulde lijn. Het 
vormgeven van een samenwerkingstraject is vaak een complex proces. De adviseurs van ROS Friesland verbinden 
partijen met elkaar en afhankelijk van de fase van het traject, vervullen ze de rol van initiator, facilitator tot aan 
projectbegeleider.

Gezondheidscentrum De Hertog: samen sterk voor betere zorg 

Bijdragen:
-  Voor alle disciplines een visie op samenwerking ontwikkeld
-  Sparringpartner voor de zorgaanbieders
-  Opstellen projectplan
-  Begeleiding huisartsen in nieuwe huisvesting 

Een hoogtepunt in het eerste kwartaal van 2014 is een bijeenkomst van een aantal huisartsenpraktijken die in de 
nazomer samengaan in een nieuw gezondheidscentrum. De gezamenlijke visie op samenwerking van assistentes, 
praktijkondersteuners en huisartsen vormt de opmaat om met alle andere zorgverleners in het centrum in 
Franeker betere zorg te bieden. Daarna is het traject stapsgewijs, van idee tot daadwerkelijke verhuizing, 
gerealiseerd. De negen zorgaanbieders zijn verenigd in een stichting.

Wagro Kleine Zuidwesthoek

Bijdragen:
- Procesbegeleiding 

De Wagro Kleine Zuidwesthoek met huisartsen uit Workum, Koudum, Bakhuizen en Warns, heeft een eigen 
dienstenstructuur voor uitvoering van Avond- Nacht- en Weekenddiensten (ANW-diensten). Uit oogpunt van 
betere opvolgbaarheid, vermindering van kwetsbaarheid en het ontwikkelen van een betere structuur voor de 
ANW-diensten, wordt onderzocht of aansluiting bij de Dokterswacht Friesland gerealiseerd kan worden. Men 
is hier al enige tijd over in gesprek met de Dokterswacht. Tot op heden is nog niet een door alle betrokkenen 
gedragen overeenstemming over deze aansluiting bereikt. Om vrijuit als belanghebbende te kunnen meepraten 
hebben de huisartsen besloten een procesbegeleider aan te stellen. De procesbegeleider helpt de huisartsen om 
tot een eensluidende besluitvorming over aansluiting bij de Dokterswacht te komen.

 Inhoud
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Patiëntenparticipatie

In samenwerking met Zorgbelang Friesland ontwikkelt ROS Friesland methodieken om 
patiëntenparticipatie in de eerste lijn vorm te geven. Het actief betrekken van patiënten bij het verbeteren 
van zorg- en dienstverlening gaat een steeds belangrijker rol spelen in de praktijk van de eerstelijns 
zorgprofessional.
Patiëntenparticipatie biedt inzicht in wensen, behoeften en ervaringen met de geboden zorg- en 
dienstverlening, helpt de knelpunten in het zorgaanbod op te sporen en biedt een klankbord bij nieuwe 
ontwikkelingen.

 Samenhangende zorg in de buurt
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Professionalisering eerstelijnszorg

Verbetering van werkprocessen en stimuleren van geïntegreerde zorg

Om de toenemende drukte in de praktijk door alle beleidsveranderingen en toenemend beroep op zorg door 
patiënten het hoofd te bieden, zijn eerstelijnspraktijken en met name huisartsenpraktijken op zoek naar een 
oplossing. Het gaat om een interne verbetering van de werkprocessen, maar tegelijk wordt gestreefd naar betere 
zorg door een intensivering van de samenwerking met andere professies in de eerste en tweede lijn.

Praktijkscan levert huisartsenpraktijk minder werkdruk op 

Bijdragen:
-  Praktijkscan gemaakt
-  Op basis van de scan zijn adviezen uitgebracht
-  Resultaten andere werkwijze bespreken

Een huisartsenpraktijk uit de regio kan door de toenemende werkdruk, de zorg voor de patiënten met moeite 
realiseren. De inzet van extra medewerkers blijkt niet voldoende. Na inschakeling van ROS Friesland maakt een 
praktijkscan de oorzaken en mogelijke oplossingen van de werkdruk inzichtelijk. Zonder verdere uitbreiding 
van de capaciteit blijkt er nog veel winst te behalen. De verbetertips variëren van het anders organiseren van 
administratieve taken, het scheiden van planbare en niet-planbare taken tot meer inzet van digitale hulpmiddelen. 
Hiernaast is geadviseerd een aantal bouwkundige knelpunten aan te pakken die efficiënt werken in de weg staan.

Dokterszorg Friesland en ROS Friesland: voor een sterke huisartsen- en eerstelijnszorg

Bijdragen:
-  Inzet van een ROS-adviseur
-  Stimuleren van substitutie en samenwerking

Dokterszorg en ROS Friesland streven naar een sterke huisartsen- en eerstelijnszorg. In 2014 is hieraan invulling 
aangegeven door een ROS-adviseur bij  Dokterzorg/Doktersdiensten in te zetten. Het gaat om een pilot van een 
half jaar waarbij de adviseur gaat bijdragen aan het provinciale project substitutie en verkent  op welke terreinen 
Dokterszorg en ROS nog meer kunnen samenwerken. 
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Substitutie

De Huisartsenkring Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar pakken substitutie met een gedegen 
en provinciale aanpak op. Alle partijen zijn vertegenwoordigd in de projectorganisatie. Ze hebben een 
toetsingskader afgesproken om te beoordelen welke onderwerpen zich lenen voor substitutie. Het is 
de bedoeling om substitutie  gedoseerd in te voeren om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. 
De huisartsen willen niet ineens een hoeveelheid werk erbij krijgen, willen gefaciliteerd en gestimuleerd 
worden en steeds goed kunnen beoordelen wat zich leent voor substitutie en wat niet zinvol is. Het 
substitutieproject is ondergebracht bij Doktersdiensten Friesland. In de loop van 2015 moeten de te 
substitueren zorgprestaties een plek krijgen in de inkoop en contractering. 

 Professionalisering eerstelijnszorg
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