
DE REGIO IN 
B E W E G I N GDUBBELE VERGRIJZING

De levensverwachting stijgt. In 

2040 zijn er 26% meer 65-plussers 

en het aantal 90-plussers stijgt de 

komende 20 jaar met 200%!

MEER CHRONISCH ZIEKEN
Mede door de dubbele vergrij-

zing neemt het aantal chronisch 

zieken toe tot 54% (9,8 miljoen 

Nederlanders) in 2040.

PROFESSIONALS

PERSOONSGERICHTE  ZORG
Patiënten van vandaag verwachten 

dat zorgverleners en zorgorgani-

saties inspelen op hun wensen en 

omstandigheden.

OPLOPENDE ZORGKOSTEN
Als niets verandert, bedragen de 

zorgkosten in 2040 € 9.600,- per 

persoon. Dat betekent een ver- 

dubbeling. Goede zorg wordt 

dan onbetaalbaar.

JUIST NU!

MEER WERKPLEZIER
Een andere organisatie van 

de zorg en meer tijd voor de 

patiënt leiden in de praktijk 

tot meer voldoening én 

werkplezier.

Het tekort aan huisartsen, 
POH’s, doktersassistenten, 
triagisten en ander personeel in 
de zorg loopt snel op.  Een 
andere organisatie van de zorg  
is nodig om met minder 
mensen goede kwaliteit van 
zorg te blijven bieden.

SUBSIDIES EN FINANCIERING
• Subsidieregeling Juiste Zorg op de Juiste Plek

• Prestaties Organisatie & Infrastructuur

Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen visie op 
regionalisering en JZOJP, check het inkoopbeleid!

REGIO EN WIJK IN BEELD
• Regiobeeld.nl en ROSwijkscan.nl voor inzicht in   

  gezondheid, leefstijl, zorggebruik en meer.

• InEen Benchmark Transparante Ketenzorg

• InEen Benchmark Huisartsenposten

AAN DE SLAG IN DE REGIO
• Een regioplan maken

• Samenwerking opzetten

• Patiëntenparticipatie

INFORMATIEBELEID EN GEGEVENSUITWISSELING
• OPEN: online inzage voor patiënten

• LSP in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost

• Huisartswaarneming, Medmij en actieprogramma e-Consult

PERSOONSGERICHTE ZORG
• Het andere gesprek voeren

• Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 

• Het meten van patiëntervaringen met

  chronische zorg

ARBEIDSMARKT EN WERKPLEZIER
• Goed voor elkaar: werken aan duurzame inzetbaarheid

• Arbeidsmarkt huisartsenzorg in cijfers: SSFH , LHV/VWS

• Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag 

  (de GG/ZZ-visie) 

HANDIGE DOCUMENTEN
Rapport Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek

Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022

Kwaliteitsbeleid op Maat

Toekomst(v)herkenning eerste lijn 2030, InEen

PRAKTIJKVERHALEN
Laat je inspireren door de ervaringen 

van collega’s uit andere regio’s

PROGRAMMANIEUWS
Website Juiste Zorg op de Juiste Plek

KRITISCHE SUCCESFACTOR: 
Constructieve samenwerking met de 

zorgverzekeraar en het sociaal domein en 

vertrouwen tussen eerste en tweede lijn! 

-

ZORG VERPLAATSEN
Het bieden van zorg zo dicht 

mogelijk bij huis en bij mensen 

thuis.

ZORG VERVANGEN
Het vervangen van zorg,  

bijvoorbeeld door e-health.

ZORG VOORKOMEN
Door preventie, vroegsignalering 

en goede samenwerking rondom 

de patiënt kan (duurdere) zorg 

worden voorkomen.

JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK
FUNCTIONEREN
VAN MENSEN 
CENTRAAL

Van ziekte en zorg naar gezondheid 

en gedrag, investeren in gezond-

heidsvaardigheden en zelfmanage-

ment, meer aandacht voor leefstijl 

en functioneren in het consult en 

'samen beslissen'.

KLIK OP DE INFORMATIE EN INSTRUMENTEN VOOR 

HET ORGANISEREN VAN DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE 

PLEK VANUIT DE EERSTELIJNSORGANISATIE.

Door het bieden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek 

kunnen Nederlanders nu en in de toekomst rekenen op 

kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dicht bij huis als dat 

kan en in een ziekenhuis of instelling als dat nodig is. De 

eerste lijn heeft hierin een sleutelrol. De hoofdlijnen-

akkoorden van VWS met de veldpartijen onderstrepen 

dat: nul procent groei voor medisch-specialistische zorgin 

2022, tegenover een forse plus voor de eerste lijn en de 

wijkverpleging in diezelfde periode. De Juiste Zorg op de 

Juiste Plek vraagt om samenwerking tussen eerste en 

tweede lijn, met het sociaal domein en met de patiënt zelf. 

Eerstelijnsorganisaties organiseren die samen- werking. 

Samen brengen we de regio in beweging.

https://www.ssfh.nl/werken-in/arbeidsmarkt-in-cijfers/
https://www.roswijkscan.nl/
https://ineen.nl/onderwerpen/benchmark/
https://ineen.nl/onderwerpen/benchmark/
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/financiele-ondersteuning
https://ineen.nl/onderwerpen/organisatie-en-infrastructuur/
https://commoneye.nl/wp-content/uploads/2019/02/Duurzame-netwerken-in-de-maak-Wilfrid-Opheij-en-Astrid-van-Dijk-Zorgvisie-Magazine-nr.-1-februari-2019.pdf
https://www.ros-netwerk.nl/
https://participatiekompas.nl/
https://www.ssfh.nl/goed-voor-elkaar/
https://www.ssfh.nl/werken-in/arbeidsmarkt-in-cijfers/
http://www.bettery.nl/dienst/het-ggzz-gespreksmodel
http://www.open-eerstelijn.nl
https://www.vzvz.nl/huisartsenpraktijken
https://www.nictiz.nl/sectoren/huisartsen/
https://zelfzorgondersteund.nl/zorgverlener/een-ander-gesprek/
https://www.beteroud.nl/lokaal-samenwerken/handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis
https://ineen.nl/nieuws/2019/03/06/prem-chronische-zorg-brengt-verbeterpotentieel-in-beeld/
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/documenten/rapporten/2018/4/1/taskforce-rapport
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/07/11/bestuurlijk-akkoord-huisartsenzorg-2019-2022
https://ineen.nl/assets/files/assets/uploads/190412_Kwaliteitsbeleid_op_maat_definitief.pdf
https://ineen.nl/assets/files/assets/uploads/170116-ineen-toekomst-v-herkenning-eerste-lijn-in-2030.pdf
https://ineen.nl/onderwerpen/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/praktijkverhalen-uit-de-regio
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl
https://www.vzvz.nl/huisartsenposten
http://ineen.nl

