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Reos organiseerde op 14 april een stakeholderdialoog waaraan ruim zesendertig 
vertegenwoordigers van organisaties uit de regio hebben deelgenomen.   
Onder hen vertegenwoordigers van huisartsen, apothekers, de zorgverzekeraar, 
ziekenhuizen, thuiszorg, welzijn, GGD, gemeenten, patiëntenorganisaties, geestelijke 
gezondheidszorg en organisaties die de eerste lijn ondersteunen. 

Gezamenlijk dachten we na hoe aan samenwerking in de regio betekenis kan worden 
gegeven. Uw visie hierop is uitgewisseld met de onze: een vitale toekomst voor de 
eerstelijnszorg is immers in ons aller belang. 

Toekomstige ontwikkelingen en vraagstukken in de zorg en passende oplossingen  
vormden de belangrijke onderwerpen. Dit verslag is een weergave van de diverse 
perspectieven hierop.

De bijeenkomst leverde waardevolle informatie op over de toekomst van de eerstelijnszorg. 
Informatie die Reos zal toetsen aan de huidige dienstverlening. Van deelnemers aan de 
bijeenkomst kregen wij positieve reacties terug; u geeft aan dat de middag geslaagd is en u 
waardeert de bijeenkomst met gemiddeld een 8. Enkele reacties van deelnemers:  
“De discussies waren nuttig en verdiepend”, “Goed om kennis te maken met andere 
zorgpartijen en visie te delen”, “Waardevol om samen na te denken over de toekomst van 
zorg” en “Het ging nu eens niet in eerste instantie over geld; maar over zorg, samenwerking 
en patiëntenbelang.” Ook het netwerken vooraf en tijdens de bijeenkomst werd als 
waardevol ervaren. 

Reos informeerde aan het begin van de bijeenkomst bij deelnemers wat zij als positieve 
ontwikkelingen zien in de eerstelijnszorg. Van welke ontwikkelingen zij wakker liggen en hoe 
zij Reos zien. Een compilatie van deze gedachten is aan het einde van de bijeenkomst 
vertoond in een korte film. 

1.	 Introductie

https://youtu.be/eqX0zfJmGf4
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2.1.	 Aanwezige	gasten

Organisatie	 Deelnemer
ActiVite A. van der Scheuren - L. Berkhout-Pos
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp H. Kruidenberg
Amstelland Zorg P. Rasch
Apotheker K.H.E. Derks
Diëtist A. Kapaan-Feitsma
Fysiotherapeut C. Vermeulen
Gemeente Leiden M. Stuivenberg - S. Lekkerkerker
GGD Hollands Midden C. Honig - J. Bierens
Groene Hart Ziekenhuis J. Janssens
Huisartsenvereniging Rijnland A.M. Silvius
LEO – coöperatie verloskundigen Leiden e.o.  F. Posthumus
Libertas Leiden S. Pieters
Logopedist T. van Driel
Oefentherapeut Y.K. van der Zijden
Public Health & Eerstelijnsgeneeskunde M.E. Numans
Raad van Toezicht Reos A.D.J van Gemeren - R. Hartings - R.H.M. Hendriks
Radius G. Snelder
Raedelijn N. Hulshof
Rivierduinen J. van Zoelen
Sleutelnet BV J.R.C. van Sambeek
Spaarne Ziekenhuis A. de Rooij
Stichting Knooppunt Ketenzorg H. Brehler
Stichting RijnCoepel G.J. Wieringa
Stichting Transparant L. van Londen - A. Wortelboer
Transmuraal Netwerk Midden-Holland L. Donkers
Vierstroom H. Robberts
Ziekenhuis Amstelland H. Broertjes
Zorg en Zekerheid E. Kramer - M. Timmer
Zorgbelang Noord-Holland N. Offergelt
Zorgbelang Zuid-Holland R. Boersma

2.2.	 Aanwezig	vanuit	Reos

Eva van Steenbergen Gert-Jan Smit 
Grace Hicks José Oostendorp 
Karin van Brunschot Lisette Veldkamp 
Maartje Ramaekers Marie-Fleur Lobry 
Marieke van Schie-Stevens Marleen Kruijt-de Ruijter
Marloes Drost Monica van Papendrecht- van de Ven
Sabine Mira Ferrer Wim Kanters 
 

2.	 Aanwezig
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3.	 Deelnemende	organisaties	aan	de	bijeenkomst

Rijnland
Huisartsenvereniging 



1) bron: Nivel rapport 
Toekomstverkenning 
eerstelijnszorg 2020, p 200.
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4.1.	 Ontwikkelingen	in	het	werkveld	

De eerstelijnszorg verandert snel. Door transities in de zorg vervagen de grenzen van de 
domeinen. Eerstelijnszorgverleners worden uitgedaagd om samen te werken aan een 
integraal zorgaanbod voor hun patiënten. Reos ondersteunt hen hierbij door het geven van 
advies en begeleiding bij samenwerking, het maken van afspraken in de zorgketen en 
kwaliteitsverbetering. 

Verandering zorgvraag
Er zijn meerdere ontwikkelingen gaande in de zorg. Door de vergrijzing en steeds meer 
mensen die een chronische aandoening krijgen, zal de vraag naar huisartsenzorg, 
farmaceutische zorg en spoedeisende hulp verder stijgen. Volgens een toekomstverkenning 
van Nivel1 zal de vraag naar thuiszorg tot 2020 met 24% toenemen.  

Inrichting eerstelijnszorg
Deze trend leidt automatisch tot ontwikkelingen rond de inrichting van de eerstelijnszorg. 
Om de gezondheidszorg structureel te verbeteren wordt naar een organisatievorm gezocht 
waarin het Triple Aim principe centraal staat; betere kwaliteit van zorg, een stijging van de 
algemene gezondheid en lagere kosten per capita. 

Substitutie van zorg en een verhoogde organisatiegraad in de eerste lijn moeten de 
stijgende zorgvraag opvangen. Daarnaast is een verschuiving van een verzekeringsmodel 
naar een voorzieningenmodel waar te nemen. Hierin werkt de verzekerde actief aan zijn 
gezondheidssituatie. 

Relatie patiënt en zorgverlener
De relatie tussen de zorgverlener en de patiënt verandert. De patiënt moet meer de regie 
nemen over hoe de beschikbare zorg wordt ingezet. Digitalisering en e-health tools dragen 
bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van patiënten. 

4.	 Ontwikkelingen
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4.2.	 Dialoog	stakeholders

Aan de deelnemers aan de gesprekken vroeg Reos in welke ontwikkelingen zij zich 
herkennen, wat zij niet herkennen en welke ontwikkelingen zij aanvullend zien. 

Zij geven aan dat om goed in te kunnen spelen op de stijgende vraag een goede inrichting 
van zorg in de wijk, dicht bij de patiënt, essentieel is. Dat is niet van de ene op de andere dag 
geregeld, het vergt tijd. Wijkteams zijn in alle haast opgezet om voorbereid te zijn op de 
nieuwe situatie maar deze functioneren nog niet optimaal. Sommige gespreksdeelnemers 
geven aan dat de mantelzorg wordt overschat. Eensgezind geven zij aan dat samenwerking 
tussen organisaties goed is voor een kwalitatief goed zorgaanbod. Maar samenwerken 
wordt ook ervaren als tijdsintensief en een investering. 

Substitutie wordt aangemerkt als een belangrijk thema. Maar er zijn wel zorgen, 
bijvoorbeeld in de substitutie van de GGZ. Want zijn zorgverleners in de eerste lijn wel 
voldoende toegerust en in staat hun nieuwe taak uit te voeren? Ook blijven de effecten van 
substitutie achter. De oorzaak wordt gezien in de financiering ervan. Verschuiving van zorg 
naar de eerste lijn werkt alleen als wat er in de eerste lijn bij komt, er bij de instellingen en 
ziekenhuizen af gaat. 

De veranderende relatie zorgverlener en patiënt leidt tot ‘shared decision making’. Daarbij 
moeten zorgverleners niet alleen aandacht hebben voor het ziektebeeld van een patiënt 
maar ook voor de geestelijke gezondheidszorg. E-health tools kunnen de dialoog tussen de 
patiënt en zorgverlener en zorgverleners onderling bevorderen. Preventie wordt als een 
belangrijk thema gezien om duurdere zorg te voorkomen. Dit kan in samenwerking met de 
GGD ontwikkeld worden. 



Ontwikkelingen:

• Stijgende zorgvraag in thuissituatie

• Meer gebruik e-health

• Samenwerken is belangrijk,  
maar tijdsintensief

• Zorgen over substitutie

• ‘Shared decision making’ 
zorgverlener en patiënt
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5.	 Vraagstukken

5.1.	 Vraagstukken	voor	vandaag	en	morgen

De ontwikkelingen in het werkveld leiden tot een aantal vraagstukken. 

Stijgende zorgvraag
Om de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden zijn een goede inrichting van zorg en goed 
afgestemde zorg noodzakelijk. Daarvoor moeten organisaties samenwerken. Hoe kunnen 
we de samenwerking zo inrichten dat zorgverleners niet overbelast raken? En hoe kunnen 
we onze organisatie zo inrichten dat deze in plaats van aanbod gestuurd vraag gestuurd 
gaat werken?

Organiseren inrichting eerstelijnszorg
Om goed te kunnen anticiperen op meer zorgvraag in de thuissituatie is een goede 
inrichting van zorg nodig. Hoe organiseren wij zorg en welzijn dichter bij de burger? Wat 
hebben zorgverleners en leidinggevenden nodig om dit te bereiken? Een tweede aspect is 
het inrichten van de kwaliteit van de zorg. Hoe wordt deze getoetst zonder dat dit ten koste 
gaat van tijd-voor-zorg?  

Veranderde relatie patiënt en zorgverlener
De relatie zorgverlener – patiënt verandert. Hoe kan de zorgprofessional de patiënt 
ondersteunen om zelf de regie te nemen en maken we beter gebruik van digitale 
toepassingen? Hoe gaan zorgverleners om met een mondiger patiënt?
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5.2.	 Dialoog	stakeholders

Reos vroeg stakeholders aan de hand van de vraagstukken voortkomend uit de 
ontwikkelingen waarin zij zich herkenden, wat zij niet herkenden en welke aanvulling zij 
hadden.

Overbelasting van zorgverleners wordt door de gespreksdeelnemers herkend. Als één van de 
oorzaken noemen zij de toenemende regeldruk. Die komt vaak door incidenten, waardoor 
meer registratie gevraagd wordt. Zorgverleners worden daar moe van, het levert meer 
administratie op en het beïnvloedt het werkplezier op een negatieve wijze. Maar ook de 
verkorte tijd van een consult en patiënten die ‘hun recht komen halen’ zijn oorzaken van 
overbelasting. 

Een mogelijke oplossing om die uitgebreide registratie te voorkomen ligt in het kloppend 
maken van de zorgketen zodat financiers en toezichthouders minder regels opleggen. Veel 
fouten komen volgens hen voor in de overdracht tussen zorgverleners. 

Het inrichten van een goede kwalitatieve zorg is een voorwaarde voor minder regeldruk. 
Maar hoe kun je de kwaliteit van zorg goed meten? Certificering zegt iets over hoe een 
zorgverlener de zorg heeft georganiseerd, maar niets over de kwaliteit ervan. Het meten van 
prestatie-indicatoren biedt ook geen optimale kwaliteit. De patiënt kan een graadmeter zijn; 
veiligheid is echter de norm. 

Marktwerking in de zorg maakt de zorg complexer. Zo zijn er talloze thuiszorgorganisaties 
per wijk, waar zorgverleners dan ook allemaal samenwerkingsafspraken mee moeten 
maken. Het is de uitdaging om werkprocessen te stroomlijnen in samenwerking met 
ICT-oplossingen. De zorg wordt door patiënten ook steeds meer als markt gezien. Sommige 
patiënten eisen bepaalde zorg of medicatie. Hoe gaat een zorgverlener hier goed mee om?

Opmerkelijk was dat gemeenten en zorgverleners vonden dat zij meer zouden moeten 
samenwerken, maar dat zij elkaar als onbereikbaar ervaren en onduidelijke vraagstellingen 
hebben. De oorzaak ligt in het anders georganiseerd zijn. Hoe kunnen beide partijen elkaar 
op het juiste beslissings- of uitvoeringsniveau vinden?



Vraagstukken:
• Hoe voorkom je overbelaste 

zorgverleners?

• Hoe ondersteun je optimaal 
zelfmanagement? 

• Hoe meet je kwaliteit  
van zorg? 

• Hoe werk je effectief samen? 

• Hoe stem je werkprocessen  
en ICT op elkaar af?
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6.	 Aanpak	vraagstukken

6.1.	 Aanpak	vraagstukken

Nadat we de vraagstukken van vandaag en morgen hebben benoemd denken we na over de 
aanpak ervan. Hoe pakt Reos, bijvoorbeeld, deze vraagstukken aan?

Samenwerking en krachten bundelen
Betere samenwerking is een antwoord op de vraagstukken van vandaag en morgen volgens 
Reos. Samenwerking tussen zorgverleners onderling, door bijvoorbeeld de vorming van 
regionale netwerken. Zodat er duidelijke aanspreekpunten ontstaan die namens een groep 
van zorgverleners kunnen optreden. Reos begeleidt bij de vorming van deze netwerken. 
Recent voorbeeld is de netwerkvorming van apothekers. Doel is onder andere een 
aanspreekpunt namens de regionale farmacie te bereiken. 
Reos ziet dat samenwerking tussen de verschillende domeinen essentieel is nu de grenzen 
daarvan vervagen. In Amstelland ondersteunt Reos de invoering van wijkgericht werken in 
verschillende wijkteams. In Haarlemmermeer begeleidt Reos bij betere samenwerking 
tussen professionals uit de medische, verplegende en sociale functies. Met als doel om 
ouderenzorg klaar te maken voor de toekomst. 

Efficiënte en duurzame inrichting van zorg
Een goede inrichting van de zorg vindt Reos essentieel om beter in te spelen op de stijgende 
zorgvraag. Bijvoorbeeld door te adviseren bij inrichtingsvraagstukken zoals een structuur 
passend bij de visie, missie en strategie van een organisatie en het maken van ketenafspraken. 
Een voorbeeld van advisering op regionaal niveau is Knooppunt Ketenzorg, waar Reos heeft 
geadviseerd over onder andere ketenafspraken en het oprichten van de stichting zelf. Met 
als doel het ondersteunen van één multidisciplinair aanspreekpunt in de regio.
Een ander voorbeeld zijn de ketenafspraken CVA in Haarlemmermeer die in 2014 tot stand 
zijn gekomen en waar in juni een goed bezocht symposium (70 deelnemers) over is 
gehouden. Met als doel: het bieden van gestroomlijnde zorg aan CVA-patiënten en 
duidelijke afspraken over wie wat doet op welk moment in de keten.

Kwaliteitsverbetering eerstelijnszorg
Doordat Reos adviseert bij professionalisering van zorgpraktijken en 
eerstelijnssamenwerkingsverbanden zijn zij goed voorbereid op de stijgende zorgvraag. 
Bijvoorbeeld door de inzet van de functie praktijkondersteuner (POH). Reos begeleidt bij de 
implementatie van de functie POH in diverse huisartspraktijken. Reos begeleidde ook bij het 
doorlichten van werkprocessen in zorgpraktijken, met als doel efficiëntere zorgverlening.

En ten slotte het leertraject Zelfmanagement dat Reos aanbiedt in diverse 
eerstelijnssamenwerkingsverbanden met als visie leren-in-de-praktijk. Het doel is een 
gedragsverandering bereiken bij de zorgverlener om de patiënt goed te kunnen 
ondersteunen bij zijn zelfmanagement.
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6.2.	 Dialoog	stakeholders

Reos vroeg de gespreksdeelnemers wat zij in deze aanpak herkennen, niet herkennen en wat 
zij aanvullend zien. 

Vooral het lokaal en regionaal samenwerken wordt als een gezamenlijke opdracht gezien. 
Organisaties spreken uit dat zij graag willen samenwerken om elkaar te versterken. Zij zien 
hier voor Reos een verbindende rol in het bij elkaar brengen van partijen. De uitdaging 
daarbij is het gezamenlijke belang boven de eigen belangen te stellen. Ook vinden zij het 
belangrijk om op bestuurlijk niveau afspraken te maken om deze daarna te implementeren 
in de regio. 

Kennisuitwisseling tussen organisaties die zich met hetzelfde thema bezighouden is van 
meerwaarde voor regionale zorg. Doordat zij ‘best practices’ delen inspireert men elkaar 
zonder een blauwdruk op te leggen. Reos heeft hierin, volgens hen, een stimulerende en 
faciliterende rol. Men ziet Reos als bruggenbouwer en kennismakelaar. Daarbij geven 
gespreksdeelnemers terug dat Reos soms best kritischer mag zijn en mag doorvragen. 

Een belangrijk vraagstuk zijn de verschillende werkprocessen per organisatie. Die moeten op 
elkaar afgestemd worden zowel op inhoud als de ICT-processen. Daarnaast vinden enkele 
deelnemers het sturen op ‘outcome’ (gezondheidssituatie van de patiënt) belangrijk. Hoe 
bepaal je met elkaar de ‘outcome’? De aanwezigen geven aan dat voor Reos hierin een 
begeleidende taak is weggelegd. Om als zorgverlener goed om te gaan met patiënten die 
onder- of overvragen is een uitdaging in een tijd dat mensen meer zelf aan hun eigen 
gezondheidssituatie moeten werken. De zorgverlener moet geëquipeerd worden om 
hiermee om te kunnen gaan. 
Daarnaast moet de zorgverlener meer tools voor preventie in handen hebben.



Aanpak:
• Lokaal en regionaal samenwerken

• Bestuurlijke afspraken noodzakelijk 
voor implementatie

• Kennisuitwisseling van meerwaarde 
voor organisaties

• Zorgverlener equiperen om te gaan 
met patiënt die ondervraagt of 
overvraagt

• Meer preventie inzetten
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