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Update 
Zoetermeer 2025

Heleen van Nispen



Zoetermeer 2025, dat zijn wij
Mensen krijgen verandering voor elkaar



Voortgang in Coronatijd



In het nieuws



Regionale visie
Op gezondheid, welzijn en zorg



Thema’s en actielijnen
Prioriteit 2021: kwetsbare ouderen + acute zorg + ICT & Digitalisering

Thema’s

1. Preventie & gezondheid

2. Organisatie & regie

3. Vernieuwing & werkplezier

Actielijnen

• Preventie

• Chronische zorg

• Acute Zorg

• Gezondheidsverkeerstoren, inclusief stadsbeeld

• ICT & Digitalisering

• Burgerconsultatie en –participatie

• Anders financieren

• Multifunctioneel beddenhuis



Prioriteit 2021 en 2022

Zoetermeer 2021

• Acute Zorg 
• Gezondheidsverkeerstoren, inclusief 

stadsbeeld  
• Vereniging Gezondheidsregio 

Zoetermeer 
• ICT & Digitalisering

• Voorbereiding prioriteiten 2022

• Preventie
• Chronische zorg

• Burgerconsultatie en -participatie
• Anders financieren

Zoetermeer 2022



Fasering & routekaart 2025
Welke wapenfeiten willen we gerealiseerd hebben tussen nu en 2025 en welke volgordelijkheid kiezen we?

§ Vaststellen van de inhoudelijke stappen & mijlpalen per actielijn

§ Wordt vóór zomer 2021 uitgewerkt

Centrum 
Acute Zorg

Stadsbeeld

Gez. 
Verkeerstoren

C. Chronische 
zorg

Preventie WoonconceptenICT & digitalisering Multifunc. Beddenhuis

2021 2022 2023 2024 2025
Concreti-

seren
Visie

Opschalen
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governance
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Nieuwbouw
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Integratie
SEH/HAP

Acute
poort,

incl. GGZ

Regionale
agenda 
gereed

Gegevens-
Uitwisseling
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Ontsluiting
Via HINQ

Digitaal
MDO via
PRISMAOpschaling
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Chronische zorg 
en ICT
Rutger Leer

Overzicht creëren

Prioriteren

Samen leren



Overzicht creëren, prioriteren, samen leren



Uitkomsten 2 daagse m.b.t Chronische zorg:

• E-health/ telemonitoring

• PGO

• Palliatief dossier: Samenwerken in 1 
dossier (dit kan PGO zijn)

• Online neuronetwerk: o.a. contact 
onderling faciliteren, leefstijl tips 

• Koppelen van systemen: voor 
gegevensuitwisseling en voorkomen 
overbehandeling 



Het traject Inzicht krijgen in elkaars projecten

Inzicht krijgen in de ambities van de regio
Inzicht in capaciteiten van de organisaties
Samen kiezen wat haalbaar is

Wat kan wanneer in de tijd
Waar zit overlap en verschil

Van veel 
organisaties en 
ambities naar 1 
overzicht en een 
prioriteit

Recht doen aan alle 
stakeholders

De Gordiaanse knoop



Tijdslijn

Kennismake
n en inzicht 
in huidige 
projecten

Herhaling van voorstaande. Flow creeren. 
Prioriteren – pilots doen – uitrollen. Proces van 
projecten en innovaties in de regio

Maart April Mei Juni Juli Aug 2022 2023

Interviews 
eindontwer
pen

Sessie 
prioritering 
met ICT 
managers

Totaal 
overzicht 
creëren

OVB: 
Prioritering 
2021 
vaststellen

Verdiep-
ende
analyses

Verdiep-
ende
analyses

Projectleide
rs 
aanwijzen

Start uitrol

Reeds gestarte projecten en interne projecten lopen door. Deze dienen een plek te krijgen in de procesflow hierboven. Dat is 
een uitdaging op zichzelf



Verkenning prioritering 

• E-health/ telemonitoring: 
Sananet (COPD, hart- en vaatziekten), 
MiGuide (diabetes)

• PGO:
pilot IVIDO – Hinq in o.a. Ther. Aurum

• Koppelen van systemen: (o.a. palliatief, 
neuronetwerk): 
Verkenning Zorg Netwerk Organisatie 
van Hinq Aansluitend of naast op pilot 
Acute zorg. 

• E-overdracht: 
verpleegkundige overdracht



Chronische zorg 
en preventie

Joriet Schneider



Trend in chronische aandoeningen
Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVM)

• Voor dementie wordt een groei van 74% verwacht in 
15 jaar tijd (van 2015 tot 2030). Voor beroertes is de 
verwachte groei 42%. Coronaire hartziekten groeien 
met 39% en COPD en diabetes met 30%.

• Van deze chronische aandoeningen is de groei 
significant groter in Zoetermeer dan in gemiddeld 
Nederland voor dementie en beroertes.



Wat creëert gezondheid?



Gezondheidsverschillen
Vaak complexe combinatie van factoren

• slechte eetgewoonten 
• een ongezonde leefstijl
• slechte woningen met schimmel op de muren
• eenzaamheid
• fijnstof in achterstandswijken naast de snelweg
• onzekerheid in flexbanen aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt
• schulden 
• stress door bestaansonzekerheid
• vaak van generatie op generatie overgedragen. 
langjarige aanpak nodig, waarin ministeries, gemeenten, 
zorgverzekeraars, maatschappelijk werkers en zorgverleners 
samenwerken om de dieperliggende oorzaken aan te pakken. 



Inwoners



Integrale keten gezondheid, zorg en welzijn



Indeling activiteiten

• A1: Bundelen van krachten op 
bestuurlijk niveau  
(zorgverzekeraar, gemeente, grote 
zorg- en welzijnsorganisaties); 
bestuurlijke afspraken

• A2: Stakeholdersanalyse: 
inzichtelijk maken lokale 
organisaties op het gebied van 
zorg, welzijn, sport en onderwijs

• A3. Start vorming 
preventiecoalitie: 
• Basis vormen met aantal grote 

spelers en bepalen stip op de 
horizon

• Verbinden van lokale 
organisaties

• Inrichten burgerparticipatie
• Programmastructuur en 

verantwoordingstructuur

B. Creëren 1 gezamenlijke 
regionale preventie-aanpak

• B1. Opzetten onderzoekslijn, o.a.    
(1) Wat doen mensen aan gezond 
gedrag? (2) Wat slaat aan en 
waarom (huidig aanbod)? (3) Wat 
ontbreekt, voor welke 
doelgroepen? (4) aanvullende data 
analyses bevolking Zoetermeer

• B2: Aanjagen/ impuls geven aan 
concept positieve gezondheid bij 
burgers en medewerkers

• B3: Bundelen van krachten lokale 
partijen en samen met inwoners: 
• Ontwikkelen gezamenlijke visie, 

doelstellingen doelgroepen, 
scope (regionaal en per wijk)

• Ontwikkelen van geïntegreerde 
preventieaanpak (regionaal en 
op wijkniveau)

C. Uitvoering geven aan 
regionale preventie-

aanpak, monitoring en 
bijsturing

• C1. Implementatie preventie-
aanpak

• C2. Evaluatie, monitoring en 
bijsturing

• C3. Analyse indicatoren 
vanuit onderzoekslijn

• D1. Verankeren regionale 
preventie-aanpak; structurele 
borging van 
preventieactiviteiten en 
doorontwikkeling passend bij 
lange termijn doelstellingen 

• D2. Organisatorische borging: 
structurele samenwerking 
binnen het domein overstijgend 
netwerk, op regionaal- en 
wijkniveau

• D3. Financiële borging: 
structurele financierings-
afspraken tussen de 
verschillende organisaties, met 
de gemeente en verzekeraars

• D4. Verankeren burger-
participatie

• D5. Borgen onderzoekslijn

D. Borging
A. Start/ doorontwikkeling op 
regionale aanpak preventie en 

vorming preventiecoalitie 



Tijdspad

Fase A: Start/ doorontwikkeling 
op regionale aanpak preventie 
en vorming preventiecoalitie 

Fase B: Creëren 1 gezamenlijke 
regionale preventie-aanpak

1 sep 2021 1 feb 2022 1 feb 2023

Fase C: Uitvoering geven aan regionale preventie-aanpak, 
monitoring en bijsturing

1 feb 2024 1 sep 2024

Fase D: Borging



Chronische zorg en 
zorgnetwerken 

Annemieke Schipper



Netwerkontwikkeling 
Chronische zorgnetwerken binnen Zoetermeer 2025

- Definitie zorgnetwerk

- Regenboogmodel (overstijgend; op maat en mens centraal)

- Doelstellingen netwerken 

- Positieve gezondheid en lerend systeem

- Prioriteiten vastleggen 
- Preventie
- Samen beslissen
- ICT & Digitalisering 

- Gezamenlijke thema’s 



Zorgnetwerk CVA/ NAH
Keten CVA Zoetermeer 

Borgen keten CVA:
- Zorgprogramma CVA evalueren en actualiseren. 
- Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed?
- Samenwerken en laagdrempelig elkaar kunnen vinden. 
- 2 keer per jaar overleg zorgprofessionals.
- Jaarplan (samenwerken; kennis delen en neuronetwerk) 

Zoetermeer 2025 als leidraad:
- Doelstellingen behalen binnen 5 jaar 
- Transitie keten CVA naar chronische neurovasculaire zorg

“Voorkomen en genezen van een CVA in Zoetermeer door optimale kennis en 
samenwerking” 



Netwerkregie
Ketenregisseur CVA/ verpleegkundig specialist neurologie 

Voordelen Netwerkregie:
- Samenwerken organisaties voor het verbeteren van 

kwaliteit zorg
- Werkafspraken met alle betrokken organisaties 

(zorgstandaard CVA/ TIA/ NAH)
- Continuïteit van zorg (overdracht; soepele overgangen)
- Mens centraal 
- Innovaties (kennisnetwerk CVA)
- Kennis delen (Casusbesprekingen)
- Laaghangend fruit (TIA Zorgpad/ Siilo) 

“Neurovasculair zorgnetwerk met digitale en functionele samenhang”




