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1.1 Thema’s
Informatie over de regionale experimenten voor wat betreft:

1
2
3
4

Huidige situatie

Invloed van Corona

Innovaties naar aanleiding van Corona

Hoe nu verder?
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1.2 Werkwijze en resultaten

1. De interviews; semi-gestructureerd, vragen
vooraf gestuurd, ruimte voor open dialoog.
2. Programmamanagers van alle 7 regio’s zijn
geïnterviewd.
3. Informatie is vastgelegd in verslag,
voorgelegd aan geïnterviewde, en
aanvullende input is verwerkt.
4. De resultaten zoals focus per regio, geluiden
op hoofdlijnen, samenvatting rondje per
regio en infographic zijn weergegeven in
deze ppt-presentatie.

1. Opgehaald wat de focus is van iedere regio
2. De actuele geluiden opgehaald over de
impact, kansen en belemmeringen van de
corona uitbraak.
3. In iedere regio is een rondje gemaakt met
de ontwikkelingen per regio.
4. Voor iedere regio is een infographic
ontwikkeld.
5. De verbinding NZa met
programmamanager is versterkt.
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2. Wat zijn de ontwikkelingen op hoofdlijnen?
1. Wat is de focus in de regio’s?
2. Wat zijn de actuele geluiden?
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2.1 Wat is de focus in de regio’s?
Beter Samen in Noord
• Waardegedreven zorg
• Ontzorgen van meervoudige problematiek

Gezond en Gelukkig Den Haag
•
Vanuit één visie naar gezamenlijke opgaves
•
Geïntegreerde preventieaanpak in de wijk

Geboortezorg Zuid aan Zee
•
Gedrag en handelen gericht op waarde
gedreven geboortezorg
•
Innovatieve vorm van bekostiging volgens
één prestatie

Gezond Texel 2030
• Veerkrachtige inwoners en gemeenschappen
• Lichamelijke, emotionele en sociale gezondheid.

Regio Ommelanden
• Kavelexperiment met een sterke focus op
digitale zorg.
• Leefstijl en preventie.

Vitale Regio Noordoostelijk Brabant
• Inwonersgerichte samenwerking
• Investeren in positieve gezondheid.

Toegankelijke Zorg Zeeland
• Toekomstbestendige zorginfrastructuur en ketensamenwerking
• Investeren preventie en eigen regie
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2.2 Wat zijn de actuele geluiden?
Visie
Regio’s hebben lange termijn visie.
Veel gericht op positieve
gezondheid, preventie,
innovatie en samenwerking.
Corona uitbraak lijkt visie niet echt
te beïnvloeden.

Ambities
De ambities zijn
ongewijzigd of
versterkt door de
corona uitbraak.

Innovatie
Veel realisatie van digitale zorg.
Overal is er de drive om van inzet
van digitale zorg tijdens corona
uitbraak naar duurzame inzet van
digitale zorg te komen.

Samenwerking
In samenwerking werd al flink
geïnvesteerd. Door de corona uitbraak
heeft het daadwerkelijk samenwerken een
impuls gekregen.

Plannen
Plannen voor de komende
periode zijn bij een aantal
regio’s concreet, bij anderen
zijn ze nog in de maak. Daar
waar ze al concreet waren, is er
wat vertraging opgelopen in de
uitvoering.
Het komen van visie en
ambities naar concrete plannen
en het vervolgens
daadwerkelijk realiseren van
die plannen in de praktijk is
voor de meeste regio’s een
tijdrovend proces.
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3. Wat zijn de ontwikkelingen in de regio’s?
1. Beter Samen in Noord
2. Geboortezorg Zuid aan Zee
3. Gezond en Gelukkig Den Haag
4. Gezond Texel 2030
5. Regio Ommelanden
6. Toegankelijke Zorg Zeeland
7. Vitale Regio Noordoostelijk Brabant
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3.1 Beter Samen in Noord
“Zoals minister Hugo de Jonge zei na zijn werkbezoek aan de regio: “Jullie werken
aan een film waar we in Den Haag het scenario nog aan het schrijven zijn”.
– Aad van ‘t Hof, programmamanager BSiN

Huidige situatie
Akkoord op programma en de
projectstructuur. Het programma is nu
onderdeel van het Amsterdam brede
programma Gezond & Vitaal
Amsterdam. In de kern ligt de focus op
het verbinden van zorg en welzijn.

Innovatie
Blijvend inzetten op digitale zorg.

Invloed van corona
De ambities zijn ongewijzigd. Het belang
van samenwerken is duidelijk en hier is
op ingezet.

Hoe nu verder?
Inzetten op tweede interventie voor een
doelgroep uit de GGZ. Daarvoor wordt
gestart met het opstarten van de
communicatie.
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3.2 Geboortezorg Zuid aan Zee
“GZaZ is koploper integrale geboortezorg. Innovatie van bekostiging is hierbij een
logische en waardevolle stap voor verdere optimalisatie van de samenwerking.”
– Jack van Mechelen IGO coördinator & Ilze Timmers programmamanager
Stichting Paulina.nu

Huidige situatie
Ondanks de corona uitbraak heeft het
experiment de meeste doelstellingen
weten te behalen.

Innovatie
Blijvend inzetten op omgeving waarin
het gedrag en handelen zich richt op
waarde gedreven geboortezorg.
Inzet technologie voor optimale
communicatie binnen de IGO en naar de
cliënt.

Invloed van corona
Integrale organisatie en samenwerking
leverde direct meerwaarde in korte
lijnen en snelle besluiten. Hieruit blijkt
het voordeel van
IGO–structuur. Samenwerking verder
uitbreiden is noodzakelijk.

Hoe nu verder?
Experiment ‘innovatie bekostiging
geboortezorg’ verder vormgeven door
het formaliseren van prestatie-afspraken
met verzekeraars en IGO-leden.
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3.3 Gezond en Gelukkig Den Haag
“De kracht van een beweging vanuit een netwerk is dat iederéén kan bijdragen
aan een Gezond en Gelukkig Den Haag”
Marjolein Oudshoorn, Programmamanager Gezond en Gelukkig Den Haag

Huidige situatie
Breed netwerk gevormd over de
domeinen heen vanuit de visie “van
ziekte en zorg naar gezondheid en
gedrag naar mens en maatschappij”.

Innovatie
Podium voor innovaties waarin cocreatie in de wijk centraal staat.
Inspiratie op transformatie vanuit
overvloed en mogelijkheden in plaats
vanuit tekorten.

Invloed van corona
Corona vergroot enerzijds de grote
sociale verschillen tussen wijken in Den
Haag. Anderzijds zien we prachtige
voorbeelden van maatschappelijke
veerkracht.

Hoe nu verder?
Versterken van de beweging. Faciliteren
van een Gezonde wijk. Versterken
samenhang collectieve en individuele
preventie. Domein overstijgende
innovatie van preventie ouderen en
GGZ.
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3.4 Gezond Texel 2030
“Op Texel staat een burgerinitiatief aan de basis van een beweging naar meer
gezondheid. Die is door een brede Coalitie verder uitgewerkt. Ik vind het mooi om te
zien hoe betrokken deze partijen zijn bij de kwaliteit van leven op hun eiland! ”
- Meike Hornstra, projectleider Gezond Texel 2030

Huidige situatie
Initiatieven in de samenleving zijn
geïnventariseerd. Welzijn op recept is
geïmplementeerd, maar de uitrol is nog
onvolledig door corona. Gesprekken met
werkgevers lopen.

Innovatie
Het ontstaan van innovatieve manieren
om bewegen op recept doorgang te
laten vinden. Oriëntatie op een Texelse
variant van het Odensehuis. Zichtbaar
maken veerkracht in tijden van corona.

Invloed van corona
Veel veerkracht bij de bewoners van
Texel. Zorgbehoefte opgevangen in
eigen omgeving. Nieuw momentum voor
aandacht voor bewegen, gezondheid en
leefstijl.

Hoe nu verder?
Focus op uitvoering 3 actielijnen:
veerkracht, welzijn en bewegen op
recept samenwerking met Texelse
werkgevers. Oprichten coöperatie
inwonerscampagne.
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3.5 Regio Ommelanden
“Een gezonde regio is een sterke regio. Daarom gaan we in Groningen aan de slag met
het Kavelmodel. Om de focus te verleggen van zorg naar preventie, mét de mensen die
ons nodig hebben”- Wieke Paulusma, projectleider Ommelander Ziekenhuis

Huidige situatie
Typerend voor het regio experiment is
het toepassen van het kavelmodel voor
een geografische afbakening, de
samenwerkingen tussen alle partijen in
de regio én de externe voorfinanciering.

Innovatie
Blijvend inzetten op digitale zorg.
Beeldbellen is voor een kwetsbare
doelgroep een goede oplossing. Op die
manier hebben zij geen reiskosten,
eigen vertrouwde omgeving.

Invloed van corona
Door corona is er meer draagkracht voor
leefstijl en preventie. En daarnaast
aandacht voor zorg dichtbij huis. Ook
zijn de samenwerkingen in de regio nog
meer versterkt.

Hoe nu verder?
Aan de hand van het kavelmodel doelen
bepalen voor het programma.
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3.6 Toegankelijke Zorg Zeeland
“ Bestuurlijk zijn de handen ineen geslagen. Nu ligt de focus op het
informeren en betrekken van de burgers in de regio” - Nicole van Loy,
programmamanager Toegankelijke Zorg Zeeland

Huidige situatie
De samenwerking is geformaliseerd middels
een strategie 2-daagse waarin regionale
opgaves zijn vastgesteld en bestuurlijk
commitment is afgegeven. Prioriteit wordt
gelegd bij geprioriteerde knelpunten in de
ouderenzorg, acute zorg en psychiatrie.

Innovatie
Inzet op ontwikkeling van een Digitaal
Zorgplatform Zeeland voor beveiligd
data-deling en toegang voor patienten.

Invloed van corona
Tijdens de coronacrisis is een
uitgebreide regioanalyse gemaakt en is
ingezet op verdere gezamenlijke
uitwerking van de visie op digitalisering.

Hoe nu verder?
Oktober 2020 wordt het meerjaren
programmaplan opgeleverd. In 2020
worden de eerste resultaten opgeleverd
waaronder de uitwerking van een
toekomstbestendige integrale keten
acute psychiatrie.
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3.7 Vitale Regio Noordoostelijk Brabant
“In de Vitale Regio Noordoostelijk Brabant willen we vanuit een sterke
motivatie voor de gezondheid en vitaliteit van inwoners samen stappen
zetten en bouwen aan vertrouwen.” - Vanessa Duterloo en Susanne Smits,
programmamanagers Vitale Regio Noordoostelijk Brabant

Huidige situatie
De afgelopen periode is gewerkt aan het
formeren van de data werkgroep, het
formuleren van de opdracht en het
voorbereiden van de inhoudelijke
stappen van de samenwerking.

Innovatie n.a.v. corona
Blijvend inzetten op digitale zorg,
inwonerinitiatieven en ‘welzijn op
recept’. De ervaringen met beeldbellen
zijn succesvol.

Invloed van corona
De regio is zwaar getroffen. In de crisis
is de stevigheid van de samenwerking
bevestigd. Daarnaast is extra ingezet op
digitale zorg- en hulpverlening en op de
welzijnsroutes voor inwoners.

Hoe nu verder?
De visie en het plan voor lange termijn
zijn onveranderd. De komende periode
krijgt het traject verder vorm, rekening
houdend met de beperkingen door
corona.
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4. Infographics per regio
1. Beter Samen in Noord
2. Geboortezorg Zuid aan Zee
3. Gezond en Gelukkig Den Haag
4. Gezond Texel 2030
5. Regio Ommelanden
6. Toegankelijke Zorg Zeeland
7. Vitale Regio Noordoostelijk Brabant
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Infographic
Beter Samen in Noord (BSiN)
Kartrekkers

•

Rol NZa
•
•
•

•

Ondersteunen op bestuurlijk
vlak.
Verrijken van regio-beeld met
data-analyses.
Inzetten van expertise bij
dialoog over focus t.a.v.
doelgroep, beïnvloedbare
factoren en interventies.
Faciliteren van communicatie
door inzet van communicatiecapaciteit en strategisch advies.

Doelstelling

Samenwerking
•

Programmadoelen (quadruple aim):
•
Verbeteren van de gezondheid
van een gedefinieerde
populatie;
•
Verbeteren van de ervaren
kwaliteit van zorg bij deze
populatie;
•
Verlagen of beheersen van de
(zorg)kosten per hoofd van de
bevolking van deze populatie.
•
Verbeteren werkdruk en
werkplezier.

Krijtmolenalliantie in
Amsterdam (KMA) wil zorg
anders inrichten en
samenwerken over domeinen
heen.
Betrokken partijen hebben in
2019 intentieovereenkomst
‘Beter Samen in Noord’ (BSiN)
ondertekend.

Resultaten
•
•
•

•
•

Ontwikkelde conceptmethodiek
om data gedreven tot
veranderingen te komen
Inzicht in SEH-bezoeken.
Nu na SEH-bezoek snellere
follow-up en voorkomen van
draaideur effect door gerichte
interventie.
Inzicht GGZ gebruik.
Interventies voor GGZ
doelgroep zijn in ontwikkeling.

2020/2021
•
•
•
•
•

Contacten op programmaniveau worden geïntensiveerd.
Communicatiestrategie wordt
ontwikkeld en uitgevoerd.
De NZa ziet BSiN als een goed
voorbeeld.
Regio’s die leren van elkaar is
wat de NZa betreft een
belangrijk proces.
Doorontwikkelen data gedreven
conceptmethodiek met
Medworq en Stizon.

Infographic
Geboortezorg Zuid aan Zee (GZaZ)
Kartrekkers

Samenwerking

Doelstelling

Geboortezorg Zuid aan Zee
verenigt het geïntegreerd
geboortecentrum van het Van
Weel Bethesda ziekenhuis,
gynaecologen van het
ziekenhuis, 4
kraamzorgorganisaties en 4
verloskundige buitenpraktijken.

•

•

•
•

Rol NZa
•
•

De NZa steunt het voorstel van
de coöperatie GZaZ.
De NZa heeft aangegeven dat
een dergelijke pilot het beste
gestart kan worden binnen de
beleidsregel innovatie.

Resultaten
•

•

Eind 2019 is er een gedragen
voorstel voor de pilot, gesteund
door CZ en NZa en zijn alle
zorgverzekeraars
aangeschreven en uitgenodigd
om in overleg te gaan over de
pilot.
In feb 2020 zijn 6 van de 8
verzekeraars aan boord, ieder
vanuit hun eigen wens en
verbondenheid deel uit te
maken van de pilot.

Het doel van deze pilot is het
wegnemen van de
administratieve belasting bij
zorgaanbieders.
Verlagen van transactiekosten
door vermindering van de
administratieve belasting
rondom de bekostiging van
integrale geboortezorg.
Multidisciplinaire manier van
werken behouden.
Gedrag en handelen
zorgaanbieders richten op
waardegedreven zorg.

2020/2021
•

•
•

In Q4 2020 wenst GZaZ te
beschikken over de
noodzakelijke data om
inhoudelijke prestatieafspraken
te kunnen gaan maken met
verzekeraars en leden van de
IGO.
De ambitie van GZaZ is om in
Q1 2021 te beginnen met de
beleidsregel innovatie.
De ambitie van GZaZ is om per
1 januari 2021 te beginnen met
de nieuwe werkwijze.

Infographic
Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH)
Kartrekkers

Samenwerking
•

•
•
•

Rol NZa
•
•

NZa draagt bij aan deze coalitie
door de NZa data-analyses.
Het helpen mogelijk maken van
experimenten als het gaat om
regulering en of financiering.

Doelstelling

GGDH is een netwerk van de
Gemeente Den Haag, LUMCCampus Den Haag,
kennisinstituten en verschillende
zorgverzekeraars.
Sinds begin 2020 zit de NZa ook
in de regiegroep
CZ en Menzis
vertegenwoordigen alle
zorgverzekeraars.
De samenwerking werkt met
een gemeenschappelijke visie
gaat werken aan een
gemeenschappelijk resultaat.

•

•
1.
2.
3.
4.

Resultaten
•
•
•

GGDH bevindt zich nog in de
opstartfase.
Er zijn initiatieven gestart die de
inwoner van Den Haag centraal
stellen.
Ondersteuning in de opschaling
van NDC

GGDH streeft naar dat iedere
Haagse inwoner zich zo gezond
en gelukkig mogelijk kan
voelen.
Vierledige doelstelling:
De gezondheid verbeteren.
De ervaren kwaliteit van de
zorg en ondersteuning
verbetering
De kosten beheersen
Zorgen voor voldoende en
gemotiveerde medewerkers

2020/2021
•

•
•

Deze zomer wordt de ambitie
gezondheidsverschillen
verkleinen verder uitgewerkt in
opgaven en deze worden belegd
bij de verantwoordelijke
organisaties binnen en buiten
het netwerk.
Ruisloze ouderenzorg gaat
starten. En pilot ‘indicatiestelling
door wijkverpleegkundige’.
Voorbereiden van structurele
inbedding en opschaling naar
andere wijken van ingezette
initiatieven.

Infographic
Gezond Texel 2030
Kartrekkers

Doelstelling

Samenwerking
•
•

•

In 2030 is Texel een eiland met
veerkrachtige gemeenschappen
en inwoners. Mensen weten hoe
ze gezond kunnen blijven en
gezond kunnen omgaan met
uitdagingen op lichamelijk,
psychisch en sociaal gebied.
Dit doet het programma door te
werken langs 3 actielijnen:
1.
Versterken veerkracht
inwoners en gemeenschappen
2.
lichamelijke, psychisch een
sociale uitdagingen
3.
Texelbreedsamenwerken obv
een gedeelde visie.
•

De samenwerking wordt
geformaliseerd door middel van
een coöperatie.
Binnen deze coalitie werken heel
veel regionale partijen samen.
De ambitie is om deze coalitie
nog verder uit te breiden.
De NZa is sinds eind 2019
betrokken.

Rol NZa
•

•

De coalitie gaat starten met het
maken van een business case.
Meike Hornstra geeft aan
wanneer en hoe de NZa hierbij
behulpzaam kan zijn.
Marianne verkent hoe de NZa
ondersteuning kan bieden bij het
maken van de business case. De
Coalitie heeft behoefte aan een
goed format.

•
•
•
•
•

Resultaten
Besluit volgende fase en
instellen stuurgroep met als
opdracht programma te
ontwikkelen.
Oplevering Programma Gezond
Texel 2030.
Afronding pilot Welzijn op
Recept.
Groen licht voor bouw
Gezondheidsplein Texel.
Subsidie: Startimpuls de Juiste
Zorg op de Juiste Plek.

2020/2021
•

•

2020 wordt het jaar waarin veel
activiteiten plaatsvinden, zoals
het verder uitvoeren van WOR
en BOR en het monitoren
daarvan en van het werken aan
de voorbereiding van structurele
inbedding van de verandering.
Het gaat ook om het betrekken
van de huisartsen en het
opnieuw aangaan van de
dialoog met de zorgverzekeraar,
informeren en betrekken van
inwoners en het maken van een
business case.

Infographic
Regio Ommelanden

Samenwerking
Kartrekkers

Samenwerking
•

•

•

Doelstelling

Voor de uitvoer van het
Kavelmodel wordt gewerkt
vanuit de inwoners,
professionals en bestuurders
ondersteund door experts.
De zorgorganisaties binnen
een kavel zijn vanuit hun rol
verantwoordelijk voor de
organisatie van zorg en
gezondheid.
Hierbij betrekken zij de
inwoners actief zodat er
voldoende draagvlak en
betrokkenheid is.

•

•

•

Rol NZa
•

•
•

Beschikbaar stellen van data –
deels ter ondersteuning van dat
wat er allemaal wel goed gaat
maar ook ter ondersteuning van
het urgentie besef.
Beschikbaar stellen van data van
soortgelijke experimenten om te
leren.
Data gedreven regio beelden
niet alleen op gezondheid. Maar
ook breder sociaal- economisch.

Resultaten
•
•

Start experiment
Overeenstemming tot
kavelmodel aanpak

Op de plekken zijn waar we het
verschil kunnen maken in
preventie: thuis, op scholen, in
supermarkten, daar waar de
mensen zijn.
Focus op lange termijn, minder
op quick wins. Huidige
zorgsysteem is niet houdbaar
op de lange termijn.
We beginnen in het OZG zelf.
Hier kunnen we snelste winst
boeken en een voorbeeld zijn
voor andere ziekenhuizen.

2020/2021
•

•
•
•

Van gezamenlijke doelstellingen
vanuit OZG-UMCG- Nza en
Menzis naar regionale
doelstellingen en één
‘visie/strategie/ambitie
document/verhaal
17 augustus groot overleg over
het kavelexperiment.
Werkbezoek Nza
Hackathon.

Infographic
Toegankelijke Zorg in Zeeland
Kartrekkers

•

Gemeenten

Rol NZa
•

•

Bijdragen aan de data-analyse
om te komen tot beeld die de
basis voor prioritering binnen de
Zeeuwse Coalitie vormen en
bijdrage aan de opzet van sector
overstijgende monitoring.
Advies over
bekostiging/financiering.

Doelstelling

Samenwerking
•

Het borgen van toegankelijkheid
van zorg en ondersteuning in
Zeeland en daarmee de
leefbaarheid in Zeeland.
Subdoelen:
•
Optimale inzet op preventie en
versterken eigen regie
•
Verbeteren van de match tussen
domein overstijgende zorgvraag
en aanbod
•
Toekomstbestendige integrale
keten acute zorg

De Zeeuwse Zorg coalitie
bestaat uit samenwerking met
partners die tijdens de strategie
2 daagse samen regionale
opgaves hebben vastgesteld en
bestuurlijk commitment hebben
afgegeven.
Prioriteit wordt gelegd bij
oplossen van knelpunten in de
ouderenzorg, acute zorg en
psychiatrie. Zeeuwse en
landelijke stakeholders worden
geïnformeerd en middels een
communicatiecampagne.

Resultaten
Toegankelijke Zorg Zeeland is
gestart met 5 projecten. De lange
termijn agenda wordt gebaseerd op
regio beeld:
•
Digitaliseren.
•
Personeelscapaciteit vergroten.
•
Integrale keten acute zorg met
focus op ANW – uren.
•
Integrale keten acute
psychiatrie.
•
Reductie aantal Zeeuwse
overlegtafels.

2020/2021
•
•
•
•

•
•

Opleveren regiobeeld.
Opleveren programmaplan
Realiseren van Zeeuws regie
organisatie met bestuurlijk
draagvlak.
Opleveren kaders van het
Zeeuwse Zorg Platform zodat de
cliënt/patiënt in de toekomst
één digitale toegang krijgt tot
de Zeeuwse zorg.
Integrale keten acute
psychiatrie uitgewerkt en
geimplementeerd
Invoering de zorg4zeeland app
door huisartsen.

Infographic
Vitale Regio Noordoostelijk Brabant
Samenwerking
•

•
•

Rol NZa
•
•
•
•
•

Hulp bij het formeren van
bestuurlijke structuur
Levering data-analyses
Aangepaste regels inzake de
financiering
Beleidsregel innovatie
Ondersteuning bij strategie en
communicatie

Doelstelling

Op basis van omvang en
betrokkenheid van organisaties
in Noordoost Brabant zijn er
twee sub-regio’s die samen
kwalificeren als proefregio:
Oss Uden Meierijstad
(240.000 inwoners)
MooiMaasvallei
(127.000 inwoners)

•
•

•

Resultaten
•
•
•

Concept
samenwerkingsafspraken.
Data groep in oprichting o.l.v.
geworven projectleider.
Opgesteld procesplan.

Vitale regio waar inwoners
tegen lagere kosten een betere
(positieve) gezondheid ervaren
Samen slimmer organiseren,
vanuit de leefwereld van
inwoners en eventuele winst
opnieuw inzetten voor
verbetering van de gezondheid
Anders samenwerken, actieve
wijkbewoners, flexibel
financieren, steunende
systemen

2020/2021
•
•
•
•

•
•

Samenwerkingsafspraken
vastleggen.
Oprichten stuurgroep en
inrichting van de ondersteuning
Uitwerken van doelen,
financiering, samenwerking en
monitoring.
Inrichten van governance,
voorbereiden van de monitoring,
data-analyses uitvoeren en
interventies bedenken.
Verkennen passende
financiering.
Starten met implementatie
interventies.
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