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okt
‘20

Finishbijeenkomst Zoetermeer tweedaagse & bergetappes
MESO-pilot

1. Terugblik 2021
Focus op acute zorg en ontwikkeling GVT

Implementatie communicatiestrategie
Oplevering stadsbeeld Zoetermeer
Implementatie REO-bedden

In de tussentijd:
•

Tussentijdse evaluaties CCP en REO
hebben plaatsgevonden

•

Plan van aanpak multifunctionele bedden
opgesteld

•

Start vormgeving Eerstelijns Diagnostisch
Zorgpad

Oprichting Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer
Implementatie Centraal Coördinatiepunt
Regionale visie Zoetermeer 2025 en routekaart
Visie acute zorg & prioritering doelgroepen & kwantitatieve analyse

ICT projecten geselecteerd: o.a. meedenkconsult, ziektelastmeter

Aanvraag Preventiecoalitie ingediend
Verbouwing Integratie HAP & SEH
Start samenwerkingsprojecten GGZ Rivierduinen & Parnassia
nov
‘21Integratie

Start GVT: monitoring en capaciteitsmanagement

HAP/SEH (niet officieel onder ZOJP)

www.zoetermeer2025.nl/update-zoetermeer-2025

1.1. Tijdslijn Acute Zorg - 2021
30/11: Start
werkgroepen
Multifunctionele
bedden

Start verbouwing
SEH/HAP i.k.v. integratie

Start actielijn
acute zorg

Jan

27/5: werksessie
acute zorg

15/3: Start CCP

Feb
15/2: Start
REO-bedden

Mrt

23/7: Digitale
update actielijn
acute zorg

Apr

Mei

Jun

Jul

14/12: 6 mnd
evaluatie CCP

30/9: werksessie
acute zorg (update
lopende projecten)

Aug

21/6: werksessie
prioritering binnen
acute zorg

Sept

Okt

6/10: akkoord
PvA
Multifunctionele
bedden

8/7: 3mnd
evaluatie CCP

Nov

Dec

18/11:
Besluitvorming
overlegstructuur
actielijn acute zorg

23/9: Tussentijdse
evaluatie REO

Start gesprekken
financiering diagnostisch
zorgpad met CZ

Rood = moet nog starten

1.3. Tijdslijn tot en met 2025

2. Landelijke en regionale ontwikkelingen
Corona - Regeerakkoord – verkiezingen- samenwerking LLZ - Haga
•

Corona is het nieuwe normaal...

•

Intensivering samenwerking LLZ – Hagaziekenhuis: consequenties tijd/ capaciteit (professionals
– management – ICT), profielontwikkeling

•

Relatie Zoetermeer 2025 – Zoetermeer 2040: aankomende gemeenteraadsverkiezingen,
continuïteit en inzet tot medio 2022?

•

Arbeidsmarkt wordt sneller nog knellender en vraagt andere inzet van mensen en middelen

•

Regeerakkoord: o.a. preventieakkoord – passende zorg – scheiden wonen en zorg – wegnemen
productieprikkels – GGZ/eerstelijn – PGO ontwikkeling

Conclusie: samen verbouwen terwijl de ‘winkels’ (meer dan) open staan. Dat legt een druk op alle
partners. Toch zullen we nu samen moeten doorpakken om de cyclus te doorbreken en erger te
voorkomen.

3. 2022: Het jaar van de chronische zorg
en preventie
Wat betekent dit?
•

Nu focus op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van de chronische zorg: van ontwerp (5/6 oktober – 13/1) naar concr
acties en resultaten

•

Nu focus op preventie met de kansen die de preventiecoalitie biedt (+ relatie chronische en acute zorg, + relatie
inwonerparticipatie)

•

Acute zorg ontwikkelt op eenzelfde tempo door

•

ICT en ‘anders financieren’ zijn ondersteunende actielijnen die hier direct mee verweven zijn

•

Benodigde inzet van professionals, zoveel als mogelijk, wordt hiervoor vrijgemaakt

•

Extra aandacht en zichtbaarheid in de communicatie en media

•

Kansen voor versterking samenwerking met Gemeente en aansluiting welzijnsorganisaties en kansen voor uitbreiding partne
bij de Vereniging

3.1. Actielijn: Preventie
Aanvraag Preventiecoalitie, belangrijkste doelen voor 2022:
 Lokale (wijk) en regionale partijen committeren zich aan de

doelstellingen die in gezamenlijkheid en m.b.v. stadsbeeld en
wijkprofielen worden opgesteld en aangescherpt

 Het ontwikkelen van een regionale preventieaanpak volgens
de ‘community –up’ benadering: co-creatieproces

 Versterken samenwerking tussen sociaal en medisch
domein om gezond leven op alle levensdomeinen
gemakkelijker te maken

 Uitvoering van deze regionale aanpak en integrale
samenwerking te beginnen bij drie lage SES-wijken

3.1. Actielijn Preventie
Opgebouwd in 4 fasen

Activiteit A: Start/doorontwikkeling op
regionale aanpak preventie en
vorming preventiecoalitie
Activiteit B: Creëren 1
gezamenlijke regionale
preventie-aanpak
Activiteit C: Uitvoering geven aan regionale
preventie-aanpak, monitoring en bijsturing

Activiteiten D: Verankeren gedachtegoed/ borging

1 sept 2021

1 feb 2022

1 feb 2023

1 feb 2024

1 sept 2024

3.2. Tijdspad ontwikkelen Visie Chronische zorg
Pragmatisch en efficiënt

- Comprimeren bestaande
informatie (incl. feiten stadsbeeld en
doelen heisessie regiegroep)
- Opgestelde eindontwerpen
worden geconcretiseerd in acties/
projecten/ resultaten in bestaande
netwerken
- Instellen sponsorgroep voor Kick –
off in februari
Doelgroepen zijn:

1. palliatieve zorg,
2. oncologie
3. neuro vasculair
4. cardiovasculair

- Position paper, incl.
plan van aanpak,
opstellen (Max. 4-5
pagina’s) n.a.v. alle
verzamelde input.
- Position paper
voorleggen aan een
groep geselecteerde
sleutelfiguren
- Position paper
aanpassen n.a.v. input
sleutelfiguren.

- Accorderen van
Position Paper/visie
Chronische zorg door
Regiegroep ZM2025
incl. jaarplan +
inrichting actielijn
Chronische zorg 2022
- Vaststellen kerngroep
actielijn Chronische
zorg

- Presenteren visie
tijdens ‘kick-off’ jaar
van de chronische zorg
- Start eerste
initiatieven/ projecten

- Instellen sponsorgroep
voor Kick –off in februari

5. diabetes
6. kwetsbare ouderen (dementie, Parkinson)

7. COPD

Nov. 2021

Dec. 2021

Jan. 2022

Feb. 2022

4. Overige actielijnen
• Acute zorg
• Gezondheidsverkeerstoren
• ICT & Digitalisering
•

Afstemming arbeidsmarkt (initiatief):
- inventarisatie regionale arbeidsmarkt- agenda i.s.m. ZW Connect

•
•
•

Multifunctioneel beddenhuis
Anders financieren
Burgerconsultatie en -participatie

4.1. Jaarplan 2022 - actielijn acute zorg
Q1

Jan

Feb

Q2

Mrt

Apr

Mei

(In hoofdlijnen: concept)

Q3

Jun

Jul

Aug

Q4

Sept

Okt

Nov

Dec

Optimaliseren positionering CCP
Vervolg REObedden bepalen
Start Diagnostisch
Zorgpad KO
Opzetten
Multifunctionele bedden

1ste
evaluatie
Start
Multifunctionele
bedden

2de
evaluatie

1ste
Vervolg incl. optimalisatie multifunctionele
evaluatie
bedden

2de
evaluatie

Start
kerngroep AZ
Realiseren geïntegreerde
zorgpaden SEH/HAP
Afronden GGZ projecten:
- Crisisdienst
- Directe doorverwijzing
- Scholing & Educatie

Vaststellen
doelen/projecten acute
GGZ voor 2022

Ondersteuningsvragen
overige doelgroepen
inventariseren

Tussentijdse
evaluatie Jaarplan

Jaarplan 2023
opstellen
Governance & Financiering
Centrum Acute Zorg

4.2. Gezondheidsverkeerstoren
Prioriteiten 2022

 Capaciteitsmanagement: opname capaciteit (binnen de regio + voorts Haaglandenniveau) + capaciteit van de
wijkverpleging (eind 2022 gereed).

 Structureel inzicht en verdieping op wijkprofielen zoals in de preventiecoalitie worden benoemd.
 Operationalisering indicatoren: wat moeten we weten (afspraken zorgverzekeraars) en wat willen wij zelf
weten? Monitoring doelstellingen programma, leidend tot een dashboard voor Zoetermeer 2025.

 Monitoring effecten interventies: REO-bedden, Diagnostisch zorgpad.
 Vrijmaken structurele inzet voor doorontwikkeling en professionalisering van de Gezondheidsverkeerstoren (in
samenwerking met Health Kic)

4.3. ICT & digitalisering
Actualiseren ‘wat (visie) + hoe (beleid) + aanpak + quick wins’

Uitvoeren van quickscan ICT infrastructuur en applicatielandschap
Actualiseren ICT-visie + opstellen plan van aanpak + opstellen deelprogramma met aanvullende projectenkalender
Uitvoeren analyse gegevensuitwisseling acute zorg:
selectie en uitvoering ‘use cases’
Doorontwikkeling PGO
E- health: ontwikkeling regionale aanpak telemonitoring, opschaling hartfalen & COPD (ziektelastmeter)
Uitvoering (subsidie) programma e-overdracht
Opschaling van meedenkconsult

5. Jaaroverzicht 2022
Tijdsindicatie
dec
‘22

feb
‘22

Vorming Preventiecoalitie & ontwikkeling aanpak
Inventarisatie
Chr.Z.

Position
paper

Creatie regionale aanpak Preventie

Vorming gezamenlijke preventie aanpak

Vaststellen actielijn

GVT vaststellen indicatoren monitoring

Kick off jaar van de chronische zorg

GVT monitoring

GVT capaciteitsmanagement (use cases): ontwerp oplossingen, proof-of-concept, implementatie, regio brede implementatie
Actualiseren ICT-visie en beleid, het opstellen plan van aanpak en het opstellen deelprogramma met aanvullende projectenkalender, quick wins
Acute zorg : implementatieprojecten kwetsbare ouderen en GGZ

Ontwikkeling aanpak inwonerparticipatie
Werving nieuwe leden Vereniging

Opschaling andere
doelgroepen en projecten

Governance en
financiering

Prioritering bijstellen aan de
hand van ontwikkelingen

nov
‘21

Als het ergens kan, dan kan het in Zoetermeer!

