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Samen de beweging maken

Goede gezondheid & zinnige en 

zuinige zorg dichtbij



Inleiding

De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De 

zorgvraag neemt toe en de beschikbare arbeidskrachten in de zorg 

neemt af. Om in Friesland de gezondheid en welzijn van inwoners te 

bevorderen, de zorg goed en betaalbaar te houden is samenhang 

nodig. Dit bereik je samen met patiënten, financiers en de 

zorgaanbieders uit verschillende lijnen en domeinen. 

In deze presentatie een schets van de programmalijnen 2016 van 

ROS Friesland. 

Anneke Venema

Januari 2016 

www.rosfriesland.nl
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Landelijke ontwikkelingen

 Knelpunten transities vragen om 

regionale oplossingen

 Meer werken vanuit Triple Aim-principe

 Nieuwe zorgberoepen conform definitie  

positieve gezondheid

 Via technologische mogelijkheden 

kwaliteit van leven vergroten

 Meer aandacht voor preventie, e-health  

en zelfmanagement

 Terugdringen van regeldruk

Triple 
Aim

Goede 
gezondheid

Lagere 
kosten

Betere 
kwaliteit
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Over ROS Friesland

ROS Friesland draagt bij aan de doorontwikkeling van de 

(eerstelijns)zorg naar samenhangende zorg dichtbij mensen. Wij 

bieden kennis, advies, begeleiding en inspiratie voor professionals 

en organisaties in de (eerstelijns)zorg. Wij doen dit vanuit de 

maatschappelijke opdracht om voor nu en in de toekomst goede en 

betaalbare zorg te houden, die bijdraagt aan gezondheid en welzijn 

van mensen in Friesland.
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Doelen

ROS Friesland 

 stimuleert samenwerking en innovatie binnen de eerstelijnszorg en 

met andere domeinen op 20 locaties en in 15 gemeenten

 draagt bij de ontwikkeling van zorg voor ouderen, zwangere 

vrouwen, jeugd, mensen met GGZ-problematiek in minimaal 15 

netwerken en trajecten

 ontwikkelt een pilot Triple Aim-aanpak

 bevordert samenhangende zorg en preventie op minimaal 4 

locaties
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Zorgthema´s:

Geboortezorg

Jeugdzorg

Ouderenzorg

GGZ

Palliatieve zorg

Aanpak: ‘In beweging blijven’ 

Regionaal 

kenniscentrum
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Programmalijnen 2016

• Professionalisering, samenwerking en innovatie binnen de 
eerstelijnszorg en met andere lijnen/domeinen

1.Samenhangende 
zorg in de buurt

• Geboortezorg

• Kwetsbare ouderen

• Jeugd

• GGZ

• Palliatieve zorg

2. Programma’s en 
zorgnetwerken

• Aanspreekpunt, vraagbaak en (gebieds-)analyses

• Workshops, bijeenkomsten en scholingen

• Landelijke innovatie

3. Regionaal 
kenniscentrum 

eerste lijn
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1. Samenhangende zorg 

dichtbij mensen ‘Het gaat er om dat je 

samen de beweging 

maakt naar 

vraaggestuurde zorg. 

Wat hebben inwoners 

van Friesland nodig?’  
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1. Samenhangende zorg dichtbij mensen

Doelen

 Samenhangend aanbod van preventie, zorg en ondersteuning

 Vormgeven vraag- en gebiedsgericht werken 

 Meer persoonsgerichte benadering voor zelfmanagement, 

preventie en e-health

 Substitutie van zorg van 2-1-0

Hoe?

 Begeleiden van samenwerkingstrajecten 

 Bevorderen cultuurverandering

 Gebiedsgericht werken via ‘data, dialoog, doen’

 Triple Aim-aanpak voor (deel)populatie
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1. Samenhangende zorg dichtbij mensen

- Samenwerkingstrajecten in de eerstelijnszorg

Onze rol

adviseur, procesbegeleider

projectleider, stimulator

Resultaat

Tien trajecten in de eerstelijns-

zorg zijn begeleid naar 

de volgende fase in samen-

werking, vernieuwing en 

professionalisering.

Trajecten 

• Begeleiden samenwerking verloskundigen in 

aantal trajecten (onder andere prenataal 

centrum)

• Begeleiding samenwerking Kindcentrum op 2 

locaties

• Begeleiding samenwerking GGZ 

• Samenwerking (paramedische) ELZ en 

Revalidatie Friesland

• Projecten rond zelfmanagement en e-health in 

de eerstelijnszorg

• Samenwerking integrale aanpak gezondheids-

achterstanden (Alles is gezondheid) in 18 

gemeenten

• Preventie en leefstijl in de eerste lijn

• Gebiedsanalyses voor samenwerkingsverbanden 

en Hassen

• Praktijkontwikkeling, POH-S, POH-GGZ
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1. Samenhangende zorg dichtbij mensen

- Samenwerkingstrajecten tussen eerste en tweede lijn

Onze rol

adviseur, projectbegeleider,

coördinatie, voorzitter

Resultaat

Bijdragen aan het inrichten van 

gebiedsgerichte zorg en de 

realisatie van substitutie en 

anderhalvelijnszorg. Zinnige en 

zuinige zorg bevorderen door 

inzet op business cases en

Triple Aim-aanpak.

Trajecten

• Substitutieprogramma samen met Dokterszorg 

Friesland

• Substitutie en anderhalvelijnszorg

• Inzet in regioteams: Heerenveen, 

Leeuwarden, Harlingen/Franeker, Dokkum

• Bijdragen aan borging in de regio’s

• Ondersteuning anderhalvelijnszorg Zuid 

West Friesland

• Gebiedsanalyses en presentaties

• Kwartiermaker voor Triple Aim-aanpak
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1. Samenhangende zorg dichtbij mensen

- Samenwerking eerstelijnszorg-wijkverpleegkundige en 

sociale teams (0-100, jeugd, ouderen)

Rol

adviseur, procesbegeleider, 

projectleider, initiator

Resultaat

Inzicht in verbinding tussen de 

eerstelijnszorg, de wijk-

verpleegkundige, het gebieds-

team in alle gemeenten. 

“Levende” Sociale kaart voor minimaal tien 

gemeenten. 

Trajecten

• Samenwerking eerstelijnszorg, wijkverpleging en 

sociale teams monitoren en presenteren

• Begeleiden bijeenkomsten in gemeenten

• Begeleiden van trajecten om te komen tot 

effectieve communicatie en 

samenwerkingsafspraken

• Gebiedsanalyses en presentaties 
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1. Samenhangende zorg dichtbij mensen

2. Zorgthema’s en 

programma’s

‘Goede geboortezorg, 

zorg voor ouderen, 

jeugd, GGZ en 

palliatieve zorg vraagt 

om samenwerking met 

de eerste lijn en andere 

domeinen.’ 
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2. Zorgprogramma’s en zorgnetwerken

Aanleiding

 Toename van het aantal ouderen in 2020

 Samenhangende integrale zorg nog beperkt 

 Transformatie in de jeugdzorg: verbinding tussen eerstelijns-

en jeugdzorg 

 Belangrijke rol voor preventie, e-health en zelfmanagement

 Door ontwikkelen van integrale geboortezorg, ouderenzorg en 

palliatieve zorg
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2. Zorgprogramma’s en zorgnetwerken

Zorg voor zwangeren en pasgeborenen

Onze rol

(programma)adviseur, stimulator

procesbegeleider, projectleider

Resultaat

Doorontwikkeling van tenminste 

2 VSV’s op weg naar integrale 

Geboortezorg. Stimulering en 

implementatie van nieuwe werkwijze

(Centering Pregnancy) in 

VLK praktijken, vroegsignalering

en dataregistratie.  

Trajecten

• Begeleiding van VSV’s

• Projecten rond vroegsignalering, 

dataregistratie, en implementatie van 

regionale protocollen

• Informatievoorziening

• Bevorderen van nieuwe werkwijzen 

en innovatie 

• Projectleider Werkveld voor het 

Consortium Zwangerschap en 

Geboorte NN
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2. Zorgprogramma’s en zorgnetwerken

Zorg voor kinderen en jeugd

Onze rol

(programma)adviseur, stimulator

procesbegeleider, projectleider

Resultaat

Versterking en verbinding van 

de (eerstelijns)zorg voor kinderen 

en jeugd en verbinding van 

preventieve activiteiten uit 

andere domeinen met de 

eerstelijnszorg.  

Trajecten

• Ondersteuning van vrijgevestigde 

jeugd GGZ aanbieders

• Pilots rond zorg voor jeugd in 

HAP

• Ontwikkeling Kind/Jeugdteams in 

de eerstelijnszorg.

• Gezonde leefstijl kinderen en 

gezinnen 

• Versterken samenwerking 

huisartsen –

jeugdgezondheidszorg
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2. Zorgprogramma’s en zorgnetwerken

Ouderen

Onze rol

(programma)adviseur, stimulator,

procesbegeleider, projectleider

Resultaat

Bijdrage aan de doorontwikkeling 

naar samenhangende zorg 

voor ouderen.

Trajecten

• Implementatie zorgpad kwetsbare 

ouderen bij huisartsenpraktijken

• Opstart/begeleiding van tenminste vijf 

geriatrische netwerken

• Informatie- en kennisoverdracht door 

nieuwsbrief en kleinschalige 

bijeenkomsten op tenminste twee 

onderdelen (MDO, ACP)
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2. Zorgprogramma’s en zorgnetwerken

GGZ-problematiek

Onze rol

(programma)adviseur, stimulator,

procesbegeleider, projectleider

Resultaat

Doorontwikkeling naar integrale 

GGZ zorg door toename in 

consultatieve raadpleging,

toename HAP met POH-GGZ 

naar meer dan 90%, versterking 

samenwerking in de GGZ en 

implementatie van nieuwe werkwijzen.

Trajecten

• GGZ analyse: populatie en kosten in 

beeld

• Stimuleren consultatie door ondere 

andere inzetten van werksessies

• Begeleiden tot stand komen van 

geïntegreerde GGZ in Dokkum

• Overdracht chronische zorg GGZ 

naar HAP en bGGZ (onderzoek naar 

mogelijke aanpak)

• Bevorderen e-health in GGZ

• Versterken samenwerking in de GGZ
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2. Zorgprogramma’s en zorgnetwerken

Zorg voor mensen in de palliatieve fase

Resultaat 

Toename van het aantal 

PaTz teams in Friesland 

en bijdrage aan goede 

palliatieve zorg in de thuissituatie.

Trajecten

• Implementatie PaTz in Friesland

• Deelname POP (vanuit facilitaire 

ondersteuning regionale netwerken)

• Faciliteren Netwerken Palliatieve 

Zorg Friesland
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3. Regionaal 

kenniscentrum
‘Data zijn nodig om 

goed beleid te 

maken, maar ook om 

populatiegerichte 

zorg vorm te geven’   
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3. Regionaal kenniscentrum eerste lijn

2. 
Bijeenkomsten, 
workshops en 

scholingen

3. 

Landelijk innovatie met 
ROS-netwerk en  

Zorgverzekeraars 
Nederland

1. 
Aanspreekpunt, 

vraagbaak en 
(gebieds-) 
analyses



Colofon
Het jaarplan is samengesteld met dank aan de input van 

vertegenwoordigers uit de diverse beroepsgroepen, Raad van 

Advies, Raad van Toezicht en medewerkers. 

Vragen?

info@rosfriesland.nl
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