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Programma 3: Effectief eigen regie realiseren  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Projecten 2017 

Projecten (start in 2017) 

Ondersteuning zelfmanagement in zorggroep Krimpen aan den IJssel (VGZ) 

Zorggroep Krimpen aan den IJssel is in 2016 gestart met de Scan & Plan. Reos heeft ondersteund 
bij het opstellen van de visie en het plan van aanpak. In 2017 wil Zorggroep Krimpen planmatig 
aan de slag met individuele zorgplanning en heeft aan Reos gevraagd hierbij te ondersteunen. Bij 
de Scan & Plan analyse kwam naar voren dat de praktijkondersteuners actiever ondersteund willen 

worden bij het in praktijk brengen van persoonsgerichte zorg aan chronische patiënten. Daarom 

gaat er gewerkt worden aan de vaardigheden van de praktijkondersteuners: opfriscursus 
motivational interviewing, workshop consultvoering en individuele zorgplanning en intervisie om 
het geleerde in de praktijk te brengen. We verkennen met de zorggroep hoe de resultaten van 
deze scholing in kaart gebracht kunnen worden. De zorggroep wil tevens een patiëntenportaal 
inrichten als ondersteuning voor persoonsgerichte zorg. Reos ondersteunt bij het testen en 
verbeteren van het portaal door patiënten en zorgverleners. Met deze activiteiten en hulpmiddelen 

kunnen praktijkondersteuners persoonsgerichte zorg beter in hun consult integreren. 
Zorggroep Krinmpen aan den IJssel heeft van VGZ al financiering gekregen voor het thema 
zelfmanagement. Extra ondersteuningsgelden zijn daarom niet in de begroting van Reos 
opgenomen. 

Projecten (doorlopend uit 2016) 

Consulentschap Zelfzorg Ondersteund (ZO!)! 

John Hoenen van Reos is als consulent verbonden aan ZO! en voert met zorggroepen Scan & 

Plantrajecten uit. Deze activiteiten lopen door in 2017. De inzet wordt door ZO! betaald. 

Zelfmanagement skills van patiënten en zorgverleners in kaart brengen (ZHN en MH).  

Verbeter- en leertrajecten op het terrein van zelfmanagement gaan nu vooral uit van de motivatie 
en het enthousiasme van een aantal zorgverleners in het team. Reos vindt dat zorggroepen, 
GES’en en gezondheidscentra meer op basis van gegevens hun beleid moeten vormgeven. We 
maken gebruik van de kennis van het Nivel. Het Nivel heeft veel ervaring met het meten van 

zelfmanagementvaardigheden van patiënten en de vaardigheden van zorgverleners om dat goed te 
ondersteunen. Zie bijvoorbeeld het recente rapport: Aan de slag met zelfmanagement en het 
individueel zorgplan. Evaluatie onder patiënten en zorgverleners van Zorggroep RCH Midden 
Brabant.  
 

Reos zoekt twee of drie zorggroepen die hun zelfmanagementbeleid op een praktijkgerichte manier  
willen laten evalueren. Met dat inzicht kunnen zorggroepen gerichter aan de slag met het beleid om 

zelfmanagement te ondersteunen. De meting kan later eventueel herhaald worden om voortgang 
zichtbaar te maken en het effect van de inspanningen. Deze evaluatie aanpak kan ook een rol 
spelen in de  Scan & Plan aanpak van ZO!. 
 

Projecten: Projecten zijn opdrachten die zeker van start gaan in 2017 of 
doorlopen uit 2016. 
 
Projectideeën uitwerken: In de fase tussen een kansrijk idee en uitgewerkt 
projectvoorstel spreken we van projectideeën uitwerken. 
 
Verkenningen: Voordat we aan een projectuitwerking beginnen, moeten we 

soms wat dieper in een onderwerp duiken. Dat noemen we een ‘Verkenning’. 
 



 
 
 

Deze activiteiten zullen vanuit verschillende bronnen gefinancierd worden. Inzet van Reos om het 
project te ontwikkelen wordt uit de ondersteuningsgelden betaald. Omdat er een aanpak 
ontwikkeld wordt die landelijk betekenis kan hebben, wordt ZO! een bijdrage gevraagd. 
Zorggroepen moeten ook zelf investeren. Soms kan de zorggroep de Kom Verder aanvraag 
daarvoor gebruiken. Uitgangspunt is dat een vorm van evaluatie ontwikkeld wordt die een 

zorggroep zelfstandig kan uitvoeren en financieren.   
Doel is om een aanpak te ontwerpen die uitvoerbaar is voor meer zorggroepen of GES’en die 
gericht – op basis van gegevens - aan de slag willen met het stimuleren van zelfmanagement. 
 
Zoals eerder vermeld beginnen diverse zorggroepen in het Reos werkgebied (zowel Zorg en 
Zekerheid als VGZ) eind 2016 aan de Scan & Plan. Dat biedt de beste basis om deze meting ter 
sprake te brengen. Daarom loopt deze activiteit uit 2016 door in 2017: Er komen nu diverse 

kansen om hiermee aan de slag te gaan. 
 

Een concreet voorbeeld: 
In het kader van de Scan & Plan, adviseert Reos de ROH MH bij het opstellen en uitwerken van een 
plan van aanpak om zelfmanagement te implementeren, passend bij de visie van de ROH MH. 
Reos is in gesprek met de ROH MH om als onderdeel van de implementatie de vaardigheden van 

zorgverleners bij het ondersteunen van zelfzorg systematisch in kaart te brengen. Tevens wordt 
nagegaan of een meting op patiëntenniveau mogelijk is. Reos werkt samen met het Nivel voor de 
meting en de gegevensverwerking. Reos is de contactpersoon voor de ROH MH over de opzet van 
de metingen, de vragenlijst en de verslaglegging. Daarna wordt de ROH MH begeleid in het 
vertalen van de resultaten in effectief beleid. 
 
 


