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Uitdagingen en ‘Antwoorden in beweging’
 3 – 50
 18 – 80
 1-16/17 (48!)
 7 – 18
 Vraag neemt enorm toe: van vergrijzing 

tot jeugd
 Zorgconsumptie/-kosten 
 Personeelstekort, structureel
 Versnippering 
 Verschillen nemen toe
 Overbelasting: druk op zorg- en 

welzijnsprofessional

 Lokale netwerken: samenhang in wijk: zorg -
welzijn – preventie-burger, en:

 school - werk - wonen – groen-veiligheid
 Gezamenlijk maatschappelijke-

/gezondheidsdoelen wijk
 Versterken en voorkomen ipv repareren: 

slag naar ‘gezondheid en gedrag’
 Zelfredzaamheid en ‘samenredzaamheid’
 Professional wordt coach, behoefte mens is 

uitgangspunt
 Levensvragen niet beantwoorden met 

‘zorg’
 Ontmoetingsplaatsen: laagdrempelig, wijk



In perspectief

 10% van gezondheid komt van zorg (100 miljard)



Basis op orde: noodzakelijke voorwaarde 
voor gezondheid en minder zorg 

 1) Basis op orde: Bestaanszekerheid, sociale verbinding en perspectief in wijk

 2) Leefstijl: BRAVO+

 3) Excellente, gestroomlijnde zorg waar nodig, in wijk, regio, land



Zorg heeft het moeilijk, oplossingen nabij

 13/10, VWS:  ”Kwaliteit van zorg lijdt onder krapte”

 70 % zorg uit ziekenhuis

 30% zorg uit de GGZ

 NZa topvrouw Marjan Kaljouw: ‘Kom op met eerste regioplan’







IZA 2023-2027: serieuze omslag na 48 jaar 
op- en uitbouw van ‘meer en ruim’ in de zorg 
(Na 48 jaar een nieuwe Structuurnota Gezondheidszorg?)

 Beter met minder personeel:
 Aandeel werkenden in zorg moet niet verder 

stijgen
 Kabinet wil 'onbewezen' zorg uit basispakket 

schrappen
 2e lijn op nulgroei
 Vraag afremmen: werken aan gezondheid en 

digitalisering (onder meer afstandszorg)
 Versterken (amplitie), ontzorgen, 

demedicaliseren
 Nadruk op zelfredzaamheid, versterken ‘zelf’ en 

samen
 Alleen inkoop Passende zorg en schrappen in 

basispakket zinloze zorg en meer (alleen 
‘effectieve’ en ‘passende’ zorg)

 Eerstelijn en wijkverpleging versterkt
 Intensievere samenwerking met sociaal domein 

en burger: gezondheid/preventie

 Elke regio kleinschalige mentale 
gezondheidscentra en 50.000 mensen minder 
per jaar instroom ggz

 Concentratie specialistische zorg
 Concentratie betekent ook: Umc’s en 

topklinische ziekenhuizen stoten basiszorg af
 Focus op Regionalisering, op Basiszorg in de 

wijk en koppeling met wijk-sociaal-domein 
 ZCC’s (zorgcoördinatiecentra) regio’s 

(regiobeelden, regioplannen, 
regiogovernance

 2.8 miljard euro voor samenwerking in regio en 
1 miljard voor standaardisatie 
gegevensuitwisseling

 Preventieinfrastructuur en netwerkstructuur 
regio’s, preventieakoord regionaal, kansrijke 
start en meer

 De juiste zorg op de juiste plek



WOZO

 Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen: WOZO

 Zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan
 Meer ouderen en alleenstaanden in wijk vraagt andere benadering van versterken en 

zorg



WMO toekomstbrief 2022 ev:

 Herstel van zelf- en samenredzaamheid

 Passende ondersteuning over ‘de domeinen heen’

 De preventieve positie van de WMO voor de zorg

 Vanuit één overheid werken aan passende ondersteuning en zorg 



Er loopt veel in sociaal-, zorg- en publieke gezondheidsdomein…

 …………….welzijn op recept, city deals, krachtige basiszorg, maatwerkbudgetten, één 
tegen eenzaamheid, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, gemeentepolis, IPW kruiter
doorbraakmethode, multiprobleemhuishoudens, GLI, positieve gezondheid, samenwerken 
over stelsels CZ, coalities kansrijke start, lokaal preventieakkoord, sportakkoord en inzet 
buurtsportcoaches, GALA, digitalisering, prenataal huisbezoek……………



Discussie: regioplan

 Vertrekpunt

 Plan

 Pad

 Doelen behalen
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