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O&I – DSP REGIOPLANA

INLEIDING

• Onze regio staat voor grote uitdagingen door de veranderende vragen en behoeften die mensen stellen aan zorg en welzijn. 

Daarnaast zijn er meerdere demografische, maatschappelijke en ook technologische ontwikkelingen die vragen om een 

transformatie van de (eerstelijns) zorg. Een ontwikkeling die de eerste lijn volop raakt is dat er meer vraag is naar zorg, terwijl 

er minder mensen zijn om deze zorg te leveren en dat deze mensen de werkdruk als hoog ervaren. 

• Dit vraagt om een transformatie! We willen de zorg meer vraaggestuurd inrichten, en de juiste zorg op de juiste plek door de 

juiste professional op het juiste moment leveren en tegen de juiste prijs. Evident in deze transformatie is dat zorgprocessen

waar maar mogelijk worden geautomatiseerd om huisartsen en assistentes te ontlasten. En dat zorgpaden opnieuw worden 

ingericht met meer focus op digitale, groepsgerichte en eerstelijns plus zorgvormen die ook het informele domein, het sociale

domein en de tweede lijn integreren. 

• Een goed functionerende multidisciplinaire eerste lijn in onze regio met naadloze aansluiting op het sociaal domein en de 

tweede lijn is dus cruciaal.

• DOH, SGE en PoZoB hebben binnen DSP een inhoudelijke samenwerking opgebouwd. DSP zoekt in alle samenwerking 

naar: meer persoonsgerichte zorg met betere kwaliteit van zorg, meer doelmatigheid vanuit de behoefte van de patiënt, 

werkplezier van de zorgverlener en organiseerbaarheid / vernieuwing van zorg met oog op het vergroten van de 

arbeidsproductiviteit. 

• DSP is met de regionale verzekeraars van mening dat de ingezette beweging met kracht moet worden voortgezet. Het 

regioplan vormt ons kompas hiervoor de komende 4 jaren. In het voorliggende plan voor de eerste twee jaren, 2020 en 2021, 

worden concrete resultaatsafspraken vastgelegd. 



O&I – DSP REGIOPLANB

SCOOP REGIOPLAN

• Per 2020 wil DSP afspraken maken voor de organisatie en samenwerking van het regionale zorgaanbod. In voorliggend plan is 

opgenomen hoe DSP de invulling voor zich ziet van deze afspraken m.b.t. de betaaltitels wijk- en regiomanagement voor de 

komende jaren.

• De drie zorggroepen maken ieder afspraken met de verzekeraar over de multidisciplinaire standaard zorgprogramma’s (DM, 

COPD, HVZ, VVR) en de overhead (ketenmanagement) om deze programma’s tot uitvoering te brengen. Dit geldt ook voor het 

programma astma. DSP werkt binnen deze programma’s ook steeds meer samen met de tweede lijn zoals bijvoorbeeld in het 

Nederland Hart Netwerk (NHN) en het programma CVA. 

• DSP is haar samenwerking enkele jaren geleden gestart op de nieuwere zorgprogramma’s kwetsbare ouderen, GGZ voor 

volwassenen en Kind en Jeugd (Jeugd GGZ). DSP werkt in deze zorgprogramma’s met alle ketenpartners toe naar één 

gezamenlijk inhoudelijk programma (met gezamenlijk gemaakte afspraken met ketenpartners, verwijs- en 

terugverwijsafspraken, scholing etc.). De contractering vindt per zorggroep plaats. 

• Op deze zorgprogramma’s starten regiobrede actieprogramma’s zoals het programma PRECIES! voor de zorg voor kwetsbare 

ouderen, waarin niet alleen DSP maar alle regionale partners van het netwerk deelnemen (niet alleen ZVW, maar ook WLZ, 

WMO en Jeugdwet). De taken op het gebied van de organisatie en samenwerking die de zorggroepen leveren aan deze 

actieprogramma’s zijn opgenomen in dit regioplan.

• De drie zorggroepen hebben een verschillende herkomst en ook organisatie. SGE bestaat uit (loondienst)centra waar meerdere 

disciplines samenwerken aan de zorg van patiënten. DOH en PoZoB zijn zorggroepen die vooral voor chronische-, 

procesmatige zorg en ICT mandaat hebben van de achterban. Stap voor stap vindt bij hen verbreding van de rol plaats. PoZoB 

heeft vanuit andere regio’s ook samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis en het St. Jansgasthuis. Deze samenwerking valt 

buiten het bestek van dit regioplan / O&I aanvraag wijk- en regiomanagement.



O&I – DSP REGIOPLANC

UITKOMSTEN REGIOVERKENNING

• De uitkomsten van de regioanalyse vormen belangrijke input voor het opstellen van het regioplan. Daarnaast vormen ook 

andere onderwerpen input voor het regioplan, zoals lopende, langdurige afspraken/programma’s (o.b.v. eerder vastgestelde 

regionale en landelijke hiaten en knelpunten in de zorg), de afspraken die zorgverzekeraars met andere zorgorganisaties en 

coalities maken in onze regio en de beschikbare arbeidscapaciteit.

Het aantal kwetsbare ouderen is 3% hoger dan het landelijk gemiddelde (23%), in Eindhoven is het % kwetsbare ouderen maar liefst 

31%. De kosten in de leeftijdscategorie > 75 jaar zijn 1% hoger. De zorgvraag stijgt 1,3% per jaar, die van wijkverpleging en GRZ met 

2,4%. Er is een relatief hoog aantal gebruikers van WMO-zorg. De kosten van multidisciplinaire eerstelijnszorg zijn relatief hoog ten 

gevolge van GGZ en KO, die van wijkverpleging zijn 10% lager dan landelijk.

De totale GGZ kosten zijn 10% hoger met een grote spreiding per subregio. De kosten van SGGZ zijn in Eindhoven 21% hoger dan 

verwacht, in de regio conform en in de Kempen aanzienlijk lager. De kosten voor GBGGZ zijn ook hoger. Wachttijden van GB- en SGGZ 

overschrijden regelmatig de treeknormen 

Specifiek over de J-GGZ zijn weinig uitkomsten beschikbaar in de regioanalyse. Wel is vastgesteld dat er relatief veel wordt gepest in de 

leeftijdscategorie van 12-18% en 10% van de jeugd afgelopen jaar zelfdoding heeft overwogen!

De relatief hoge kosten bij MSZ worden veroorzaakt door specialismen/diagnoses: ‘botspierstelsel’, ‘urogenitaal stelsel’, 

‘ademhalingsstelsel’, ‘zenuwstelsel’, ‘endocriene stelsel’ en ‘KNO’. De afwijking zit het in het algemeen in het relatief hoge aantal 

patiënten, niet zozeer in de prijs per patiënt.

De bevolking groeit harder dan landelijk (4 vs. 3%). De zorgvraag stijgt 1,3% per jaar bij ongewijzigd beleid. Vanwege de stijgende 

zorgvraag en vergrijzing stijgt het aantal benodigde medewerkers in de zorg en welzijnssector van 11,3% in 2017 naar 12,6 in 2025 als 

percentage van de beroepsbevolking. Voor doktersassistentes wordt een aanzienlijk tekort verwacht in 2023. De zorgkosten zijn 2%

hoger dan verwacht, vooral in Eindhoven (+10%). De bevolkingsopbouw en ervaren gezondheid zijn vergelijkbaar met het landelijk 

gemiddelde (leeftijdsopbouw, SES, inwoners met niet-Westerse achtergrond en vergrijzing) op (sub)regioniveau maar niet op wijkniveau.  



O&I – DSP REGIOPLAND

ORGANISATIE EN SAMENWERKING 

• Regionaal is er een organisatiestructuur voor de uitvoering van het regioplan:

• Binnen deze structuur vertegenwoordigen de deelnemers van de zorggroepen elkaar. Er is een verdeling van onderwerpen 

beschikbaar met de kartrekker / coördinator voor de organisatie en samenwerking op het desbetreffende onderwerp. In deze 

netwerken wordt bestuurlijk de opdracht met de te realiseren resultaten en de KPI’s vastgesteld. De voortgang wordt gemonitord 

en periodiek besproken.

• De regioanalyse laat een accumulatie van aandachtspunten in Eindhoven zien, m.a.w. het verbeterpotentieel op de regionaal 

bepaalde doelstellingen is in Eindhoven het grootst. In de stad Eindhoven zijn alle drie de zorggroepen vertegenwoordigd. DSP

kiest ervoor om extra aandacht te geven aan de regioagenda in Eindhoven door wijkgerichte samenwerking meer nadrukkelijk 

vorm te geven met twee doelen. Als eerste moet wijkmanagement betere samenwerking tussen huisarts, andere 

eerstelijnszorgaanbieders, gezondheidswerkers (incl. informeel / burgerinitiatieven) en het sociale domein in de wijk opleveren.

En als tweede moet wijkmanagement de huisarts ontlasten doordat de patiënt met een hulp- of zorgvraag gezien wordt door de 

meest passende zorgverlener of gezondheidswerker.

• DSP is van mening dat een compensatie voor de specifieke meerkosten vanuit loondienstcentra (SGE) buiten de scoop van dit 

regioplan vallen. Hiervoor loopt een onderzoek (BDO in opdracht van verzekeraars en InEEN) dat deze zomer afgerond wordt.

Zorgprogramma’s 

(standaard- en 

aanvullende ketens)

DSP werkt samen op de standaard- en nieuwe zorgprogramma’s. De samenwerking DSP is (m.n. op nieuwe ketens) op de volgende niveaus 

ingericht: 

• Strategisch: bestuurlijke afstemming multidisciplinair

• Tactisch: inhoudelijke, multidisciplinaire afstemming en innovatie van het programma

• Operationeel: onderlinge aansturing en terugkoppeling. 

Als het gaat om andere onderwerpen wordt per onderwerp vastgesteld of het inrichten van een stuur- en werkgroep voldoet (met 

terugkoppeling naar bestuur DSP en andere partners), of dat er daarnaast ook een inhoudelijke advies- of werkgroep aangewezen is.

Regiocoalities Er zijn, mede op advies van zorgverzekeraars regiocoalities ingericht: DOH met het St. Anna Ziekenhuis, SGE met het Catharina Ziekenhuis 

en PoZoB met het Maxima Medisch Centrum. 

Brede rol zorggroep De samenwerking is uitgebreid met andere onderwerpen en partners, zoals aanvullende programma’s met het Nederlands Hart Netwerk, de 

farmaceutische zorg met CAZO, wijkgerichte zorg en palliatieve zorg met huisartsenkring ZOB. Ook voor deze thema’s bestaat een 

overlegstructuur. 

Daarnaast is DSP zoveel mogelijk actief in de regionale netwerken in het sociaal domein, jeugdzorg, VVT, thuiszorg, transmurale netwerken 

met de drie regionale ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGZ, paramedisch, etc.



• Onderstaande speerpunten komen voort uit de regioanalyse die afgelopen maart-mei 2019 in opdracht van DSP, CZ en VGZ is uitgevoerd als 
ook uit lopende regionale afspraken. Deze speerpunten zijn in een gezamenlijk overleg (dd. 21 mei) besproken om op te nemen in het DSP 
Regioplan. 

O&I – DSP REGIOPLANI

 Het algemene doel van het zorgprogramma is om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in optimale gezondheid en kwaliteit van leven in hun voorkeursomgeving te 

laten wonen, en hen te helpen om de regie over de eigen gezondheid te verstevigen. Om dit doel te bereiken zet het zorgprogramma in op individueel maatwerk 

voor elke kwetsbare oudere, een integrale en proactieve aanpak van zorg en welzijn, multidisciplinair van aard. De zorg wordt georganiseerd vanuit de 

huisartsenpraktijk. Een goede verbinding met de wijkverpleging en het sociale domein is een belangrijke voorwaarde.

 Binnen het programma bieden we persoonsgerichte zorg: zorg sluit zoveel mogelijk aan op de manier waarop de patiënt in het leven staat en zelf met de 

aandoening omgaat. Daarom neemt een patiënt zelf deel aan het MDO en worden afspraken vastgelegd in een IZP. 

 Medio 2018 hebben alle regionale stakeholders o.b.v. klantreizen acht problemen / speerpunten benoemd voor thuiswonende ouderen die we als regio (patiënten, 

aanbieders, gemeenten en verzekeraars gezamenlijk willen oplossen binnen het programma Precies!.

 Het zorgprogramma GGZ voorziet in de zorg voor mensen met psychische problematiek. Zorg geleverd door de huisarts, POH-GGZ, psycholoog, 

verslavingsconsulent en consultatief de psychiater valt binnen het programma. Daarnaast is ondersteuning met eHealth en groepsaanbod beschikbaar. Iedere 

patiënt binnen het zorgprogramma GGZ wordt gemonitord ten behoeve van de inzichtelijkheid van de problematiek, de continuïteit-, en de kwaliteit van zorg. 

 Hoger doel van het zorgprogramma GGZ is: Het verbeteren van gezondheid en welzijn van volwassenen en ouderen met GGZ klachten en hulpvragen, door middel 

van vraaggestuurde, hoogwaardige en effectieve GGZ ketenzorg.

 Hierbij streven we naar goed functionerende multidisciplinaire samenwerking van alle ketenpartners, gericht op integrale zorg op maat voor de patiënt.

 Door inzet van de POH Jeugd GGZ vindt adequate exploratie van de hulpvraag plaats in de huisartsenpraktijk en kunnen kortdurende interventies worden ingezet. 

Doordat de lijnen met het (sociaal) wijkteam, de scholen, jeugdgezondheidszorg en andere ketenpartners kort zijn, is de basis om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ 

te kunnen bieden, gelegd. Op hoofdlijnen gelden de volgende doelstellingen:

- Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van kinderen/jongeren en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk

- Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren

- Eerder de juiste hulp op maat bieden om dure gespecialiseerde hulp te verminderen

- Integrale hulp bieden aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’.

- Meer ruimte voor professionals door vermindering van regeldruk. 

 De huisartsenpraktijk heeft met name een rol aan ‘de voorkant’ van de Jeugd GGZ keten. In de gehele keten doet zich een aantal knelpunten voor die de 

doorstroom in de keten (m.n. instroom en uitstroom) belemmeren. Wachtlijsten bij zowel het sociale wijkteam als gecontracteerde aanbieders binnen de Jeugdwet 

vormen de belangrijkste knelpunten. Knelpunten die diverse oorzaken kennen (o.a. personele capaciteit en budgetbeperking). Daarnaast is momenteel weinig 

aandacht voor vernieuwing van het aanbod binnen de Jeugdwet, bv. door digitalisering en inzet van groepsaanbod. Deze vernieuwing is tevens nodig voor het 

oplossen van de knelpunten.

 Samenwerking met gemeente en zorgverzekeraar is belangrijk. Onze overtuiging is dat het versterken aan de basis (POH kind & jeugd) we minder knelpunten 

hebben in de keten en problematiek niet nodeloos verzwaren.

 Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Om deze zorg te kunnen blijven bieden gaat het accent verschuiven van zorg gericht op herstel, 

naar zorg die mensen helpt bij het leven met een chronisch aandoening. Het functioneren van mensen is het vertrekpunt.

 De zorg wordt in nauwe samenwerking met eerste- en tweedelijns zorgaanbieders vormgegeven om patiënten zorg op de plek te geven waar dat voor hen het 

beste is: zo dichtbij huis als mogelijk, door juiste professional en van gegarandeerde kwaliteit. In de samenwerking met de drie regionale ziekenhuizen wordt 

gewerkt aan deze integrale zorg. 

 Het zorgaanbod van de chronische zorg wordt opnieuw ingericht om beter aan te sluiten op behoeften van mensen en om zorg uitvoerbaar te houden. In het 

zorgproces is een standaard behandelplan met de focus op fysieke consulten dan niet meer de standaard. De standaard zijn andere zorgvormen (groepen, 

eHealth, (digitale) meekijkconsulten) die op maat op de behoeften van de patiënt worden aangeboden (blended care). 

 De chronische zorgprogramma’s vragen om een herontwerp om de zorg persoonsgericht in te richten en om de stijging van het aantal chronisch zieken op te 

kunnen vangen. Waar de zorg nu vooral via een protocol gebaseerd op de standaarden wordt geleverd in face-to-face consulten, zal de focus primair komen te 

liggen op online hulpverlening en breed toegankelijke groepen (educatie, leefstijl, instructie zelfmeten etc).

 Doel is dat patiënten zelf de regie kunnen houden en beter kunnen omgaan met de aandoening. En dat de arbeidsproductiviteit van de zorgverleners toeneemt. 

 JZOJP is een overall omschrijving van initiatieven om zorg op de juiste plek, met de juiste zorgverlener, tegen de juiste kosten te organiseren. Dit is in principe van 

toepassing op alle initiatieven van DSP, maar in dit regioplan focussen we ons m.n. op optimaliseren van zorg in de keten tussen informele en sociale domein – 1e

lijn en de MSZ en GGZ-1e lijn.



Doelstelling
• Met kwaliteit van leven langer thuis wonen 

en crises en opnames voorkomen

Resultaat / KPI • Zie speerpunten

Uitgangs-
punten

Regioanalyse 75+
Verantwoord thuis wonen onder druk

Inkoopkader CZ
Verantwoord en dichtbij

Inkoopkader VGZ
Zinnige zorg op juiste plek

DBC/S3?
Zorgprogramma kwetsbare ouderen

O&I-regioplan 
Juiste zorg op de juiste plek

Speerpunten
2020-2021

*SO, diëtist, podo/pedi, apotheker, psycholoog

I

 Zorgprogramma uitgevoerd in 100% DSP-praktijken

 Gegarandeerde toegang indien nodig (realistisch inclusie%)

 Sturen op afname praktijkvariatie (TraZag, MDO, IZP, ACP, EDIZ)

 Maatwerk casemanagement (POH/WV/ZTB dementie) en

gedeeld zorgplan

 Korte lijnen met het sociaal domein

 Behandelwensen (ACP) vastgelegd (bij huisarts) 

 Belasting mantelzorger (EDIZ) vastgelegd 

 Patiënt/mantelzorger aanwezig MDO (persoonsgerichte zorg)

 Medicatiebeoordeling (door apotheker)

 Zorgbrug ZO! geïmplementeerd

 Toename inzet SO en paramedici geriatrie

 Complexiteit steeds groter - budget onder kostprijs

 Bekostiging:

- ketenpartners* > 2020 vanuit DBC KO

- ACP-gesprek huisarts

 Populatie: 

meer kwetsbare ouderen (26%) dan NL 

(23%) - EHV 31%

 Toegang:

>500 mensen op wachtlijst WLZ en 8100 

niveau 3/4/5 nodig tot 2025

 Kosten: 

1% hoger dan verwacht - vooral in EHV

 Kwaliteit 

Persoonsgerichte zorg (SELFIE)

 Zo lang mogelijk in de eigen omgeving

 Zorg zo laag mogelijk in de keten

 Persoonsgerichte, integrale zorg

 Zelfredzaamheid met o.a. eHealth

 Grotere rol huisarts in dementieketen

 ‘Co-makership’ in regionale PDCA-cyclus: 

kosten, toegang en kwaliteit

 Transitie-afspraken 2e lijn

 Eigen regie verstevigen

 Efficiënt benutten capaciteit

 Persoonsgerichte zorg (thema’s)

 Meer tijd voor de patiënt

 Betaalbaarheid en toegankelijkheid

 Regionale verbeteruitdagingen 

 Integrale, digitale diagnostiek

 Alliantie-afspraken 2e lijn



Doelstelling

<< Zie toelichting GGZ: Zorgaanbodplan GGZ 2020 – 2025 >>
• Iedere persoon met een GGZ zorgvraag ontvangt de juiste zorg op de juiste plaats, 

zo mogelijk vanuit het perspectief van de betreffende persoon

• Het opheffen van de wachtlijstproblematiek

Resultaat / KPI

Uitgangspunten

O&I regioplan Inkoopkader CZ / VGZ

O&I regioplan: regionaal programma O&I regioplan

Speerpunten
2020-2021

I

• Snelle doorstroom van zorg.

• Goede toegankelijkheid van zorg

• Samenhangende zorg

• Zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare middelen

• Juiste indicatie van waar mogelijk zelfzorg en als nodig zorg

• Daar waar generieke indicaties zijn, gebruik maken van 

gemeenschappelijke middelen zo laag mogelijk in de keten.

• Alvorens over te gaan op zorg (indien mogelijk): eerst verkenning 

van de mogelijkheden van het sociaal systeem, het voorliggend 

veld van het sociaal domein dan wel sociaal domein.

• Wachttijd vermindering door de gehele keten

• Afname verwijzingen GBGGZ en SGGZ

• Hoger percentage gebruik zelfzorg, voorliggend veld van het sociaal domein en sociaal domein 

• Kostenreductie

• Overeenstemming om inhoudelijk resultaat te evalueren

• Samenwerkings- en verwijsafspraken: Tripartite overleg ZV, 

zorggroep en GGzE

• Doelmatigheid: juiste zorg op de juiste plaats, triage, 

stimuleren zelfredzaamheid

• Zorgvernieuwing en E-health

• Wachttijd reductie

• Aansluiting (voorliggend veld van het) sociaal domein

• Zelfzorg

Partners:

• DSP

• GGzE

• Apanta

• PsyZorg

• Gemeente

• Novadic-Kentron

Planning:

• 2019: voorbereiding – vanuit knelpunten analyse naar

oplossingen

• 2020: uitwerking – implementatie en evaluatie eerste 

projecten 

• 2021 en verder – toewerken naar behalen doelstelling

Focus:

• Aanpassing mindset zorgverleners naar meer coaching en begeleiding

• Substitutie 

• stabiele chronische patiënt

• gebruik sociaal netwerk en sociaal domein

• zelfzorg na bezoek huisarts

• eHealth: doelmatigere inzet in de praktijk

• Online begeleid

• Combinatie met face-to face

• Groepsaanbod: ontwikkeling nieuwe vorm van zorg via inloopgroep 

naast groepstraining

• Gebaseerd op positieve gezondheid

• Versterken eigen regie, zelfredzaamheid en weerbaarheid

• Rode draad is sociaal steun systeem

• Samen met sociaal domein

• Kwaliteitscyclus: gezamenlijke monitoring kwaliteit en voortgang m.b.t. 

resultaat



Doelstelling
• Kinderen met (een vermoeden van) GGZ gerelateerde klachten worden door de juiste zorgverlener/ me de juiste

ondersteuning geholpen, en ervaren zo snel mogelijk een goede gezondheid 

Resultaat / KPI

Uitgangspunten

Regioanalyse (+ conclusies van overleggen 
met ketenpartners) 

Uitgangspunten goede Jeugd GGZ zorg Inkoopkader CZ/ VGZ

Zorgprogramma Jeugd GGZ O&I regioplan 

Speerpunten
2020-2021

1. Afname wachttijden op diverse plekken in de keten. Bv. door (meer) inzet van eHealth, groepsaanbod i.p.v. individueel aanbod, 
aangepaste werkwijze WIJ-Eindhoven etc.

2. Afname van gemiddelde kosten per kind voor GGZ Zorg 

Populatie

• Veel gepest in de leeftijdscategorie 12-18. 

• 10% heeft het afgelopen jaar zelfdoding overwogen

Toegang 

• Wachttijden in keten zijn (te ) lang en de wachtlijst-

problematiek is complex (waar liggen            verant

woordelijkheden? en welke onderlinge             sam

enwerkingsafspraken zijn nodig?) 

Kosten

• Budget van de gemeenten wordt overschreden

• Teveel inzet specialistische zorg 

• Financiering ZVW is onzeker op de lange termijn 

I

 Laagdrempelig, kleinschalig en persoonlijk; 

 Vanuit een vertrouwde omgeving;

 Vraag- of klachtgericht; 

 Demedicaliseren, ontzorgen, normaliseren;        

 Meer ruimte voor professionals en 

vermindering van regeldruk;

 Preventie en uitgaan van eigen 

verantwoordelijkheid en mogelijkheden, dure 

gespecialiseerde hulp verminderen;

 Zorg op maat, eenvoudig als het eenvoudig 

kan

 Het maken van regionaal beleid wordt 

gestimuleerd (bv. aanpak wachttijden)

 Toegang verbeteren door effectiever gebruik 

bestaande capaciteit SGGZ  opschaling 

verminderen + eerder afschalen 

 Inzet van eHealth 

 Versterking van de rol van het sociale domein 

 Ruimere inzet dan 12 uur POH GGZ per 

normpraktijk mogelijk  sprake van aantoonbare 

substitutie + oplossing in integraal 

georganiseerde keten die leidt tot zinnige zorg 

 Korte lijnen met sociaal domein + verschuiving van eerste lijn naar 

sociale basis 

 Uitrol van uniform proces intake + vraagverheldering  positieve 

gezondheid heeft hierin een vaste plaats 

 Verdere uitrol groepsaanbod i.s.m. gemeente en scholen

 Verdere digitalisering van het aanbod: fysieke consulten vervangen 

door digitale consulten in Minddistrict 

 Toename in consultatie kinderpsychiater/kinderarts en 

kinderpsycholoog binnen het zorgprogramma

• Zo nodig stemt de POH Jeugd GGZ af over  afgestemde, effi-

ciënte overbruggingszorg en nazorg 

 Laagcomplexe ADHD zorg wordt in huisartsenpraktijk geboden (evt. 

consultatie psychiater)

 Zorgprogramma uitgevoerd in x% DSP-praktijken 

 Doorstroom in keten is verbeterd. Basis hiervoor vormt 

‘patientjourney’

 Afname van wachtlijsten; patiënten worden eerder op de juiste 

plek geholpen. 

 Binnen de keten zijn afspraken gemaakt over casemanagement 

 Vernieuwing van het aanbod door digitalisering en inzet groepen



Doelstelling
• Patiënten met een chronische aandoening (DM, HVZ, VVR, COPD en astma) worden zoveel mogelijk ondersteund 
in de eerste lijn en gestimuleerd tot zelfmanagement

Resultaat / KPI

Uitgangs-
punten

Regioanalyse Richtlijnen Inkoopkader CZ/ VGZ

Speerpunten Wat heeft DSP hiervoor nodig?

Speerpunten
2020-2021

• Daling aantal verwijzingen naar de tweede lijn voor Astma/COPD en DM door inzet consultatie kaderarts en specialist*

• Regionale formularia voor DM en astma/ COPD zijn beschikbaar

• Afspraken over consultatie tweede lijn en overdracht naar eerste lijn 

I

 Multidisciplinaire zorgkosten lager dan 

verwacht (-22%)

 Prevalentie van 1 of meer langdurige ziekten 

in de regio lager, in de stad hoger dan 

gemiddeld

 Aantal rokers in de regio lager, in de stad 

hoger dan gemiddeld

 Behandellijn DM + Astma/COPD hoger in 

tweede lijn vgl Nl

 Chronic care model (Vrijhoef, 2008)

 NHG richtlijnen voor Diabetes, CVRM, 

COPD en astma

 NZa-beleidsregel ‘Huisartsenzorg en

 multidisciplinaire zorg’

 Stimuleren Zelfzorg via ZO!

 JZOJP

VGZ

 persoonsgerichte zorg, Een standaardtarief per 

keten, Overhead via O&I (1,25 per keten), 

Effectief inzetten beschikbare capaciteit, Meer tijd 

voor de patiënt, substitutie, Duurzame diagnostiek

 Max inclusie DM: 4,5%, COPD: 1,5% VVR: 4%, 

 Astma: o.b.v. positieve BC, 

CZ

 Persoonsgerichte zorg, verantwoordelijkheid en 

zelfredzaamheid patiënt, JZOJP, transparantie in 

kwaliteit, voorkomen onnodige zorg, co-

makership

 Substitutie; zie uitwerking JZOJP

 Verminderen van het aantal chronische patiënten dat naar de 

2e lijn wordt verwezen*

 Doelmatig voorschrijven m.b.v. regionale formularia

 Afspraken met ketenpartners op DSP niveau

 Persoonsgerichte (integrale) chronische zorg, blended care, 

digitalisering: (Zie redesign chronsiche zorg)

 toename inzet groepsaanbod (o.a. SMR, zoutworkshops, 

supermarktrondleidingen)

 toename inzet digitale en eventueel andere middelen

 Commitment tweede lijn op substitutie afspraken en 

formularia

 Financiering overname zorg uit tweede lijn en 

implementatie persoonsgerichte zorg

 Afspraken VGZ- tweede lijn m.b.t. substitutie

 Coördinatie regionale formularia

 ICT aanpassingen voor consultatiemogelijkheden



Doelstelling
• Kwalitatief goede zorg op maat, inzet andere zorgvormen waardoor efficiëntie van inzet

van zorgaanbieders 
Optimaliseren persoonsgerichte zorg, door inzet van eHealth, coachende stijl consultvoering en groepstrainingen

Resultaat / KPI

Uitgangspunten

Regioanalyse Richtlijnen Inkoopkader CZ/ VGZ

Consultvoering, PGO en eHealth DSP-training

Speerpunten
2020-2021

• Afgestemde inzet op eHealth, consultvoering en groepstrainingen binnen de zorgprogramma’s
(organisatie, tempo en werkwijze kunnen verschillen)

I

 Vanwege de stijgende zorgvraag en de 

vergrijzing stijgt het aandeel benodigde 

medewerkers in de zorg- en welzijnssector

 Gebruik van eHealth is in de periode 2016– 2018 

zeer beperkt toegenomen voor chronisch zieken. 

Gebruik van eHealth vindt m.n. plaats binnen de 

GGZ in Zuidoost Brabant

 Regio DSP scoort vergelijkbaar met landelijk op 

de indicator ‘matig tot veel regie op eigen leven’ 

(90%). Stad Eindhoven scoort licht lager dan de 

andere regio’s

 Verplichting: Invoeren PGO per 01-07-2020, 

afstemming op het gebied van inzet OPEN.

 Medmij standaarden voor koppelvlakken 

systemen als voorwaarde.

 Bij gebrek aan kwaliteitskader voor eHealth 

gebruik van expertise NELL bij keuze van 

passende tools en interventies

 Voor goede processen en samenwerking 

raadplegen expertise van VIPP

CZ: 

• eHealth als tool voor zorg verantwoord en 

dichtbij, bevorderen zelfmanagement, 

verbeteren toegang en betaalbaarheid.

VGZ:

• Digitalisering als middel om effectiviteit en 

efficiency te verbeteren. Als mogelijkheid om 

‘ruimte te maken’ (stap 1). Ruimte voor 

doorontwikkeling in technologie.

 Afstemmen van de inzet van eHealth en zelfmanagement binnen 

zorgprogramma’s. Zoals e-consult, digitale consultvoorbereiding en 

e-coaching, zelfmetingen. 

 Gelijk schakelen inhoud en lay-out toegang patiënt tot medische 

gegevens in de regio (PGO). Voorbereiden van zorgverleners. 

Toegang van patiënt tot het dossier leidt (onder meer) tot betere 

consultvoorbereiding.

 Andere –coachende- manier van consultvoering. Patiënten 

begeleiden om hun gezondheidssituatie te beoordelen en doelen te 

stellen, breder dan medische doelen. Met als doel patiënten beter in 

staat stellen om regie te nemen.

 Concrete projecten in onderzoek: traject VVR, Minddistrict

 DSP Training faciliteert de bij DSP aangesloten zorgverleners in 

het organiseren van kwalitatief hoogwaardig groepsaanbod.

 Speerpunten zijn breder aanbod trainingen, evaluatie van 

trainingsaanbod (klanttevredenheid minimaal een 7,5, effectiviteit 

op niveau van deelnemer, efficiëntie op niveau van 

arbeidsproductiviteit zorgverleners)



Doelstelling

Resultaat / KPI

Uitgangspunten

Uitgangspunten Regioanalyse / regioplan

Speerpunten

Speerpunten
2020-2021

• Resultaten: vaststellen van de JZOJP projecten, uitvoeren en evalueren van de JZOJP projecten op basis van nader op 

te stellen projectplannen. 

I
JZOJP is een denkkader dat DSP en haar stakeholders ondersteunt bij het analyseren, ontwikkelen, 

organiseren en evalueren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. 

De regio analyse MSZ en GGZ dient hierbij voor de keuzes alsmede 

vigerend beleid c.q. afspraken tussen het medisch specialistisch domein, 

het ggz domein en huisartsenzorg. Dit dient ook bezien te worden vanuit 

het perspectief van nog te concretiseren transitie- of alliantie afspraken. 

Hiertoe wordt in het kader van regiomanagement een forfaitair bedrag 

opgenomen per verzekerde, waarmee projectleiders aangesteld kunnen 

worden om dit in co-creatie uit te werken en niet afhankelijk te zijn van 

vertragende projectgebonden subsidie aanvragen. Dit sluit aan bij het 

vigerend beleid dat er bestuurlijk overleg is met de ziekenhuizen en al 

projecten worden uitgevoerd. DSP heeft een vertegenwoordiging per 

ziekenhuis. Het intensiveren van JZOJP op basis van de regio analyse en 

andere verdiepende onderzoeken als SIRM NVZ. 

Een forfaitair bedrag voorkomt administratieve last t.a.v. aanvragen 

ondersteuningsgelden (VEZN).

JZOJP is de brede visie over de juiste zorg op de juiste plek. DSP 

onderschrijft deze visie en geeft er betekenis aan. In het kader van het 

regioplan ligt de focus op de substitutie van de medisch specialistische 

curatieve en geestelijke gezondheidszorg. Binnen de gecontracteerde 

zorgprogramma’s ligt daarbij de nadruk op adequate verwijs, terugverwijs en 

doorverwijs afspraken op basis van het matched care principe. Reguliere 

aanpassingen aan en ontwikkelingen binnen zorgprogramma’s vinden plaats 

binnen de gestandaardiseerde overhead. Maar complexere of uitgebreidere 

ontwikkelingen binnen de zorgprogramma’s of bij andere ziektebeelden als 

klachten aan het bewegingsapparaat, EPA of aanvullende onderdelen op de 

zorgstandaard als formularium of diagnostiek zullen in samenspraak met de 

ziekenhuizen, GGZE en zorgverzekeraars gemaakt moeten worden.

Farmacie en formularium afspraken worden in het kader van farmacie beleid 

uitgewerkt. JZOJP in bredere zin wordt tevens in eHealth, informele en 

sociaal domein (demedicaliseren) nader uitgewerkt. 

• Nader vast te stellen per ziekenhuis op basis van de regio 

analyse, vigerend beleid en transitie afspraken. 



• Onderstaande onderwerpen zijn opgenomen in het regioplan omdat het onderwerp lopend beleid betreft, het onderwerp de afspraken van 
verzekeraars met andere zorginstellingen in onze regio ondersteunt of omdat het onderwerp in voorwaardelijke zin van belang is om 
speerpunten uit te kunnen voeren. 

O&I – DSP REGIOPLANII

 De huidige en toekomstige arbeidsmarkttekorten in de zorgsector zijn van grote invloed op de continuïteit van zorg in de regio, zeker als we rekening 

houden met de demografische en zorginhoudelijke ontwikkelingen enerzijds en ambities vanuit het regioplan anderzijds. 

 DSP werkt op diverse manieren aan het voorkomen en oplossen van arbeidsmarkttekorten en aan het realiseren van alternatieve oplossingen. DSP doet dit 

samen met andere partners, o.a. de deelnemers aan het Bestuurlijk Netwerk Huisartsenzorg en het regionale samenwerkingsverband Transvorm.

 DSP heeft sinds 2017 een voorziening om groepsgerichte zorgvormen lokaal in onze werkgebieden te bieden: DSP Training organiseert een gezamenlijke

groepsaanbod voor training, educatie, instructie waarbij:

o De trainingen van voldoende kwaliteit zijn en makkelijk toegankelijk (qua locatie, aanbod/inhoud en wachttijd);

o Deelnemers profijt hebben van de trainingen in het omgaan met hun klachten of (chronische) aandoening (effectief) en 

o De trainingen een deel van de individuele zorg vervangen (efficiënt);

o Praktijkondersteuners en andere zorgverleners (diëtistes, etc) meer variatie en werkplezier ervaren in het coachen van patiënten. 

 Medewerkers van de zorggroepen als ook ketenpartners zijn als trainer opgeleid om op meer dan 30 locaties groepstrainingen te verzorgen. Een 

kwaliteitshandboek is ontwikkeld (door stichting KOH). 

 De farmaceutische zorg wordt complexer door veranderende eisen vanuit de overheid, zorgverzekeraars en patiënten. Voor het toekomstbestendig maken 

van de farmaceutische zorg moeten huisartsen, specialisten, apothekers, patiënten en verzekeraars samen vooruitkijken naar ontwikkelingen als 

vergrijzing, digitalisering en de verandering van patiënten naar zorgconsumenten.

 In deze nieuwe samenwerking willen we niet zozeer inzetten op het herstellen van minder passende of onjuiste medicatie maar op het primair goed 

voorschrijven van de juiste middelen. “PerfectSamen” is er als eerste op gericht de farmaceutische zorgketen en de lokale samenwerking tussen huisartsen 

en apothekers te verbeteren. Daarbij wordt ook een betere farmaceutische samenwerking van huisartsen en openbare apothekers met specialisten en 

apothekers van de verschillende ziekenhuizen en tweedelijns GGZ vormgegeven.

 Spoedzorg omvat verschillende artsen en hulpverleners, de huisartsenpost, spoedeisende hulp in het ziekenhuis, spoedopvang waar goede samenwerking 

geboden is. Binnen de spoedzorg worden veel knelpunten ervaren (zoals te veel vragen die niet in de ANW thuishoren, organisatie van HAP, waarnemers 

doen ANW-diensten in ander werkgebied) en wordt hoge werkdruk ervaren. 

 Doel is om toegankelijke spoedzorg te garanderen die toekomstbestendig is. 

 Het regionale project Palliatieve Zorg is erop gericht om bij mensen met een ongeneeslijke ziekte adequate palliatieve zorg in te richten en daarmee de 

kwaliteit van leven voor patiënten en naasten te verbeteren. Belangrijke aspecten zijn vroegsignalering, markering, proactief handelen, zorgvuldige 

beoordeling/behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.     

 In 2018 startte de regio Zuidoost Brabant met een regionale project palliatieve zorg onder de betaaltitel regioprestatie (samenwerking tussen 

Huisartsenkring, DOH, SGE, PoZoB, ELAN, CZ en VGZ). Hierin zijn palliatieve teams lokaal ingericht en uitgebreid. Met ondersteuning van een 

projectleider en palliatieve consultenten worden zogenaamde palliatieve toetsoverleggen (’PTO’s’ ) gehouden. Hierin worden concrete afspraken gemaakt 

over de teamsamenstelling, beoogde kwaliteit van zorg, taken, rollen en samenwerking. Huisartsen brengen hun palliatieve populatie in beeld, en dragen 

casuïstiek aan ter bespreking. Er zijn regionale scholing over dit onderwerp. Ook worden afspraken ontwikkeld tussen oncologische specialisten en de 

lokale teams. 

 In de regio nemen nagenoeg alle huisartspraktijken deel. Het jaar 2018 is zeer positief geëvalueerd, aan het einde van 2019 vind de eindevaluatie plaats. 

Het is nu al duidelijk dat dit project in een grote behoefte voorziet en er zeer groot draagvlak bestaat om dit project te continueren, uit te breiden met enkele 

aandachtsgebieden die nog niet aan bod kwamen. Dat betreft vooral borging van het lokale netwerk, met name ten aanzien van thuiszorg en geestelijk 

verzorgers, evaluatie van het bestaande project en de verbeterpunten doorvoeren, meer ruimte voor casuïstiekbesprekingen, het signaleren van ACP in 

samenwerkingsafspraken met specialisten opnemen, het implementeren van zgn. “scenariodenken” en “moreel beraad”.  

 Versterking van eerste lijn door dorps- en wijkmanagement door het investeren in netwerken, verbeterde samenwerking en resultaten op het niveau van 

een dorp of wijk waarbij de regioagenda leidend is. 

 Dorps- en wijkmanagement moet de huisarts ontzorgen doordat de patiënt met een hulp- of zorgvraag gezien wordt door de meest passende zorgverlener 

of gezondheidswerker.

 in afstemming met VGZ (volgt)



Doelstelling

Resultaat / KPI

Uitgangspunten

Regioanalyse Uitgangspunten / richtlijnen Inkoopkader CZ/ VGZ

Actieprogramma O&I regioplan 

Speerpunten
2020-2021

Verminderen arbeidsmarkttekorten (aantallen nog toevoegen, hebben we echter als DSP niet alleen invloed op)

• Anders werken: zelfzorg, zelfservice, digitalisering, eHealth

• Actielijnen van het actieplan ZonderZorg 2020:

1. Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit

2. Positief beïnvloeden loopbaankeuze jongeren

3. Verhogen van het opleidingsrendement

4. Vergroten van de opleidingsmogelijkheden

5. Bieden van aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat

• Voorkomen/oplossen arbeidsmarkttekorten

• Bevorderen instroom in zorgsector (Transvorm)

• Extra opleidingen/opleidings- en stageplekken (DSP-BNH) voor specifieke    op

leidingen waarbij focus op assistentes:

Activiteiten: 

-Beter benutten subsidies opleidingsplaatsen in praktijk

-Aantrekkelijkheid en zichtbaarheid van sector verbeteren

-Meer loopbaanperspectief bieden aan medewerkers

-Opleidingsplekken voor nieuwe beroepen VS, PA bv

-Vestigingsklimaat voor huisartsen verbeteren

-Opnieuw starten BBL-trajecten i.s.m. ROC\s

-Onderzoek/monitoring arbeidsmarkt regioanalyse

-Stimuleren beschikbare stageplaatsen bij alle huisartsen

-Onderzoeken omscholing/bijscholing zij-instromers

II
Verantwoordelijkheid nemen voor continuïteit van zorg door een actieve bijdrage te leveren aan het 

voorkomen en oplossen van arbeidsmarkttekorten en het realiseren van alternatieve oplossingen.

 Bij het voorkomen/oplossen van 

arbeidsmarkttekorten en zoeken naar 

alternatieve oplossingen (o.a. 

zelfzorg/zelfservice/digitalisering) wordt 

rekening gehouden met vigerende richtlijnen 

rondom scholing, ontwikkeling, taakdelegatie, 

IGJ toetsingskader eHealth, etc.

 Het aandeel benodigde medewerkers in 

zorg/welzijnssector stijgt van 11,7% in 2017 

naar 12,6% in 2025. 

 Er wordt m.n. een fors tekort aan 

doktersassistentes verwacht, in mindere mate 

ook aan praktijkondersteuners

 Uit eerder onderzoek weten we ook dat er 

voldoende huisartsen worden opgeleid maar dat 

er een mismatch is in vraag en aanbod omdat 

veel huisartsen gaan/blijven waarnemen en bij 

voorkeur in een dorp gaan werken.

 Problematiek rondom arbeidsmarkttekorten 

wordt onderkend en noodzaak om te 

zoeken naar oplossingen o.a. digitalisering 

wordt benadrukt.



Doelstelling

Resultaat / KPI

Uitgangspunten

Uitgangspunten Inkoopkader CZ/ VGZ

O&I regioplan O&I regioplan 

Speerpunten
2020-2021

II
• Patiënten hebben betere regie op hun gezondheid door in groepsgerichte zorgvormen zelf aan de 

slag te gaan (training) 

 De trainingen zijn van voldoende kwaliteit en makkelijk toegankelijk (qua 

locatie, aanbod/inhoud en wachttijd);

 Deelnemers hebben profijt van de trainingen in het omgaan met hun 

klachten of (chronische) aandoening (effectief) en 

 De trainingen vervangen (een deel van de) individuele zorg (efficiënt), 

en draagt bij om de zorg uitvoerbaar te houden gezien de uitdagingen 

op de arbeidsmarkt;

 Praktijkondersteuners en andere zorgverleners (diëtistes, etc) ervaren 

meer variatie en werkplezier in het coachen van patiënten. 

Speerpunten:

 Voorkomen van zorg door inzet van het breder voorliggend veld

 Binnen alle zorgprogramma’s starten fasegewijs groepen met een lage 

drempel om patiënten groepsgewijs educatie te geven en ze te 

begeleiden bij zelfmanagement (instructie eHealth, zelfmeten etc.) en bij 

het bevorderen van hun leefstijl. 

 De logistieke ondersteuning en kwalitatieve borging van deze groepen 

verloopt via DSP Training. 

Inkoopbeleid / inkoopspecificaties:

 De zorg in de keten omvat voorlichting, educatie en begeleiding (o.a. 

leefstijl) van de patiënt op basis van een individueel zorgplan wat zich 

leent voor groepsgerichte aanpak.

 Per keten wordt de zorg opnieuw ingericht waarbij het standaard 

behandelplan met focus op fysieke consulten wordt vervangen door 

andere zorgvormen (groepen, eHealth en meekijkconsulten) die op maat 

worden aangeboden (blended care). Dit sluit aan op het thema ‘meer tijd 

voor de patiënt’ en het thema om de beschikbare capaciteit zo optimaal 

mogelijk te benutten.

• Groepstrainingen zijn effectief, omdat mensen erkenning vinden, elkaars problemen begrijpen en voorbeelden uitwisselen hoe je met beperkingen om 

kunt gaan. Groepstrainingen zijn daarnaast ook efficiënt, in dezelfde tijd kunnen meer mensen behandeld of begeleid worden. 

• Binnen alle zorgprogramma’s worden groepstrainingen ingezet voor het overbrengen van algemene informatie over gezondheid, ziekte en 

zelfmanagement als alternatief voor face-to-face contact en in combinatie met eHealth. De combinatie met eHealth biedt de patiënt de mogelijkheid om 

digitale vaardigheden te ontwikkelen met ondersteuning van de trainer en dat vergroot de zelfredzaamheid op de lange termijn.

Vorm / focus:

• Starten met open groepstrainingen, bijvoorbeeld op het gebied van 

voorlichting, educatie en leefstijl, zodat mensen continue kunnen in- en 

uitstromen. 

• Om zelfredzaamheid te vergroten en zorg van de eerste naar nulde lijn te 

verschuiven, wordt inzet van ervaringsdeskundigen en/of generalisten (sociaal 

domein) bij de groepstrainingen in te schakelen of een overgang naar 

bestaande zelfhulpgroepen, naar sport- en beweeggroepen en andere groepen 

in de wijk te stimuleren en te ondersteunen.



Doelstelling Duurzaam verbeteren van de farmaceutische zorgketen op basis van triple aim

Resultaat / KPI

Uitgangspunten

Regionaal 

O&I regioplan O&I regioplan 

Speerpunten
2020-2021

II

 Apothekers, huisartsen en specialisten willen gezamenlijk de 

doelmatigheid en eenduidigheid van klinische 

farmacotherapeutische besluitvorming verbeteren. 

 Goede farmaceutische zorg is gebaat bij optimale samenwerking 

tussen lokale apothekers, huisartsen, praktijkondersteuners, 

specialisten en patiënten

 Valide spiegelinformatie is onontbeerlijk om te kunnen sturen op 

doelmatige farmaceutische zorg 

 Elektronische medicatieoverdracht is in sommige situaties nog 

onvoldoende betrouwbaar

 Verdere implementatie en borging van elektronische 

voorschrijfsystemen (EVS)

 Ontwikkeling en implementatie van regionale (transmurale) 

formularia onder andere via het EVS, waaronder die voor 

astma/COPD, GGZ, DM en CVRM 

 Het op basis van onderzoek en ervaring door ontwikkelen van de 

medicatiebeoordeling: meer op maat van de patiënt en de 

mogelijkheden van de zorgketen

 Ontwikkelen valide spiegelinformatie over voorschriften

 Doelmatig voorschrijven gericht op specifieke middelen op basis 

van (eigen) spiegelinformatie

 Gelijkgericht contracteren huisarts en apotheker

 Stimuleren leer –en verbetercyclus op lokaal 

samenwerkingsniveau

 Betrouwbare en toekomstbestendige medicatieoverdracht tussen 

diverse zorgverleners(systemen)

 Het betrekken van patiënten bij de verbetercyclus

 Tevredenheid en therapietrouwheid bij patiënten en verhoging kennis en werkplezier bij zorgverleners door eenduidig voorschrijfbeleid 

 Kostenbesparing door doelmatiger voorschrijven

 Doelmatige inzet van middelen en medicatieveiligheid bij polyfarmacie door inzet van medicatiebeoordelingen 

 Oplossen lokale knelpunten en verbetering lokale samenwerking door inzet op lokale verbeterplannen (PerfectSamen spel)

 Minder fouten bij medicatieoverdracht door afspraken tussen zorgverleners over elektronische farmaceutische zorgprocessen 



Doelstelling

Resultaat / KPI

Uitgangspunten

Richtlijnen Regioanalyse / regioplan

Speerpunten

Speerpunten
2020-2021

II
• Patiënten in de regio Zuid Oost Brabant (DSP adherentie) hebben toegang tot spoedzorg, worden 

binnen redelijke termijn behandeld en de interventies worden onderdeel van een integraal 

medisch proces

De spoedzorgketen in Zuid Oost Brabant staat onder druk. Dit heeft effect op 

de totale huisartsenzorg, doorstroming en verminderde toegankelijkheid van 

het zorgsysteem voor patiënten. In DSP verband is in 2018 in samenspraak 

met CHP HAP Oost Brabant, SHOKO en de huisartsenkring gestart te 

verkennen wat duurzame ontwikkelingsopties zijn. Deze verkenning moet 

tevens worden afgestemd met stakeholders in de spoedzorgketen: 

ziekenhuizen, GGZE, GGD, wijkverpleegkundige organisaties en potentiele 

samenwerkingspartners als Zorgcentrale24. Ook dient afgestemd te worden 

met aanpalende regio’s. DSP trekt hierin gezamenlijk op, maar heeft als 

doelstelling dat er een of meerdere adequate duurzame spoedzorgoplossingen 

dienen te zijn voor alle inwoners van het DSP adherentiegebied. Hiervoor is 

projectleiderschap voor het oriënterend onderzoek nodig en klankbordgroepen 

van betrokkenen huisartsen gefaciliteerd. 

Patiënten hebben conform wettelijke bepalingen toegang tot 

spoedzorg door gekwalificeerde medewerkers en triage 

systemen. 

• Toegankelijke spoedzorg garanderen. De spoedzorg 

organisatie herstructureren. 

Resultaten: 

• Zorgplicht voor verzekerden/patiënten die spoedzorg nodig hebben;

• Een door > 80% van de huisartsen gedragen oplossing voor een duurzame toekomstbestendige 
spoedzorg. 



Doelstelling

Resultaat / KPI

Uitgangspunten

Regioprestatie 

O&I regioplan in combinatie met regioprestatie 

Speerpunten
2020-2021

II
 Het inrichten van adequate palliatieve (netwerk)zorg bij mensen met een ongeneeslijke ziekte en 

daarmee de kwaliteit van leven voor patiënten en naasten verbeteren. 

 Huisartsen, wijkverpleegkundigen, VTT team, geestelijk 

verzorgers, medisch specialisten willen gezamenlijk de kwaliteit 

van zorg en leven van palliatieve patiënten verbeteren 

 Er is veel ruimte voor verbetering en groot draagvlak en inzet 

hiervoor onder huisartsen en andere zorgverleners

 Adequate palliatieve zorg anno 2020 is netwerkzorg 

 Het regionale palliatieve netwerk, KOH en de transmurale teams 

van de ziekenhuizen dragen met hun expertise bij aan deze 

verbetering van zorg 

 Goede (warme, digitaal ondersteund) overdracht van informatie 

is essentieel

 Borging van het ontwikkelde lokale netwerk, met name 

intensievere samenwerking met de thuiszorg en geestelijk 

verzorger

 Verbinding tussen de lokale netwerken en adherente 

specialisten 

 Signaleren van ACP in samenwerkingsafspraken met 

specialisten, ziekenhuizen en het regionale palliatieve netwerk 

 Meer ruimte voor casuïstiekbesprekingen

 Implementeren van “scenario denken”

 Implementeren van “moreel beraad”

 Zoeken naar (digitale) wegen om de warme 

(informatie)overdracht te verbeteren

 De samenwerking in het lokale netwerk rondom de geëigende werkwijze (signalering, proactief etc.) is verbeterd 

 Er is een meer geëigende werkwijze binnen het netwerk (signalering, proactief etc.)

 Door deze samenwerking en werkwijze is de kwaliteit van zorg bij palliatieve patiënten verbeterd 

 Door deze samenwerking en werkwijze is de kwaliteit van leven en tevredenheid bij palliatieve patiënten en de tevredenheid bij 

mantelzorgers verbeterd

 Het aantal opnames in de ziekenhuizen is verminderd
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• Inhoudelijk draaipunt tussen praktijk- en regiomanagement

• Bouwen en onderhouden van netwerken t.a.v. het uitvoeren van de thema’s uit regioplan 

• Ontlasten huisarts doordat de patiënt met een hulp- of zorgvraag gezien wordt door de meest passende zorgverlener of 

gezondheidswerker binnen de multidisciplinaire praktijk of buiten de praktijk in de wijk (dorp) 

Samenwerking vraagt sturing en coördinatie. Het doel is om regie te houden 

op de samenwerking die er is en deze te verdiepen op de thema’s in het 

regioplan. We kiezen richting in deze samenwerking op de thema’s, om zo tot 

maximale uitwisselbaarheid tussen dorpen/wijken te komen en tot uniforme, 

resultaatgerichte afspraken. 

Daarnaast zorgt samenwerking binnen het netwerk met andere zorgverleners 

dat patiënt met hulp- of zorgvraag verwezen kan worden naar meest 

passende zorgverlener of gezondheidswerker in het netwerk, waarvan het 

informeel en sociaal domein in de wijk nadrukkelijk onderdeel van uitmaakt.

De regioanalyse laat zien dat de stad Eindhoven in vergelijking met de 

andere twee subregio’s (Kempen, regio Eindhoven) een accumulatie van 

onderwerpen heeft die aandacht vragen. Zo heeft Eindhoven hogere 

zorgkosten (ZVW totaal) (+10%), m.n. MSZ (+10%) en GGZ (+40%), een 

hogere prevalentie van inwoners met een of meer langdurige ziekten, een 

gemiddeld lager SES i.v.m. andere twee subregio’s. 

Wijkmanagement gericht op de onderwerpen in het regioplan dient bij te 

dragen aan betere zorg die zinnig is. 

Doel van wijkmanagement is het ontlasten van huisartsen en stimuleren van 

uitwisseling van werkwijze tussen verschillende eerstelijns zorgaanbieders 

om multidisciplinaire samenwerking tussen huisarts, andere 

eerstelijnszorgaanbieders, gezondheidswerkers en sociale domein in de wijk 

te borgen en om te zorgen dat er efficiënte bedrijfsvoering plaatsvinden en 

er meer tijd voor de patiënt wordt gecreëerd. Wijkmanagement is een 

instrument om regionaal bepaalde doelstellingen te implementeren en hierbij 

valt te denken aan taken als MDO, FTO, DTO’s.

• Ruimte voor zorgprofessionals en inwoners voor implementatie, coördinatie 

en innovatie in de wijk.

• Plan wijkmanagement gebaseerd op onderwerpen regioplan,. Dit vraagt 

nadere uitwerking, aangezien dit voorheen m.n. expertise SGE was.

• Actief wijknetwerk zorggroepoverstijgend m.n. in Eindhoven

• Afspraken op wijkniveau op thema’s regioplan
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• Jaarlijks DTO met feedback o.b.v. cijfers huisartsenlab


