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Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid 

geven professionals en organisaties vorm 

aan samenhangende  en persoonsgerichte 

preventie, zorg en ondersteuning. ROS 

Friesland begeleidt dit met programma’s en 

projecten.

Kennis
Professionals zijn zich bewust 

van het veranderend veld,  

andere rollen van patiënten en de 

koers die ze daarin kunnen varen.   

ROS Friesland biedt kennis, 

inspiratie, advies en begeleiding.

Innovatie
Zorgaanbieders en 

belanghebbenden zetten 

samen met patiënten in op   

innovatie. 

ROS Friesland stimuleert en 

implementeert dit.

1. 
Netwerken 

en 
organisatie 
vorming op  

locaties 
stimuleren

2. 
Uitvoeren 

programma 
Zwangeren 

en pas-
geborenen

3.
Uitvoeren 

programma 
Jeugd

4. 
Uitvoeren 

programma 
Ouderen

7. 

Bieden van 

kennis, 

strategisch 

advies en 

werksessies/

bijeenkomst 

op actuele 

thema’s

6. 
Uitvoeren 

Programma 
mensen in 
palliatieve 

fase

5.
Uitvoering 

programma 
voor mensen 

met GGZ

8.
Innovatie,  

nieuwe 
werkwijzen  

implementeren
( eHealth, andere 
rol ZA/PT, data, 

substitutie) O
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Populatiemanagement, positieve gezondheid, digitalisering, data-dialoog-doen, agile/scrum, communicatie
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Door het stimuleren van samenhangende en persoonsgerichte preventie, zorg en 
ondersteuning verbetert de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen in 

Friesland

www.rosfriesland.nl
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Op 20 locaties 
deze beweging 
gestimuleerd 
door netwerk-
en organisatie-
vorming. 
is

Verdere 
implementatie 
van integrale 

geboortezorg op 
2 locaties. Ook 
de verbinding 

met het sociale 
domein)

Versterken en 
verbinden van 

zorg voor 
kinderen/jeugd. 
Verbinding van 

preventieve 
activiteiten uit 

andere 
domeinen

Doorontwik-
keling naar 

samenhangend
e zorg door oa
toename van 

het aantal 
geriatrische 
netwerken 

Doorontwik-
keling naar 
integrale GGZ 
door toename 
consultatieve 
raadpleging en 
versterking van 
samenwerking.

Toename van 
het aantal PaTz
teams in 
Friesland en 
bijdrage aan 
goede palliatieve 
zorg in 
thuissituatie.

Zicht op 
ontwikkelingen in 
regio, kennis en 
bewustwording 

veranderend veld 
en de eigen koers 
zorgaanbieders en 
belanghebbenden.

Organiseren van 
ROSlab en 
starten van 
innovatieve 
projecten.  
Implementatie 
van bestaande 
vernieuwingen.


