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2016 IN HET KORT

ROS Friesland 
stimuleert de 
samenwerking en 
innovatie binnen de 
eerstelijnszorg en van 
de eerstelijnszorg 
met andere lijnen en 
domeinen. Wij dragen 
bij aan integrale en 
persoonsgerichte 
preventie, zorg en 
ondersteuning met 
als doel betere 
gezondheidszorg en 
gezondheid van mensen 
in Friesland.
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ONTWIKKELINGEN

Vergrijzing en krimp, toename van het aantal chronisch zieken en 
multimorbiditeit, digitalisering en nieuwe technologie, en stijgende  
kosten zijn drijvers achter de veranderingen in de 
zorg waar we momenteel midden in zitten. 

Dit veranderend zorglandschap 
vraagt om hernieuwde 
koersbepaling en andere rollen van 
betrokken partijen. Trends die wij 
in 2016 signaleerden en waarop wij 
voortborduren, zijn:

• zorg terug naar de bedoeling: de 
mens als vertrekpunt van zorg 
(positieve gezondheid)

• betekenisvol werk in de 
zorg: inzet op vakmanschap, 
vertrouwen en verbinding

• digitalisering, e-Health, Big 
Data: informatiemanagement 
en mogelijk maken van meer 
persoonsgerichte zorg en 
zelfzorg 

• noodzaak tot zorgvernieuwing 
met als doel: betere 
gezondheid van de populatie, 
betere ervaren kwaliteit en 
betaalbaar houden van de zorg 
(populatiemanagement volgens 
triple aim).

Vanuit onze publieke taak, 
hebben we zorgprofessionals 
en organisaties begeleid in een 
groot aantal samenwerkings- en 
innovatietrajecten. Zowel binnen 
de eerstelijnszorg als van de 
eerstelijns zorg met ziekenhuizen, 
thuiszorgorganisaties en het 
sociale domein. De kenmerken 
van de inwoners (demografisch 
en epidemiologisch) en van 

de zorg (kosten en 
kwaliteit) vormen daarbij 
het vertrekpunt om 
toekomstige zorg vorm te 
geven. Uitgangspunten zijn 
samen leren en innoveren 
om zo de beweging naar 
betere gezondheid en 
goede en betaalbare 
gezondheidszorg te stimuleren.

Op de volgende pagina's vindt u een samenvatting van onze 
activiteiten en de belangrijkste kengetallen van 2016:
1. Samenhangende zorg in de buurt 
2. Zorgnetwerken rond populaties 
3. Regionaal kenniscentrum eerstelijnszorg
4. Facilitaire ondersteuning
5. Team en organisatie
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1. SAMENHANGENDE ZORG IN DE BUURT

Samenhangende preventie, zorg en ondersteuning voor inwoners van Friesland vraagt samenwerking 
van professionals en de organisaties waarvoor zij werken. We zien een verschuiving van begeleiding van 
samenwerkingstrajecten binnen de eerstelijnszorg naar meer projecten waarbij ook ziekenhuis, thuiszorg, welzijn 
en andere organisaties zijn betrokken. 

Onze betrokkenheid bij de 
ontwikkeling van substitutie en 1,5 
lijnszorg zijn voorbeelden van deze 
verschuiving. De samenwerking 

van de eerstelijnszorg met het 
sociale domein komt steeds 
beter van de grond. Net als 
voorgaande jaren hebben we in 

2016  bijeenkomsten, netwerken 
en projecten met gemeenten en 
gebiedsteams uitgevoerd. Van 
belang hierbij waren elkaar leren 
kennen (levende sociale kaart), 
effectieve communicatie opzetten 
en goede samenwerkingsafspraken 
maken die op gezette tijden 
worden geëvalueerd en 
aangepast. Het betreft vijftien 
samenwerkingsprojecten 
binnen de eerstelijnszorg met 
huisartsen, verloskundigen, 
paramedici, psychologen en 
wijkverpleegkundigen. Tien 
samenwerkingstrajecten tussen 
eerste- en tweedelijnszorg en in 
zeventien gemeenten begeleiding 
in samenwerking eerstelijnszorg, 
wijkverpleging en gebiedsteams.

Lees meer:
• in 5 regio's substitutie
• lichte traumazorg
• visual: samenwerking 

eerstelijnszorg gebiedsteams
• samenwerking in de eerste lijn 

(wijkverpleegkundigen)

http://rosfriesland.nl/nieuws/zinnige-en-zuinige-zorg-door-substitutie-van-zorg-in-friesland/
http://rosfriesland.nl/nieuws/pilot-lichte-traumazorg-in-de-huisartsenpraktijk-van-start/
www.rosfriesland.nl/media/1384/tekening-svz-per-gemeente-12-04-2016.pdf
www.rosfriesland.nl/media/1384/tekening-svz-per-gemeente-12-04-2016.pdf
http://rosfriesland.nl/nieuws/platform-wijkverpleegkundigen-opgericht-door-ros-friesland-en-wijkverpleegkundigen-friesland/
http://rosfriesland.nl/nieuws/platform-wijkverpleegkundigen-opgericht-door-ros-friesland-en-wijkverpleegkundigen-friesland/


6

2. ZORGNETWERKEN ROND POPULATIES

Bij alle populatiethema’s hebben we in 2016 ingezet op een meer programmatische aanpak. Ook is gestart met het 
ontwikkelen van een triple aim monitor voor verschillende populaties (zwangeren, GGZ, ouderen), die gebruikt wordt 
in programma’s en projecten.    

Zwangeren en pasgeborenen
In Friesland zetten de VSV’s 
inhoudelijk in op integrale 
geboortezorg. ROS Friesland 
heeft hierbij advies en begeleiding 
geboden op verschillend niveau: 
Strategisch advies aan het VSV- 
bestuur, gezamenlijke koersbepaling 
met eerstelijns verloskundige zorg 
en begeleiding bij afstemming 
binnen de kraamzorg. Ook nieuwe 

vormen van zorgverlening staan 
hierbij centraal en worden door 
ons gestimuleerd. In 2016 zijn 
verschillende praktijken getraind 
en aan de slag gegaan met 
CenteringPregnancy. Een methode 
waarbij groepsconsulten centraal 
staan en waarbij uit onderzoek blijkt 
dat dit leidt tot betere uitkomsten 
van moeder en kind.

Lees meer:
• samenwerking met Consortium 

Zwangerschap en Geboorte 
Noord Nederland

• implementatie van 
CenteringPregnancy

Jeugd
Inzet op 'preventie' en zorg 
'dichtbij' zijn belangrijke thema's 
als het om zorg voor jeugd gaat. 
ROS Friesland heeft hieraan 
bijgedragen door strategische 
advisering in verschillende 
platforms, projectleiding bij 
samenwerkingsprojecten 
tussen publieke gezondheid en 
eerstelijnszorg en met de inzet op 
POH GGZ jeugd.

Lees meer:
• onderzoek
• strategisch advies
• bijeenkomst POH GGZ jeugd
• verbinding preventie en 

(eerstelijns) zorg voor jeugd

http://rosfriesland.nl/nieuws/communicatie-voorop/
http://rosfriesland.nl/nieuws/communicatie-voorop/
http://rosfriesland.nl/nieuws/communicatie-voorop/
http://rosfriesland.nl/nieuws/centeringpregnancy/
http://rosfriesland.nl/nieuws/centeringpregnancy/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/uitkomsten-onderzoek-zorg-voor-jeugd-onder-poh-ggz/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/het-friese-kader-voor-een-poh-ggz-jeugd-is-gereed/
http://rosfriesland.nl/nieuws/voor-wie-wil-is-er-voldoende-houvast-om-aan-de-slag-te-gaan-met-poh-ggz-jeugd/
http://rosfriesland.nl/nieuws/nuchter-over-gewicht-van-start-friese-jongeren-op-gezond-gewicht/
http://rosfriesland.nl/nieuws/nuchter-over-gewicht-van-start-friese-jongeren-op-gezond-gewicht/
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Mensen met GGZ-problematiek
De zorg voor mensen met GGZ-
aandoeningen verbeteren 
waardoor zij zich gezonder voelen, 
is de drijfveer achter ons GGZ-
programma binnen het ‘GGZ’-veld .  
Het verbeteren van de consultatie 
in de bGGZ, met stakeholders 
in gesprek over knelpunten die 
patiënten en ook zorgprofessionals 
ervaren, en het stimuleren van 

e-Health d.m.v. werksessies, zijn 
enkele voorbeelden van projecten 
binnen dit programma.

Lees meer:
• consultatie in GGZ 

Ouderen
De grote uitdaging in Friesland 
is de vraag hoe de groeiende 
groep kwetsbare ouderen het 

beste begeleid kan worden, 
zodat zij zo lang mogelijk in hun 
eigen omgeving kunnen blijven. 
ROS Friesland stimuleert en 
begeleidt netwerkvorming rond 
ouderen, zogenaamd geriatrische 
netwerken. Onze insteek is het 
opzetten en zelfstandig opererend 
krijgen van deze netwerken. Ook 
zijn er specifieke projecten met 
de netwerken ondernomen, bv. 

'anders kijken tegen eenzaamheid', 
'wijkaanpak de Bolden'.

Zie hier:
• filmpje over kwetsbare ouderen

Mensen in de palliatieve fase
Goede palliatieve zorg in de 
thuissituatie is de doelstelling voor 
mensen in de palliatieve fase. Met 
huisartsen, wijkverpleegkundigen 
en ondersteuning van een ZonMw-
subsidie, hebben we het project 
'PaTz' afgesloten met een toename 
van het aantal PaTz-teams in 
Friesland. Verder is in nauwe 
samenwerking met de Netwerken 
Palliatieve Zorg in Friesland een 
programmatische aanpak voor 
de inbedding van Advanced Care 
Planning (ACP) in de eerstelijnszorg 
opgezet en zijn 'visuals' ontwikkeld. 
Dit wordt in 2017 verder 
geïmplementeerd.

Lees meer:
• ontwikkeling 3 PaTz-groepen
• verbinding ACP eerstelijn en 

tweedelijn met filmpje, tool

http://www.rosfriesland.nl/nieuws/consulent-in-de-ggz-voor-de-huisartsenpraktijk/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/inspirerende-video-project-kwetsbare-ouderen/
http://www.rosfriesland.nl/blogs/meer-aandacht-voor-de-laatste-levensfase/
http://rosfriesland.nl/nieuws/advance-care-planning-acp/
https://www.youtube.com/watch?v=S_s-XdSQLhE
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3. REGIONAAL KENNISCENTRUM EERSTELIJNSZORG

ROS Friesland was in 2016 aanspreekpunt en vraagbaak voor de eerstelijnszorg en voor partijen binnen en buiten de 
eerstelijnszorg. Nieuwe ideeën uit het veld zijn gekoppeld aan lopende initiatieven (kennisdeling en synergie) en er is 
een inschatting gemaakt van de haalbaarheid. 

In onze advisering, bijeenkomsten, 
nieuwsbrieven en website 
informeren we het veld, stimuleren 
we nieuwe aanpakken en adviseren 
en begeleiden we implementatie. 
Daarbij staat centraal de 
veranderende omgeving en de 
veranderende rol van professionals, 
maar ook van patiënten. 

Voorbeelden zijn 
• e-Health (o.a. werksessie 

e-Health in de GGZ)
• zelfmanagement/zelfzorg 

(o.a. productie van e-Book 
zelfmanagement met casus uit 
Friesland)

• werksessie positieve gezondheid
• populatiemanagement volgens 

triple aim

• inzet van data voor strategie- en 
visieontwikkeling: Data, dialoog 
doen

• visual: Continuïteit van Zorg
• met Friese organisaties werken 

aan het Vitaliteitsmanifest
• advisering gebruikerspanel 

gezond gewicht
• Diner Pensant met 

eerstelijnsbesturen over 
laaggeletterdheid

• bijeenkomst zorg 2020
• sociale innovatie met partners in 

Friesland
• 1.100 nieuwsbriefabonnees, 

29.373 unieke paginaweergaven 
op rosfriesland.nl

http://www.rosfriesland.nl/nieuws/e-book-zelfmanagement/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/e-book-zelfmanagement/
http://rosfriesland.nl/nieuws/werksessie-positieve-gezondheid-persoonsgerichte-zorg/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/huisartsenzorg-in-noordoost-friesland-langs-de-triple-aim-meetlat/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/huisartsenzorg-in-noordoost-friesland-langs-de-triple-aim-meetlat/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/wijkgezondheidszorgprofielen-van-data-naar-dialoog-naar-doen/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/wijkgezondheidszorgprofielen-van-data-naar-dialoog-naar-doen/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/huisartsenhoe-krijg-je-ze-in-friesland/
http://rosfriesland.nl/nieuws/ros-friesland-ondertekend-samen-met-andere-friese-organisaties-vitaliteitsmanifest/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/ros-friesland-adviseur-in-gebruikerspanel-gezonde-gemeente/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/ros-friesland-adviseur-in-gebruikerspanel-gezonde-gemeente/
http://rosfriesland.nl/nieuws/e-health-en-laaggeletterdheid/
http://rosfriesland.nl/nieuws/zorg-2020/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/seker-en-s%C3%BAn-zorginnovatie-in-friesland/
http://www.rosfriesland.nl/nieuws/seker-en-s%C3%BAn-zorginnovatie-in-friesland/
http://www.rosfriesland.nl
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4. FACILITAIRE ONDERSTEUNING

ROS Friesland faciliteert een aantal netwerken en dit is in 2016 uitgebreid 
met de Netwerken Palliatieve Zorg Friesland. Dit stimuleert nauwere 
samenwerking en doorontwikkeling van de palliatieve zorg in Friesland 
tussen de eerstelijnszorg en de intra- en transmurale zorg.   

• Netwerk SCEN-artsen
• Leeuwarder Fonds Achterstandswijken
• Netwerken Palliatieve Zorg

5. TEAM EN ORGANISATIE 

In 2016 is een strategische herijking gedaan en is gestart met een meer 
programmatische aanpak van onze inzet. Nieuwe manieren van werken 
en afstemmen zijn geïmplementeerd. De Raad van Toezicht heeft een 
dialoog gevoerd over het 'nieuwe toezicht houden' en heeft daarop het 
profiel van de RvT aangepast. De Raad van Advies heeft zich georiënteerd 
op een verbreding van de vertegenwoordig vanuit patiënten, gemeenten, 
wijkverpleging en opleiding.

• Het team bestaat uit 13 medewerkers
• Afscheid van 1 medewerker in verband met pensioen
• Het ziekteverzuim was: 0,5 %
• 2 nieuwe leden in de Raad van Toezicht
• Strategische herijking uitgevoerd
• Training en studiedagen o.a. in populatiemanagement volgens triple 

aim, agile- en scrumtechnieken, verandermanagement, substitutie, 
anderhalvelijnszorg, e-Health, Big Data, toekomst chronische zorg en 
beweging in geboortezorg.

http://www.rosfriesland.nl/over-ons/onze-medewerkers/
http://www.rosfriesland.nl/over-ons/rvt-en-rva/
http://rosfriesland.nl/blogs/kgb3-en-de-rode-knop/
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