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In beweging blijven

Inzet op

 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

Aanpak

 Begeleiden van samenwerkingstrajecten en projecten

 Programmatische aanpak

 Bevorderen cultuurverandering

 Gebiedsgericht werken via ‘data, dialoog, doen’

 Triple Aim-aanpak voor (deel)populatie
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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
a. Samenwerkingstrajecten in de eerstelijnszorg

Beoogd Resultaat

Tien trajecten in de eerstelijnszorg zijn begeleid naar de volgende fase in 

samenwerking, vernieuwing en professionalisering.

Realisatie 

• Project en procesbegeleiding van verloskundigen, huisartsen, paramedici in de 

ontwikkeling naar meer samenwerking en integrale zorg in Drachten (2), Sneek 

(1), de Westereen (1),  Dokkum (1), Provincie breed (1) 

• Preventie: deelname provinciaal platform overgewicht, samenwerking met 

partners in “Alles is gezondheid”, partner in Vitaliteitsalliantie.

Onze rol: adviseur, procesbegeleider, projectleider, stimulator
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1. Samenhangende zorg dichtbij mensen
b. Samenwerkingstrajecten tussen eerste en tweede lijn

Beoogd 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.

Realisatie

• Bijdrage aan substitutie traject (FHV/DFZ): projectadviseur/ ondersteuning

• Inzet regioadviseur in regioteam: Heerenveen, Leeuwarden, 

Harlingen/Franeker, Dokkum, Drachten en Sneek (PvA, 

implementatiestrategie)

• Bijdrage subsidieaanvraag regioplan Heerenveen

• Bijdrage aan ontwikkeling anderhalvelijnszorg Zuid West Friesland

• Bijdrage aan BC ontwikkeling 

Onze rol: adviseur, projectbegeleider, coördinatie, voorzitter
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1. Samenhangende zorg dichtbij mensen
c. Samenwerking eerstelijnszorg-wijkverpleegkundige-gebiedsteams

Beoogd resultaat

Inzicht in verbinding tussen ELZ-wijkverpleegkundige-gebiedsteam in alle 

gemeenten. Begeleiding van bijeenkomsten en samenwerkingstrajecten om te 

komen tot effectieve communicatie en afspraken, “levende“ sociale kaart in 10 

gemeenten. 

Realisatie

• Monitor gemeenten gedeeld met het veld

• Afstemming over communicatie en samenwerking in diverse gemeenten

• Begeleiding bijeenkomst ELZ-WVK-SWT in  2 gemeenten 

• Bijdrage zorgdata aan startfoto GIDS DDFK gemeenten

Rol: adviseur, procesbegeleider, projectleider, initiator
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1. Samenhangende zorg dichtbij mensen
d. Professionalisering (voornamelijk betaalde dienstverlening)

Beoogde resultaat

 Stimuleren praktijkontwikkeling 

 Begeleiden invoering POH-S 

 Begeleiden invoering POH GGZ

Realisatie

• Afronding NPA in 2 praktijken

• Geen aanvragen POH GGZ in Q1

Rol: adviseur, procesbegeleider
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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
a. Zorg voor zwangeren en pasgeborenen

Beoogd 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.  Projectleider werkveld voor 

consortium Zwangerschap en Geboorte NN (projectfin.)

Realisatie

• Advisering en begeleiding VSV Drachten (aanpak en aanvraag module integrale 

geboortezorg, communicatie en afstemming)

• Advisering VSV Heerenveen: volgende fase

• Interview Centering pregnancy Sneek voor E-book: inspiratie voor 

zelfmanagement

• Projectleider werkveld  consortium ZeGNN

Onze rol:(programma)adviseur, stimulator, procesbegeleider, projectleider
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2. Zorgprogramma’s en zorgnetwerken
b. Zorg voor kinderen en jeugd

Beoogd resultaat

Versterking en verbinding van de (eerstelijns)zorg voor kinderen 

en jeugd en verbinding van preventieve activiteiten uit andere domeinen met de 

eerstelijnszorg.  

Realisatie

• Advies en beleidsvoorbereiding POH Jeugd provinciaal (DFZ, gemeenten, FHV)

• Enquête onder POH GGZ gehouden over hun kennis, ervaring en wenselijke 

inzet voor jeugd (POH jeugd)

• Begeleiding pilot POH jeugd Ameland

• Advies vrijgevestigde jeugd GGZ aanbieders

• Gezonde leefstijl kinderen/jeugd: Verbinding JOGG-ELZ

• Netwerk: Kind Team Drachten

Onze rol:(programma)adviseur, stimulator, procesbegeleider, projectleider
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2. Zorgprogramma’s en zorgnetwerken
c. Ouderen

Beoogd resultaat

Bijdrage aan de doorontwikkeling naar samenhangende zorg voor ouderen.

Realisatie

• Begeleiding geriatrische netwerking in Smallingerland, Skarsterlân, Heerenveen 

(Afstemming in de wijk) en Lemmer.

• Ontwikkeling Netwerkvorming ouderen in Appelscha

• Bijeenkomst “andere kijk op eenzaamheid” vanuit geriatrisch netwerk Skarsterlân 

(o.a. POH’s, WVK, SWT in gemeente De Fryske Marren).

• Ontwikkelen pilot dementie in HAP (POH i.s.m. Tinz) (Heerenveen)

• Productie en presentatie rapport Wijkanalyse De Bouwen in Drachten in geriatrisch 

Smallingerland, afspraak vervolgstappen gemaakt.

• Proactieve relatieopbouw met Specialist Ouderengeneeskunde (verbinding met 

ELZ i.k.v. langer thuisbeleid en zorgpad ouderen).

Onze rol:(programma)adviseur, stimulator, procesbegeleider, projectleider
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2. Zorgprogramma’s en zorgnetwerken
d. GGZ-problematiek

Beoogde resultaat

Doorontwikkeling naar integrale GGZ zorg (o.a. toename consultatie), toename HAP 

met POH-GGZ (>90%), versterking samenwerking in de GGZ en implementatie van 

nieuwe werkwijzen.

Realisatie

• Ontwikkelen programmatische aanpak GGZ 

• Voorbereiden werksessie: consultatie in GGZ voor consulenten

• Begeleiding ELZ-GGZ Dokkum

• Onderzoek naar verbreding aanpak chronische GGZ in HAP (ism kader HA)

• Voorbereiden werksessie e-health GGZ

Onze rol:(programma)adviseur, stimulator, procesbegeleider, projectleider
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2. Zorgprogramma’s en zorgnetwerken
e. Zorg voor mensen in de palliatieve fase

Beoogd Resultaat 

Toename van het aantal PaTz teams in Friesland en bijdrage aan goede 

palliatieve zorg in de thuissituatie.

Realisatie

• 3 nieuwe PaTz groepen zijn opgestart

• Deelname aan landelijke afstemming rond PaTz

• Afstemming financiën met DFZ

• Facilitair: Netwerken Palliatieve Zorg Friesland (subsidie VWS) en 

deelname POP

Onze rol: Projectleider, stimulator, facilitator
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3. Regionaal 

kenniscentrum
‘Data is nodig om 

goed beleid te 

maken, maar ook om 

populatiegerichte 

zorg vorm te geven’   
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3. Regionaal kenniscentrum eerste lijn
1. Aanspreekpunt, vraagbaak, analyse

2. 
Bijeenkoms

ten, 
workshops 

en 
scholingen

3. 

Landelijk 
innovatie met 
ROS-netwerk, 

ZV, VWS, InEen, 
CBB

1. 
Aanspreek-

punt, 
vraagbaak 

en 
(gebieds-) 
analyses

• Regio- en stakeholders accountmanagement (o.a. rondje ZH)

• Onderzoek Triple aim indicatoren JvEi/ZonMw

• Pilot triple aim indicatoren ouderenzorg (Dialogic)

• Presentatie Triple Aim Monitor Noord Oost Friesland (30/3)

• Input voor startfoto GIDS (DDFK, SWF)

• Ontwikkeling Visual: HA in Friesland

• Advisering kwaliteitsplatform HA

• Website/nieuwsbrief

Facilitair: 

• SCEN

• Achterstandsfonds Leeuwarden
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3. Regionaal kenniscentrum eerste lijn
2. Bijeenkomsten, workshops, scholingen

2. 
Bijeenkoms

ten, 
workshops 

en 
scholingen

3. 

Landelijk 
innovatie met 
ROS-netwerk, 

ZV, VWS, InEen, 
CBB

1. 
Aanspreek-

punt, 
vraagbaak 

en 
(gebieds-) 
analyses

• Inspiratiebijeenkomst (25/1)

• Voorbereiding bijeenkomsten in 2016
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3. Regionaal kenniscentrum eerste lijn
3. Landelijke innovatie ROS-Netwerk, ZV, VWS, InEen, CBB

2. 
Bijeenkoms

ten, 
workshops 

en 
scholingen

3. 

Landelijk 
innovatie met 
ROS-netwerk, 

ZV, VWS, InEen, 
CBB

1. 
Aanspreek-

punt, 
vraagbaak 

en 
(gebieds-) 
analyses

• Ontw. E-Book inspiratie voor zelfmanagement: gereed april 2016* 

• Triple aim leergang ROS Netwerk

• Voorbereiding en organisatie Contactdag ROS’en, ZV, VWS: 2/2

• Update E-Book samenwerkingsvormen ROS-Netwerk**

• CBB: Big data, praktijkscan, wijkprofielen

• Uitwisselen en kennis verrijken in ROS netwerken

*http://www.ros-netwerk.nl/nieuws/nieuw-e-book-inspiratie-zelfmanagement/

**http://www.ros-netwerk.nl/nieuws/update-e-book-samenwerkingsvormen-eerste-en-

tweede-lijn/

http://www.ros-netwerk.nl/nieuws/nieuw-e-book-inspiratie-zelfmanagement/
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