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Inleiding
In Nederland zijn er ontwikkelingen en bewegingen gaande of gepland op het gebied van de
gezondheidszorg, die veel invloed hebben op de kwaliteit en betaalbaarheid van het huidige
zorgstelsel. Ook is er een aantal (demografische) knelpunten, zoals de dubbele vergrijzing, die invloed
hebben op de organisatie, kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland.
Een voorbeeld van een landelijke beweging is het VWSprogramma ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (JZOJP) met als doel
om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen. De
regierol komt steviger in handen van de gemeenten, de
zorgverzekeraars en burgers zelf. Er is een focus op
regionalisering van zorg. Dit wordt ondersteund vanuit
programma’s zoals JZOJP en Pact voor ouderenzorg. Door de
verschuiving van zorg, wordt er een groter beroep gedaan op
zorg en ondersteuning in de eerste lijn. Dit vraagt om nieuwe
vormen van samenwerking tussen partners in de keten. Een
voorbeeld hiervan is de inzet van eHealth (zoals meekijk- en
meedenkconsultatie).
Andere ontwikkelingen die invloed hebben op het zorgstelsel zijn technologische ontwikkelingen, de
toegenomen druk op de arbeidsmarkt, de inzet op netwerkzorg, populatie- en persoonsgerichte zorg,
quadruple aim1, focus op preventie en het concept positieve gezondheid2.

Een belangrijke ontwikkeling en (demografisch)
knelpunt dat invloed heeft op de organisatie,
betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg is
de dubbele vergrijzing. Door de dubbele vergrijzing
wonen er steeds meer ouderen in Nederland met een
hoge(re) levensverwachting. Deze dubbele vergrijzing
heeft invloed op het personeelsaanbod in de zorg.
Daarnaast wonen mensen langer thuis. Dit stelt
andere voorwaarden aan woningen en voorzieningen
in wijken, die goed aansluiten bij de behoeftes van
burgers. De zorg verschuift vanuit zorginstellingen
naar zorg in de wijk, bijvoorbeeld het ontstaan van
wijkklinieken. Van de burger wordt een actieve
betrokkenheid verwacht in het organiseren van zorg.
In de relatie tussen patiënt en zorgverlener ligt de
nadruk meer op samen beslissen.

1

Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, het verbeteren van de gezondheid van burgers, het verhogen van de
werktevredenheid en het verlagen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking
2

Institute for Positive Health (iPH). https://ipositivehealth.com/
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Daarnaast is er sprake van een toegenomen druk
op mantelzorgers door de toenemende
verschuiving van formele naar informele zorg,
waardoor mantelzorgers worden verwacht lichte
vormen van zorg over te nemen. Tegelijkertijd is
er een afname te zien in het aantal mantelzorgers
in het sociale netwerk van ouderen en neemt het
aantal jonge mantelzorgers juist toe.
Overbelasting van (jonge) mantelzorgers is daarom een grote zorg voor de toekomst.

Ten derde zijn de wachtlijsten voor GGZ, maar ook voor
bepaalde ziekenhuiszorg, een groot knelpunt en een grote
uitdaging nu en in de toekomst in de regio. Ook voor de
jeugdzorg lopen de wachtlijsten op, waardoor jongeren niet op
tijd de juiste zorg kunnen ontvangen. Deze wachtlijsten
hebben invloed op de toegankelijkheid van zorg in de regio.
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Methode
Het eerder opgestelde Regiobeeld 1.0 bevatte informatie op hoofdlijnen die als het ware om meer
verdieping vroegen. Het Regiobeeld 2.0 beoogt deze verdieping te geven door een combinatie van
databronnen te gebruiken: data-analyse, interviews, document-analyse en een expertmeeting met
stakeholders uit de regio. Dit vormt de onderlegger voor het regiobeeld 2.0 en de uitvoeringsagenda
die daarbij hoort. Mooi om te zien dat er in de regio al talrijke initiatieven ontplooit zijn die ook de
bedoeling hebben om samenwerking te versterken en de Juiste Zorg op de Juiste Plek te organiseren.
We hopen dat het Regiobeeld 2.0 een bijdrage kan leveren aan dit proces.
Hoofdthema’s zijn ouderen (zorg, welzijn en wonen) en jeugd. Overkoepelend zijn de thema’s
preventie, domeinoverstijgend samenwerken en toegankelijkheid.
Dit regiobeeld Zuid-Hollandse Eilanden heeft betrekking op de volgende gemeenten:
•
•
•
•
•
•
•

BAR: Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk
Brielle
Goeree-Overflakkee
Hellevoetsluis
Hoeksche Waard
Nissewaard
Westvoorne

Het regiobeeld is gebaseerd op verschillende bronnen:
• Interviews met inwoners, professionals, bestuurders, wethouders en programma managers
• Expertmeeting met betrokkenen op 20 mei 2021 met stakeholders vanuit de huisartsen,
gemeenten, thuiszorgorganisaties, welzijn, en mantelzorgondersteuners.
• Analyse van documenten en rapporten die eerder zijn opgesteld over de regio (zie hieronder)
• Analyse van (openbare) data van CBS, ROS Wijkscan, Vektis.
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De Regio in Vogelvlucht
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De Regio in Vogelvlucht
De totale regio heeft 415.306 inwoners (tabel 1). De gemeente met het minst aantal inwoners is
Westvoorne (n=14.731) en met de meeste aantal inwoners Hoeksche Waard (n=87.401). Het
percentage jongeren in de regio is 16% (de range is 13% in Westvoorne en 18% in Barendrecht). Het
percentage ouderen is 21% en varieert van 17% in Albrandswaard tot 27% in Westvoorne. De
gemeente Westvoorne kent hiermee de sterkste demografische druk. Het aantal inwoners met een
migratie-achtergrond is 16% in de gehele regio en varieert sterk van 7% op Goeree-Overflakkee tot
25% in Nissewaard. Sociaal-economische status is relatief hoog in de regio en het aantal huishoudens
met een laag inkomen is 5%. In de regio ervaart 76% van de inwoners hun gezondheid als goed
variërend van 72% in Nissewaard tot 81% in Barendrecht. De schatting over eenzaamheid is 42% van
de volwassenen voor de gehele regio en loopt uiteen van 39% in Westvoorne tot 47% in Nissewaard.
Tabel 1: Achtergrondcijfers totale regio
Totale regio
415.306 inwoners
16%
Inwoners <15 jaar
21%
Inwoners >65 jaar
16%
inwoners met migratie-achtergrond
5%
Huishoudens met laag inkomen
76%
Goede ervaren gezondheid
42%
Geeft aan eenzaam te zijn
€1377,46
Medisch specialistische zorg*
€284,12
Farmacie*
€44,86
Huisarts consult*
€31,27
Huisarts multidisciplinair*
*Gemiddelde kosten per verzekerde per kalenderjaar

Van de gemiddelde zorgkosten per verzekerde per kalenderjaar is medisch specialistische de grootste
kostenpost met gemiddeld 1377 euro. In Barendrecht ligt dit gemiddeld het laagst met 1180 euro en
in Hellevoetsluis is dit gemiddeld het hoogst met 1466 euro (tabel 3). De gemiddelde kosten voor
farmacie in de regio bedragen 284 euro. De kosten voor huisartsenconsulten bedragen gemiddeld 45
euro; de hoogste kosten voor het huisartsenconsult worden gemaakt in Westvoorne met 52 euro en
de laagste kosten in Barendrecht met 41 euro. Wat betreft kosten voor huisartsen multidisciplinair is
er veel variatie. De gemiddelde kosten per verzekerde per jaar in de gehele regio is 31 euro, in
Barendrecht is dit relatief laag met 15 euro.
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Tabel 2: Achtergrondcijfers in de regio – uitgesplitst per gemeente
Gemeente
Inwoners % inwoners
% inwoners >
<15 jaar
65 jaar

Albrandswaard
Barendrecht
Brielle
GoereeOverflakkee
Hellevoetsluis
Hoeksche
Waard
Nissewaard
Ridderkerk
Westvoorne

25.590
48.714
17.271
50.049

17,8
18,0
13,9
16

17,4
17,6
22,6
21,9

Demografische % inwoners %
druk
migratiehuishoudens
achtergrond met laag
inkomen
71.3
21,5
3,9
76.0
25.2
4,1
73,1
14,8
4,1
78.1
7,0
4,4

40.142
87.401

15,3
15,6

21,5
22,4

72,5
78,8

19,2
9,4

5,9

73,9
80,6

45
39

85.219
46.189
14.731

15,6
15,1
13,1

20,0
24,7
26,7

68,3
80,9
81,6

25,2
19,9
11,2

7,4
6,0
5,3

72,2
75,8
78,2

47
44
39

Tabel 3: Zorgkosten per verzekerde per kalenderjaar in de regio – uitgesplitst per gemeente
Zorgkosten
Albrands BarenBrielle
GoereeHellevoet
waard
drecht
Overflakk sluis
ee
Medisch specialistische zorg
1210,32
1180.32
1353,63
1368,39
1466,34
Farmacie
238,51
240,05
278,77
300,28
297,11
Huisarts consult
41,61
40.92
43,93
43,39
42,16
Huisarts multidisciplinaire zorg
24,83
15.38
25,08
39,55
29,7

% inwoners
goede ervaren
gezondheid

% inwoners dat
aangeeft
eenzaam te zijn

77,0
80,9
74,6
77,0

40
41
40
40

Hoeksche
Waard

Nissewaard

Ridderkerk

Westvoorne

1339,48
271,17
41,28
37,37

1455,68
318,8
45,23
31,17

1463,21
289,22
49,45
29,79

1362,59
323,2
51,79
32,7

8

DE REGIO IN BEELD – Een analyse van de ZHE en BAR gemeenten

Ouderen: Wonen, Welzijn en Zorg
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Ouderen: Wonen, Welzijn en Zorg
“De golf van ouderen komt eraan en de vraag is hoe kan je hierop voorbereid zijn?” Dit vraagt een
geïnterviewde zich hardop af. Het blijkt hét knelpunt binnen de regio dat naar voren komt in de
interviews, wordt beschreven in de documenten en rapporten die zijn opgesteld. Het wordt ook
bevestigd in de cijfers. Het aantal ouderen neemt toe, evenals de complexiteit van hun problemen.
Dit heeft niet alleen implicaties voor de zorg voor ouderen, maar ook zeker voor welzijn en wonen.
Vergrijzing: het aantal ouderen in de regio neemt toe
De regio vergrijst net als de rest van Nederland. In de regio ligt het percentage 25-44 jarige inwoners
lager (21,7%) dan gemiddeld in Nederland (24,8%). Bij de oudere leeftijdsgroepen ligt het percentage
juist hoger dan in de rest van Nederland, met name bij de groep 45-64 jarigen (27,8% in Nederland en
30% in de regio).
De gemiddelde bevolkingsopbouw in de regio zegt echter niet alles, want onderstaande grafiek laat
zien dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de regio. Dit geldt zeker wat betreft het aantal 75+ers.
In gemeenten zoals Albrandswaard, Barendrecht, Hellevoetsluis en Nissewaard ligt dit percentage
75+ers tussen de 7-8%. In Ridderkerk en Westvoorne is het percentage 75+ers rond de 12%. De
demografische druk is in deze gemeenten dan ook het hoogst.
Zoals in één van de interviews wordt aangegeven: “De demografische vooruitzichten zorgen voor extra
uitdagingen (ontgroening en vergrijzing). Het financiële stelsel noopt tot het maken van concrete
keuzes”.
Figuur 1: Bevolkingsopbouw per leeftijdscategorie (%) – per gemeente, in de regio en Nederland
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De complexiteit van de problematiek bij ouderen neemt toe
Naast de vergrijzing – die betrekking heeft op het aantal ouderen in de regio – neemt ook de
complexiteit van de problematiek toe.
Geschat wordt dat 23,3% van de ouderen in de regio kwetsbaar is. Als dit vertaald wordt naar absolute
aantallen, heeft dit betrekking op 871 kwetsbare ouderen in Brielle en 4221 in de Hoeksche Waard.
Ook de prevalentie van chronische aandoeningen neemt toe tot 2030 (zie figuur 2). In onderstaande
grafiek wordt de prevalentie voor de gehele regio gepresenteerd. Bij alle aandoeningen is er sprake
van een verwachte stijging, maar dit geldt met name de ouderdomsgerelateerde aandoeningen zoals
perifere artrose en dementie. Zo is er sprake van een verdubbeling van het aantal mensen met
dementie in de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis (zie figuren 3 – 12).
Figuur 2: Prognoses prevalentie aandoeningen tot 2030 in regio - %
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Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVM) – indexcijfers (2015=indexjaar)

11

DE REGIO IN BEELD – Een analyse van de ZHE en BAR gemeenten

Prevalentie in aandoeningen per gemeente
(NB: de schaal van de as verschilt per gemeente)
Figuur 3: Prognoses prevalentie aandoeningen tot 2030 in Albrandswaard - %
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Figuur 4: Prognoses prevalentie aandoeningen tot 2030 in Barendrecht - %
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Figuur 5: Prognoses prevalentie aandoeningen tot 2030 in Brielle - %
220
200
180

160
140
120
100
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Angststoornissen

Beroerte

COPD

Coronaire hartziekten

Dementie

Diabetes

Longkanker

Nek- en rugklachten

Perifere artrose

Stemmingsstoornissen

Figuur 6: Prognoses prevalentie aandoeningen tot 2030 in Goeree- Overflakkee - %
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Figuur 7: Prognoses prevalentie aandoeningen tot 2030 in Hellevoetsluis - %
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Figuur 8: Prognoses prevalentie aandoeningen tot 2030 in Hoeksche Waard- %
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Figuur 9: Prognoses prevalentie aandoeningen tot 2030 in Nissewaard - %
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Figuur 10: Prognoses prevalentie aandoeningen tot 2030 in Ridderkerk - %
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Figuur 11: Prognoses prevalentie aandoeningen tot 2030 in Westvoorne - %
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Met de toenemende complexiteit – mede door toename van chronische aandoeningen - komt er meer
af op de huisartsen in de regio. Dit wordt aangetoond door projecties van eerstelijnscontacten,
gebaseerd op basis van verwachte demografische ontwikkelingen, waaronder de vergrijzing. Figuur 12
toont aan dat in de gehele regio de verwachte stijging in 2030 van contact met huisartsen 12% is. Het
percentage is het hoogst in Brielle met 23% en het laagst in Ridderkerk 9%. Naast de stijging in
contacten met de huisartsen, is ook een licht stijgende trend zichtbaar in de polikliniekbezoeken in de
regio (figuur 13). Figuur 14 toont de projecties voor SEH bezoeken; deze vorm van ongeplande zorg is
ook een indicator van de complexiteit van zorg. In de gehele regio is de verwachte stijging in SEH
bezoeken tot 2030 14%. De stijging van SEH bezoeken is het sterkst in Brielle (23%) en Westvoorne
(19%).
Figuur 12: Projecties stijging contact huisartsen – indexcijfers (2016=basisjaar)
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Bron: Nivel Zorgregistraties 1e lijn

16

DE REGIO IN BEELD – Een analyse van de ZHE en BAR gemeenten

Figuur 13: Projecties trend in aantal patiënten met polikliniekbezoeken – 2030
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Bron: RIVM via microdata CBS

Figuur 14: Projecties stijging SEH bezoeken – indexcijfers (2016=basisjaar)
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Bron: Letsel Informatiesysteem VeiligheidNL (indexcijfers – basisjaar – 2016)

Naast medische problematiek komt de complexiteit ook voort uit problematiek uit andere domeinen
zoals psychische en sociale problematiek. In de expertmeeting en interviews kwam naar voren dat er
onder ouderen in de regio veel eenzaamheid is. “Bij vereenzaming speelt het niet bij kunnen benen van
de snelheid van de samenleving, er is minder omkijk naar elkaar”. Eerdere cijfers tonen aan dat meer
dan de helft van 75+ers in de regio eenzaam is, waarvan 10 procent ernstig eenzaam. De verschillen
17
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tussen de gemeenten is beperkt, in Hellevoetsluis en Nissewaard is het percentage eenzame 75+ers
het hoogst met 56 procent.
Figuur 15: Eenzaamheid - % van 75+ers dat (ernstig) eenzaam is
regio
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Bron: GGD gezondheidsmonitor 2016

Wonen, welzijn en zorg voor ouderen
“Mensen wonen langer thuis, maar hoe?“ “De aandacht voor de sterke toename van het aantal 80plussers heeft belangrijke beleidsimplicaties. Voor deze groep oude ouderen wordt het goed regelen
van zorg, geschikte woningen en voorzieningen in de wijk/kern een belangrijke opgave”. De opgave op
het gebied van ouderen in de regio strekt zich uit over zorg, welzijn én wonen. Paulina.nu verwoordt
het mooi met de opgave toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee. In de opgave
die zij schetsen is aandacht voor het toenemende beroep op zorg- en welzijnsvoorzieningen, maar ook
voor passende en beschikbare woonvormen.
Data betreffende het zorggebruik van specifiek ouderen zijn relatief beperkt; data over wijkverpleging
en WLZ voor 65 + zijn wel beschikbaar. In de regio maken 10.901 ouderen van 65 jaar en ouder gebruik
van wijkverpleging. Dit aantal varieert van 390 ouderen in Brielle tot 2.454 ouderen in de Hoeksche
Waard. In de gehele regio maken 4.713 ouderen gebruik van WLZ, waarvan 844 van zorg thuis. Dit
varieert van 164 in Westvoorne tot 820 in Nissewaard (tabel 4). De gemiddelde uitgave per 65+er die
gebruik maakt van WLZ in de regio is €55.433 en ligt hiermee iets lager dan het gemiddelde in
Nederland (€56.884). Dit bedrag varieert van € 51.237 in Nissewaard tot € 61.290 in Brielle.
Het gat tussen thuis en het verpleeghuis is groot en dit heeft ook implicaties voor het welzijn van
ouderen. Zo geeft een geïnterviewde aan: “De gevolgen van het wegvallen van het verzorgingshuis
worden concreet, omdat er veel vraag naar mantelzorgers is (boodschappen, maaltijden klaar maken,
voorkomen isolement). Ouderen die nu niet meer naar verzorgingshuizen kunnen, vereenzamen (geen
bingomomenten, koffiemomenten).”
Uit de documentenanalyse komt naar voren dat gemeenten zich in toenemende mate bezighouden
met het thema wonen voor ouderen. Verschillenden gemeenten hebben onderzoek laten uitvoeren
om wonen met zorg verder te verkennen. Gebaseerd op het aantal huishoudens met ADL-beperkingen
(zie tabel 5) wordt duidelijk dat er een toename is van het aantal huishoudens met
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mobiliteitsbeperkingen3. Bovendien maken zij ramingen op het gebied van het aantal geschikte
woningen. In Voorne-Putten is dit 3520 en in Nissewaard bijvoorbeeld 1280.
Naast deze onderzoeken hebben de gemeenten ook woonvisies geformuleerd. Zo formuleert
Nissewaard in hun woonvisie 2020-2030 Nissewaard, een plek voor iedereen: “Wonen, zorg en welzijn
beschouwen we als samenhangende thema’s” en “denk aan concepten als ‘kangoeroewoningen’ of
modulaire woningen”. Dit is voor de oudere inwoners niet altijd afdoende: “Waar blijft de
woningbouwcoöperatie en de gemeente met een relevant woonaanbod voor ouderen. In de plannen
die bekend zijn, ontbreekt bijvoorbeeld “geclusterd wonen” voor ouderen. Een stap om het langer thuis
wonen op een verantwoorde manier te regelen.” In de woonvisie van Goeree-Overflakkee 2018-2024
wordt expliciet benoemd dat toegankelijkheid, maar ook ontmoeting van belang zijn bij woningen voor
senioren. “De gemeente werkt mee aan initiatieven die bijdragen aan ontmoeting, voorbeelden
hiervan zijn collectieve woonvormen/groepswonen, collectief particulier opdracht, samenwonen van
meerdere generaties, mantelzorgwoningen en hofjeswoningen nieuwe stijl”. Een ander initiatief is dat
van Paulina.nu, deze organisatie heeft op Goeree-Overflakkee een consultatieronde onder inwoners
gehouden betreffende woonwensen bij het ouder worden, een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.
Ook initieerden zij het project “Van Thuis naar Thuis". Een goede overdracht voor de ouderen
bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis weer terug naar huis.

3

Cijfers zijn gebaseerd op de CBS Microdata Gezondheidsenquête, waarin de ADL bij circa 3500 personen van
55 jaar en ouder wordt uitgevraagd. Voor de prognoses zijn meerdere variabelen meegenomen, zoals leeftijd,
besteedbaar inkomen en opleidingsniveau. Een huishouden waarvan tenminste één persoon een beperking
heeft wordt gezien als een huishouden met een ADL-beperking.
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Tabel 4: WLZ zorg 65 jaar en ouder
Gemeente

Zorgsoort

Aantal 65ers

Aantal WLZ
cliënten

Totale uitgaven
(in euro's)

Albrandswaard

Instellingszorg
Instellingszorg en Zorg Thuis
Zorg thuis
Totaal WLZ
Instellingszorg
Instellingszorg en Zorg Thuis
Zorg thuis
Totaal WLZ
Instellingszorg
Instellingszorg en Zorg Thuis
Zorg thuis
Totaal WLZ
Instellingszorg
Instellingszorg en Zorg Thuis
Zorg thuis
Totaal WLZ
Instellingszorg
Instellingszorg en Zorg Thuis
Zorg thuis
Totaal WLZ
Instellingszorg
Instellingszorg en Zorg Thuis
Zorg thuis
Totaal WLZ
Instellingszorg
Instellingszorg en Zorg Thuis
Zorg thuis

4.458
4.458
4.458
4.458
8.634
8.634
8.634
8.634
3.926
3.926
3.926
3.926
10.997
10.997
10.997
10.997
8.657
8.657
8.657
8.657
19.716
19.716
19.716
19.716
17.067
17.067
17.067

157
19
50
226
283
36
50
369
185
30
25
240
636
76
102
814
242
44
65
351
716
115
168
999
513
103
204

10.308.401
596.194
977.496
11.882.091
18.633.165
1.452.843
621.294
20.707.302
12.722.555
1.610.459
376.476
14.709.490
41.965.742
3.324.948
1.840.332
47.131.022
16.060.167
1.823.056
931.146
18.814.369
47.350.841
5.170.409
4.663.400
57.184.649
32.571.113
4.578.553
4.864.396

Barendrecht

Brielle

Goeree-Overflakkee

Hellevoetsluis

Hoeksche Waard

Nissewaard

Uitgaven per
inwoner
(in euro's)
2.312
134
219
2.665
2.158
168
72
2.398
3.241
410
96
3.747
3.816
302
167
4.286
1.855
211
108
2.173
2.402
262
237
2.900
1.908
268
285

Uitgaven per
client
(in euro's)
65.659
31.379
19.550
52.576
65.842
40.357
12.426
56.117
68.771
53.682
15.059
61.290
65.984
43.749
18.042
57.901
66.364
41.433
14.325
53.602
66.132
44.960
27.758
57.242
63.491
44.452
23.845
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Totaal WLZ
Instellingszorg
Instellingszorg en Zorg Thuis
Zorg thuis
Totaal WLZ
Instellingszorg
Instellingszorg en Zorg Thuis
Zorg thuis
Totaal WLZ

Ridderkerk

Westvoorne

17.067
11.512
11.512
11.512
11.512
3.964
3.964
3.964
3.964

820
521
76
133
730
96
21
47
164

42.014.062
35.203.708
3.483.976
2.892.642
41.580.326
6.761.695
1.037.578
724.150
8.523.423

2.462
3.058
303
251
3.612
1.706
262
183
2.150

51.237
67.569
45.842
21.749
56.959
70.434
49.408
15.407
51.972

Bron: Vektis Data bij Factsheet Zorg in gemeenten

Tabel 5: Huishoudens met en zonder ADL beperking

Albrandswaard
Barendrecht
Brielle
GoereeOverflakkee
Hellevoetsluis
Hoeksche Waard
Nissewaard
Ridderkerk
Westvoorne
Totaal regio

naar
kenmerken
en
woonsituatie
Eenpersoons

Meerpersoons

met
ADLbeperking Type
huishouden
Eenpersoons

Totaal

Meerpersoons

Totaal

1715
2940
1480
3700

3390
6495
2655
7400

390
685
320
945

355
710
300
915

5850
10830
4755
12960

3330
6455
7170
4350
1400
32540

6115
13570
12320
7170
2675
61790

760
1555
1755
1125
325
7860

665
1500
1450
995
260
7150

10870
23080
22695
13640
4660
109340

Bron: CBS microdata 2021
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Jeugd
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Jeugd
“De jeugdzorg is overbelast. Dit zijn de toekomstige patiënten voor de volwassen psychiatrie”. De
overbelaste jeugd GGZ is één van de belangrijkste thema’s die in de interviews terugkomt. Cijfers over
de jeugd zijn echter beperkt. In de regio lopen de wachtlijsten voor jeugdzorg op, waardoor jongeren
te laat geholpen worden en hun problemen groter kunnen worden. Uit de interviews blijkt dat jeugd
GGZ een belangrijke opgave in de regio is waar de komende jaren gezamenlijk op ingezet moet worden.
Psychische en sociale problematiek jongeren neemt toe
Uit de vragenlijstdata van de meest recente GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 (klas 2 en 4
middelbare school) blijkt dat de psychische en sociale problematiek van de jongeren in de regio de
afgelopen jaren is toegenomen. In de interviews wordt aangegeven dat de Covid-19 pandemie hier
ook een rol in heeft gespeeld, doordat er een toename is van jongeren met depressie- en
eenzaamheidsklachten. Onderstaande tabel laat zien dat een meerderheid van de jongeren in klas 2
en 4 van de middelbare school zich (heel) gelukkig voelt en een (zeer) goede ervaren gezondheid
ervaart. Toch ervaart in sommige gemeenten zoals Albrandswaard, Hellevoetsluis en Nissewaard bijna
de helft van de jongeren stress door school of hun thuissituatie. In vergelijking met de andere
gemeentes zijn de problemen het grootst in de gemeente Nissewaard. Daar lopen de meeste jongeren
kans op psychosociale problemen (32%). Ook is het aantal jongeren dat zich gelukkig voelt of een
goede ervaren gezondheid heeft het laagst in Nissewaard (74% en 78% respectievelijk). In Barendrecht
ervaren de meeste jongeren stress door school of hun thuissituatie (52%).
Tabel 6: Psychische en sociale problematiek van jongeren in de regio (klassen 2 en 4 middelbare
school)
Gemeente

Aantal
ingevulde
vragenlijsten
318
694
256
933

% (zeer)
goede
ervaren
gezondheid
85
87
84
86

% voelt
zich
(heel)
gelukkig)
83
83
80
86

% verhoogd
risico op
psychosociale
problemen
26
28
27
22

% ervaart
stress door
school of
thuissituatie
47
52
43
36

Albrandswaard
Barendrecht
Brielle
GoereeOverflakkee
Hellevoetsluis
Hoeksche
Waard
Nissewaard
Ridderkerk
Westvoorne

734
1012

84
84

82
85

47
40

599
226
231

78
84
99

74
85
86

28
Niet
beschikbaar
32
28
23

48
40
41

Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2019

Daarnaast verwachten de geïnterviewden dat het aantal jongeren met een verslaving, waaronder een
gameverslaving, de komende jaren zal toenemen. Tabel 7 geeft inzicht in het middelengebruik van de
jongeren in de vierde klas in de verschillende gemeentes. Met name op Goeree-Overflakkee zijn de
verslavingsproblemen groot en dit wordt ook beaamd in de interviews. Zo geeft de helft van de
vierdeklassers aan in de afgelopen 4 weken alcohol te hebben gedronken en rookt 10% wekelijks. De
gemeente Goeree-Overflakkee is bezig met een verslavingszorgbeleid om de problemen terug te
dringen.
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In vergelijking met de andere gemeenten lijkt de gameverslaving het grootst in Brielle, doordat 4.8%
van de vierdeklassers op een risicovolle manier met gamen omgaat.
Tabel 7: Middelengebruik van jongeren in de vierde klas in de verschillende gemeentes
Gemeente

Aantal
ingevulde
vragenlijsten

% rookt
wekelijks

% gebruikte
wiet in de
afgelopen 4
weken

% gaat op een
risicovolle
manier om met
gamen

3.8
4.9
10
10

% dronk
alcohol in
de
afgelopen
4 weken
30
34
49
50

Albrandswaard
Barendrecht
Brielle
GoereeOverflakkee
Hellevoetsluis
Hoeksche
Waard
Nissewaard
Ridderkerk
Westvoorne

160
322
111
493

8
6
11
6

6
2,1
4,8
3,1

369
548

3,4
8.1

39
36.9

9
8.4

3,1
2.3

271
114
101

8
6
4,1

39
44
37

8
2.5
12

3,9
<1
<1

a

O.a. gebaseerd op 7 vragen die samen het risicovol gedrag rondom gamen meten. Voorbeeldvraag: ‘Hoe vaak
kom je slaap te kort door gamen?’
Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2019

Daarnaast wordt in de interviews aangeven dat het aantal jonge mantelzorgers in de regio toeneemt.
Deze jonge mantelzorgers raken ook steeds overbelast. Uit de GGD Gezondheidsmonitor 2019 blijkt
dat het percentage jonge mantelzorgers in de klassen 2 en 4 van de middelbare school in de gemeente
Nissewaard het hoogst is (17%) in vergelijking met de andere gemeenten (range 11% - 17%).
Jeugdhulp in de verschillende gemeenten
Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp. Jeugdhulp kan op
verschillende manieren geboden worden. Uit een SWOT-analyse van Voorne (Platform 31, maart 2021)
blijkt dat in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne de totale lasten per inwoner voor het
sociaal domein lager liggen dan in andere gemeenten. Daarnaast is het percentage jongeren met
jeugdhulp (tot 18 jaar) lager in Westvoorne (5,3 procent) en Brielle (6,9 procent) dan in omringende
gemeenten en Nederland (9,7 procent van de jongeren). De gemeenten op Voorne Putten en GoereeOverflakkee verkennen gezamenlijk om de ambulante hulp en daghulp met ingang van 2023
subregionaal in te kopen.
Ondanks de verschillen in gebruik van jeugdhulp zijn er in de verschillende gemeenten een aantal
knelpunten, zoals lange wachtlijsten. Daarnaast wordt verwacht dat de uitgaven aan jeugdzorg zullen
blijven stijgen, door het toenemend beroep op de jeugdzorg, de toenemende complexiteit van
zorgvragen en het inzetten van duurdere zwaardere zorg dan noodzakelijk is.
Cijfers van het CBS laten zien dat in alle gemeenten in de regio de meeste jeugdhulp zonder verblijf
niet door het sociaal wijkteam van de gemeente wordt uitgevoerd, maar door een andere organisatie.
Dit beeld voor de regio komt overeen met het landelijke beeld. Uit de interviews komt naar voren dat
gemeenten wel een belangrijke rol spelen in de goede organisatie van jeugdzorg en er in de regio en
betere samenwerking omtrent jeugdzorg met de gemeenten noodzakelijk is.
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Tabel 8: Jeugdhulp zonder verblijf
Gemeente

Jeugdhulp
uitgevoerd door
wijkteam

Daghulp op
locatie
aanbieder

Jeugdhulp in het
netwerk van de
jongere

10
40

Ambulante
jeugdhulp op
locatie
aanbieder
255
585
140
535

Albrandswaard
Barendrecht
Brielle
Goeree-Overflakkee

10
20
10
50

25
50
25
120

Hellevoetsluis
Hoeksche Waard

20
755

460
805

15
45

75
205

Nissewaard
Ridderkerk
Westvoorne

840
-

1.100
465
110

115
35
-

225
55
10

Indien er geen getal staat is het aantal niet bekend, onvoldoende betrouwbaar of geheime data.
Bron: CBS Statline 2021
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Domeinoverstijgende samenwerking
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“De ondersteuning die mensen nodig hebben is vaak domein- en sector-overschrijdend en
samenwerking is gewenst met overige organisaties.” De complexiteit van problemen bij zowel
ouderen als jeugd neemt toe en rijkt verder dan alleen medische problematiek, zo blijkt uit dit
regiobeeld. Ouderen wonen steeds langer thuis met steeds meer chronische aandoeningen en de
psychische en sociale problematiek van de jongeren in de regio de afgelopen jaren is toegenomen.
Daarnaast maken de bewegingen als de “Juiste Zorg Op de Juiste Plek” dat steeds meer zorg
verplaatst wordt naar de eerstelijn, maar er ook meer focus komt te liggen op bijvoorbeeld thuiszorg
en zelfzorg door patïenten (bijvoorbeeld thuismonitoring).
Uit de interviews komt naar voren dat domeinoverstijgende samenwerking problemen met zich
meebrengt. De zorg en ondersteuning wordt als erg versnipperd ervaren en mensen worden van het
kastje naar de muur gestuurd. Niet zelden ontstaat op die manier een crisissituatie waardoor er een
onnodige ziekenhuis opname of verpleeghuisopname plaatsvindt. Knelpunten die worden benoemd
in de interviews zijn organisatiebelangen, verschillende taal en cultuur, geen vertrouwen in elkaars
expertise en gegevensuitwisseling over domeinen heen. Het gebrek aan vertrouwen op elkaars
expertise blijkt uit het feit dat het in kaart brengen van situaties nu dubbel gebeurt. De POH voert
bijvoorbeeld een screening uit in de thuissituatie en vervolgens vindt er nog een keukentafelgesprek
plaats. Bij informatie-uitwisseling wordt de AVG-streng geïnterpreteerd. Een geïnterviewde huisarts
zegt hierover: “De privacy wet zorgt voor knelpunten én slachtoffers in de zorg”. Het consultatiebureau
voor zuigelingen kan alleen maar informatie met de huisarts delen als beide ouders daarvoor
schriftelijk toestemming geven.
Naast de samenwerking in het primaire proces is ook samenwerking op regionaal niveau tussen
gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraar over de financiële randvoorwaarden van groot belang.
Over de rol van de gemeente komt in de interviews naar voren: “De gemeente is naast de huisarts
één van de partijen waar mensen vaak aankloppen en geholpen worden. Dat is onvermijdelijk als we
de lange lijst van gemeentelijke taken bezien. Omdat de gemeente die grote hoeveelheid taken heeft,
kan ze ook goed een coördinerende taak op zich nemen, dat zien we dan ook vaak in de teams”
Gemeenten hebben veel initiatieven genomen of deelgenomen in de afgelopen jaren. Een kleine
bloemlezing is: Taskforce GGZ, POH-jeugd, Welzijn op Recept, Paulina.nu, Ouderenzorgprogramma
op Voorne, Het Geheim van Flakkee dat nu vervolgd wordt met het IJslands Model, Thuis in de wijk
(HW), Preventief Jeugdbeleid Barendrecht en dementievriendelijke gemeentes. De rol van de
zorgverzekeraar is niet altijd duidelijk bij de geïnterviewden. Het Regiobeeld is in opdracht en in
samenwerking met de zorgverzekeraar samengesteld. De zorgverzekeraar zou kunnen helpen door
meer te sturen op samenwerking en innovatie, in contracten en inkoopvoorwaarden.
De wil om domeinoverstijgend samen te werken is er in de regio. In de expertmeeting noemde één
van de deelnemers als top 5 wat er nodig is in de regio: samenwerken, samenwerken, samenwerken,
samenwerken én samenwerken. Echter er is nog een verschil tussen gezamenlijkheid vóelen naar
gezamenlijk doen. Een huisarts zegt hierover: “Samenwerken in de ideale wereld zou geen
vergaderen moeten zijn maar elkaar kennen en weten te bereiken waardoor je goede opties voor je
patiënt kunt ontsluiten”. Vanuit de interviews en de expertmeeting komt het urgentiebesef dat het
anders moet, en dat we de oplossing moeten vinden in het huidige systeem. De veranderende
maatschappelijke context en zorgbehoeftes vragen om innovatie, nieuw zorgaanbod en oplossingen.
Oplossingen die bijdragen aan een bestendig en duurzaam systeem gericht op kwaliteit en op basis
van resultaat - in plaats van output-financiering. De vraag wáárom we iets doen, wordt soms minder
duidelijk beantwoord dan de vraag naar wat of hoe we iets doen. “Transformatie vraagt een omslag,
van orde en regels en procedures naar een samengedreven cultuur. In de werkelijkheid van alledag zit
men vast in een systeem” (Walg, 2014). Het breed omarmde beeld van positieve gezondheid van
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Machteld Huber streeft naar gezondheid centraal, naar meedoen en het loslaten van ziekte en zorg,
kijken naar wat wél kan. Deze verandering van denkrichting is onontkoombaar, waarmee een grote
blokkade, namelijk wáárom zouden we veranderen en samenwerken, is weggenomen.

Ouderen
De noodzaak om domeinoverstijgend samen te werken bij ouderen is groot. Kwetsbare ouderen
hebben zorg- en ondersteuningsbehoeften op diverse domeinen. De zorg en ondersteuning van
ouderen wordt als erg versnipperd ervaren en geldt voornamelijk voor thuiszorgorganisaties, maar ook
het regelen van verblijf blijkt in bepaalde lokale contexten een enorme uitdaging. “Er wordt erg met
patiënten geschoven en het duurt lang voor dat er een juiste indicatie is”. Dit werd ook bevestigd in de
expertmeeting.
Vanuit Paulina.nu wordt aangegeven dat de wil om samen te werken aanwezig is en wordt ook
vormgegeven. “Op sommige gebieden voortvarend (zoals COPD, geboortezorg, valpreventie en
cardiologie). Op het gebied van kwetsbare ouderen speelt er veel en zijn er ook veel partners nodig, dit
vergt een langere adem”. Deze lange adem blijkt ook nodig rondom (langer thuis) wonen. Zoals Actiz
dit omschrijft: “Een grotere groep ouderen huisvesten zal het nodige vergen van de woningvoorraad
en dienstverlening van corporaties en het voorzieningenniveau in de wijk. Het zal ook nieuwe of
nauwere partnerships noodzakelijk maken, tussen bijvoorbeeld gemeenten, zorg- en
welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars en corporaties”. In de regio zijn meerdere trajecten waarin
gemeenten de vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen te vertalen in hun beleid in een rol als
aanjager. In woon- en zorgvisies gaat men dan ook uit van domeinoverstijgende samenwerking met
woningcorporaties, zorgaanbieders en zorgkantoren.

Jeugd
Rondom Jeugd GGZ wordt in de verschillende interviews de noodzaak tot domeinoverstijgend werken
en een integrale aanpak sterk benadrukt. De geïnterviewden geven aan door verschillende
wetgevingen met name de overgang van 18- naar 18+ GGZ zorg niet goed verloopt en leidt tot
onnodige duurdere zorg. Daarnaast zijn er volgens de geïnterviewden te veel verschillende schakels in
de jeugdzorg die momenteel onvoldoende samenwerken. Zo geeft de wethouder Zorg & Welzijn,
Jeugd en Volksgezondheid van Barendrecht aan dat toekomstig beleid vraagt om een integrale aanpak
op bijvoorbeeld de werk- en thuissituatie van jongeren.
Een goede organisatie van jeugd GGZ vraagt daarom volgens de geïnterviewden om een verandering
in denken en organiseren: een domeinoverstijgende, integrale samenwerking tussen partijen op het
gebied van onder andere jeugd, onderwijs, welzijn, sport en zorg. Zo roept de Onderwijsraad
gemeenten op om een grotere rol te spelen in het onderwijsdomein door onderwijs, jeugdhulp en
arbeidsmarktbeleid beter te integreren. Onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (uitgevoerd door de Argumentenfabriek) laat zien dat binnen de Participatiewet,
Jeugdwet en WMO dat er verschillende paradigma's bestaan over onder andere de rol van de overheid,
wat een integrale aanpak in de weg staat. Het creëren van verbindingen tussen verschillende
financieringsstromen is van groot belang.
In verschillende gemeenten wordt al gewerkt aan een domeinoverstijgende samenwerking rondom
jeugd GGZ. In Barendrecht bestaan er verschillende allianties van professionals en
ervaringsdeskundigen die zich samen met een thema bezighouden, bijvoorbeeld pesten of complexe
scheidingen van ouders. Deze allianties krijgen een gezamenlijke financiering, waardoor zij op een
positieve manier “gedwongen” worden samen te werken.
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In Hellevoetsluis richt het programmateam Jeugd van de gemeente zich op het volledige jeugddomein
en zijn zij van plan het programmaplan uit te breiden met Wmo-taken, zoals een programmaplan
‘Geweld hoort nergens thuis’. Alle gemeenten in de regio zijn deelnemers aan dit programma. Hierin
zit onder andere een samenwerking met de POH-GGZ Jeugd en het programma Kinderogen.
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Preventie
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Preventie
Landelijk is steeds meer aandacht voor preventie en gezonde leefstijl en verschuift de focus steeds
meer van ziekte naar welzijn. Zo stelt een huisarts in een interview: “De veranderingen in het
zorglandschap gaan snel. Zo verandert de visie op gezondheid en worden mensen in toenemende mate
ondersteund om zo lang en vitaal mogelijk zelfstandig hun leven in te richten”. In de regio-analyse van
Careyn wordt dit als volgt geformuleerd: “Naast leefstijl is er steeds meer aandacht voor andere
determinanten van gezondheid, zoals sociale cohesie en gezondheidsvaardigheden. Met name de
relatie tussen eenzaamheid en ongezondheid wordt steeds duidelijker. De aandacht voor vroeg
signalering en preventie vanuit wijkteams en welzijnsorganisaties neemt toe” (regio-analyse Careyn,
pagina 13).
In de expertmeeting met betrokken stakeholders uit de regio kwam echter ook naar voren dat
ervaren werd dat het huidige systeem gericht is op ziekte en niet op preventie, hierdoor wordt
preventie ook niet vergoed. Eén van de geïnterviewden zegt daarover: “Ik zou graag zien dat er meer
aan preventie was gedaan vanuit de politiek, de toegang tot sigaretten is nog te eenvoudig. Er is geen
gemeenschappelijk gevoel van urgentie, en dat lijkt te komen door het verdienmodel op sigaretten en
longmedicijnen”. En over de financiering van preventie wordt gesteld: “De zorgverzekeraar profiteert
ook van de preventie die de gemeente betaalt. Daar zou dan logischerwijs ook een bijdrage bij horen
vanuit de zorgverzekeraar, in natura of in budget”. In een gezondheidzorg waar mens, gezondheid
en samenleven centraal staan wordt vooral ook gekeken naar perspectieven, dit sluit aan bij het
bekende web van Machteld Huber over positieve gezondheid (zie onderstaand). Een web is sterk en
bij wind en regen wiegt het mee, maar trek je er één draad uit dan verzwakt het net. Als we op die
manier naar het web kijken zien we gelijk hoe belangrijk dat evenwicht is.
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Eerder in dit regiobeeld werd de toename van (chronische) aandoeningen gepresenteerd. Recente
cijfermatige data over leefstijl zijn echter beperkt beschikbaar en daarom is de GGDgezondheidsmonitor uit 2016 gebruikt. Deze resultaten laten zien dat het percentage rokers in de
regio (22%) lager is dan in Nederland (25%). Het percentage drinkers is vergelijkbaar, maar het
percentage zware drinkers is in de regio lager dan het Nederlandse gemiddelde (7 t.o.v. 11%). Qua
overgewicht en bewegen is het in de regio slechter gesteld dan het Nederlands gemiddelde. In de
regio heeft het merendeel van de inwoners overgewicht (52% vs. 47%) en beweegt de helft van
inwoners volgens de beweegnorm (t.o.v. 55% in Nederland). De cijfers uitgesplitst per gemeente
worden gepresenteerd in tabel 9.

Regio
22%

t.o.v. NL
25%

83%

82%

7%

11%

52%

47%

50%

55%

Bron: GGD-gezondheidsmonitor 2016 – 19 t/m 65 jarigen

Tabel 9: Leefstijl-indicatoren uitgesplitst per gemeente
gemeente
roker
drinker
zware drinker
Albrandswaard
Barendrecht
Brielle
Goeree-Overflakkee
Hellevoetsluis
Hoeksche Waard
Nissewaard
Oud-Beijerland
Ridderkerk
Westvoorne

21
21
23
23
26
21
27
22
23
21

82
81
85
81
82
83
80
84
80
86

7
6
9
9
9
7
7
6
7
8

overgewicht voldoet aan
beweegnorm
52
50
50
51
52
55
53
52
53
52
51
50
55
49
51
52
52
47
50
58

Bron: GGD-gezondheidsmonitor 2016 – 19 t/m 65-jarigen

Cijfers vanuit de GGD-gezondheidsmonitor geven naast inzicht in de leefstijl ook inzicht in het welzijn
van inwoners. In het overzicht van de regio in vogelvlucht kwam al naar voren dat 76% van de
inwoners in de regio een goede ervaren gezondheid heeft en 42% aangeeft eenzaam te zijn (zie tabel
1). Cijfers tonen daarnaast aan dat het percentage inwoners met een matig risico op angst en
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depressie bij 19 tot 65-jarigen is 40 % (t.o.v. 45% landelijk). Figuur 16 laat zien hoe dit percentage in
de verschillende gemeenten is waarbij het risico relatief laag is in Hoeksche Waard en Westvoorne en
relatief hoog in Nissewaard en Hellevoetsluis.
Figuur 16: Inwoners met matig risico angstig of depressie

Bron: GGD gezondheidsmonitor

Met initiatieven als Welzijn op Recept wordt al specifiek ingezet op preventie en welzijn, bijvoorbeeld
op Goeree-Overflakkee. Het doel is om actieve en vitale inwoners die – naar vermogen en
tevredenheid – meedoen in de maatschappij. Welzijn op Recept sluit naadloos aan bij het
gedachtegoed van Positieve Gezondheid waarbij voorbij de (eigen) grenzen van het medisch- en
sociale domein wordt samengewerkt. Vanuit de kwetsbaarheid van de burger, soms in het kader van
schaarste aan mensen en middelen en omdat niet voorbij te gaan aan dat wat het leven de moeite
waard maakt. Ook zijn gemeenten gestart met preventie-akkoorden zoals Albrandswaard,
Barendrecht, Hoeksche Waard, Ridderkerk en Goeree-Overflakkee, en krijgt GLI een plek binnen de
zorggroepen.

Ouderen
Uit de expertmeeting kwam het thema preventie bij ouderen als opgave naar voren, waarbij met name
de relatie naar het langer thuis wonen wordt gelegd. “Mensen die langer thuis willen wonen trekken
vaak te laat aan de bel, waardoor het moeilijker wordt om alles tijdig te regelen. Zij moeten dit eerder
doen en de voorzieningen moeten sneller geregeld worden”. Dit heeft ook betrekking op tijdelijk
verblijf: “Tijdig ingrijpen gebeurt nog te weinig. Op het moment dat professionals in beeld komen is het
vaak al te laat en moeten indicaties nog geregeld worden. Het organiseren is ingewikkeld, bijvoorbeeld
wat is ELV hoog en laag complex? Wat is het juiste vakje om aan te kruisen?”. Ook wordt aangeven dat
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het vooruitwerken nog niet realiseerbaar is door het tekort aan tools. Eén van de geïnterviewde POH’s
geeft ook dat in de praktijk weinig tijd is voor follow-up na de eerste aanmelding en daardoor kan er
minder preventief gewerkt worden.
De consequenties van het huidige beleid rondom langer thuis en het uitstellen van opname in het
verpleeghuis wordt ook geschetst in de expertmeeting. “Langer Thuis wonen zorgt voor een
tweedeling; mensen die wel en niet meekomen. Niet meekomen betekent mensen die digitaal minder
vaardig zijn en zij die de weg niet weten in het systeem. Tegelijkertijd is er technologisch veel mogelijk
als dit tijdig geïnstalleerd wordt in de woning bijvoorbeeld”.

Jeugd
Preventie is volgens de geïnterviewden een belangrijk thema voor de jeugd GGZ. Zo geeft de
wethouder Zorg & Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid van Barendrecht aan dat de jongeren zelf een
behoefte hebben om te leren hoe ze bepaald gedrag kunnen voorkomen. Echter geven de
geïnterviewden wel aan een preventief jeugdbeleid moeilijk te realiseren is en voor sommige
gemeenten niet haalbaar is, omdat de reguliere zorg prioriteit heeft. Volgens de geïnterviewden is het
belangrijk dat zorgverzekeraars sturen op preventie en hier ook de juiste financiering aan de voorkant
voor te geven, in plaats van te wachten totdat preventieve activiteiten effectief zijn gebleken.
In verschillende gemeenten is preventie rondom jeugd een belangrijk thema. De gemeente Hoeksche
Waard heeft in haar programmaplan de ambitie uitgesproken dat alle (mede)opvoeders zoals ouders
en scholen bijdragen aan een positief opvoed- en opgroeiklimaat door samen te werken en te
verbinden vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De komende drie jaren ligt de focus op de
doelgroep tot 12 jaar. Als gemeente wordt er sterk ingezet op een brede en sterke opvoedbasis, onder
andere door partijen en stakeholders met elkaar te verbinden maar ook door ouders van meer
informatie te voorzien over onder andere het ouderschap en opvoeden.
Op Goeree-Overflakkee wordt gewerkt met een positief jeugdbeleid, wat uitgaat van een integrale
benadering die bijdraagt aan het gezond en veilig opgroeien van jongeren (Beleidsnota Preventie en
Vroegsignalering 2018-2022). Op Goeree-Overflakkee lopen verschillende initiatieven die inzetten op
preventie en vroegtijdige signalering van problemen waaronder verslaving. Een voorbeeld is het School
Ondersteuningsteam (SOT), waarbij een multidisciplinair team binnen de school integraal kijkt naar de
zorg- en ondersteuningsbehoefte van kinderen en zo nodig preventieve en licht curatieve activiteiten
inzet. Een ander voorbeeld is de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Met dit systeem kunnen
(zorg)professionals zorgen en signalen over jongeren registreren en onderling delen, met als doel om
gezamenlijk tot acties en oplossingen te komen. Momenteel wordt ingezet op het vergroten en
stimuleren van het gebruik hiervan.
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Toegankelijkheid van Zorg
De toegankelijkheid van zorg is een belangrijk overkoepeld thema voor de regio. Dit thema bestaat
uit verschillende sub thema’s: (personele) vraag en aanbod, de bereikbaarheid en de
toegankelijkheid.

Vraag en aanbod
“Er is een leger aan mensen voor de administratie terwijl er zorghanden nodig zijn”. Dit is één de
quotes uit de interviews, die de huidige en toekomstige spanning op de arbeidsmarkt in de regio
aangeeft. De krapte op de arbeidsmarkt legt op dit moment druk op de kwaliteit, veiligheid en
toegankelijkheid van de zorg in de regio. De komende jaren wordt verwacht dat deze krapte op de
arbeidsmarkt nog meer zal toenemen, waardoor de druk op zorgprofessionals zal groeien.
Onderstaande grafiek laat de arbeidsspanning zien in de regio gebaseerd op cijfers van het UWV voor
verschillende beroepsgroepen in de sector zorg en welzijn. De grafiek geldt voor de gehele regio
Rijnmond en is daarmee een geografisch uitgestrekter gebied van de Zuid-Hollandse Eilanden en BAR
gemeenten. In de regio is er met name een tekort aan (gespecialiseerde) verpleegkundigen
(bovenste balken). Dit tekort kan te maken hebben met de (verwachte) grote uitstroom van een
relatief oudere beroepsbevolking, met name in de verpleging, verzorging en thuiszorg sectoren
(bron: Regio-analyse Careyn). Daarnaast sluiten de personele vraag en het aanbod niet altijd op
elkaar aan, waardoor de tekorten niet opgelost worden. Zo wordt de komende jaren een overschot
aan maatschappelijk zorgmedewerkers verwacht, terwijl de vraag naar deze beroepsgroep niet
evenredig stijgt (bron: Rotterdamse Zorg, 2018).
Figuur 17: Arbeidsmarktspanning sector Zorg en Welzijn regio Rijnmond

Bron: UWV (bewerking: Etil research group) 4e kwartaal 20204

Legenda: De spanning geeft aan hoe relatief makkelijk of
moeilijk het is om zorgpersoneel te vinden. Hoe hoger de score (1-10), hoe moeilijker het is om personeel te vinden. Een score lager dan 1,5
(links van de verticale streep) betekent dat het relatief makkelijk is om personeel te vinden. Een score van 4,0 of hoger betekent dat het
relatief moeilijk is om personeel te vinden.

4

AIB deRotterdamseZorg dashboard - AIB deRotterdamseZorg home (arbeidsmarktinbeeld.nl)
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Daarnaast komt in de interviews en de expertmeeting sterk naar voren dat door de verwachte
vergrijzing in de regio het tekort aan huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en casemanagers
dementie zal toenemen. Door hun specifieke expertise en de verwachte vergrijzing is voldoende
aanbod van deze beroepsgroepen van groot belang. Zo worden casemanagers dementie van grote
toegevoegde waarde gezien doordat zij de weg weten in het zorglandschap, snel signalen herkennen
en concreet aan de slag kunnen gaan. Door de sterke verwachte toename aan mensen met dementie
en de huidige caseload is voldoende aanbod van casemanagers dementie in de toekomst een
aandachtspunt.
De huidige en toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt op dit moment en in de toekomst
maximale aandacht voor thema’s als instroom en opleidingen, behoud van personeel en carrière
ontwikkeling. Ook in de expertmeeting is benadrukt dat het belangrijk is om voor de regio goed
inzichtelijk te maken naar welke beroepsgroepen de meeste vraag is en opleidingen daar meer op te
richten. Tevens dwingt de krapte op de arbeidsmarkt de regio om kritisch te kijken naar hoe de zorg
mogelijk anders georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld door de inzet van arbeidsbesparende
(technologische) interventies en om een toekomstgerichte visie op het zorgpersoneel te hebben,
bijvoorbeeld hoe jongeren in de regio behouden kunnen worden.
Druk op mantelzorgers is groot
Uit de data-analyse en de expertmeeting komt ook naar voren dat de druk op mantelzorgers groot is,
waardoor een tekort aan mantelzorgers in de toekomst en overbelasting grote risico’s zijn. Onderzoek
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2019) blijkt dat in 2040 er slechts 3-4 mantelzorgers per
oudere van 75 jaar of ouder in de zijn ten opzichte van gemiddeld 5 mantelzorgers per oudere in 2018.
Dit betekent dat het aantal mantelzorgers minder hard toeneemt dan het aantal ouderen, terwijl de
vraag naar mantelzorg sterk zal toenemen. In niet-stedelijke gebieden zoals bepaalde gemeentes op
de Zuid-Hollandse Eilanden wordt door het wegtrekken van jongeren een groter tekort aan
mantelzorgers verwacht dan in stedelijke regio’s. Voor de regio is het daarom van belang om al
vroegtijdig aandacht te hebben voor het (verwachte) tekort aan mantelzorgers.

Bereikbaarheid
Een tweede sub-thema van de toegankelijkheid van zorg is de bereikbaarheid, met name van acute
zorg. Volgens cijfers van het RIVM is in delen van Hoeksche Waard de gemiddelde reistijd met de
auto naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met acute verloskundige tussen de 20 en 30 minuten. Op
Goeree-Overflakkee is de gemiddelde reistijd lager (sommige gebieden < 10 minuten), doordat het
Van Weel-Bethesda ziekenhuis op het eiland acute verloskundige zorg aanbiedt.
Onderstaande tabel 10 geeft de gemiddelde bereikbaarheid weer van huisartsenpraktijken,
huisartsenposten en ziekenhuizen in de regio. In deze tabel is te zien dat aantal huisartsenpraktijken
in een straal van 5 kilometer per gemeente sterk verschilt. Het aantal huisartsenpraktijken binnen 5
kilometer is het minst in Brielle, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Westvoorne. Dit
suggereert dat de bereikbaarheid van huisartsenzorg hier slechter is dan in de andere gemeenten.
Met betrekking tot ziekenhuiszorg moeten de inwoners van gemeente Westvoorne het verst rijden
naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis (20,1 km). De inwoners van Barendrecht hebben in een straal van
20 km de meeste beschikbare ziekenhuizen (11,2 ziekenhuizen).
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Tabel 10: Bereikbaarheid van huisartsen(posten) en ziekenhuizen in de regio
Gemeente

Dichtstbijzijnde
huisartsenpraktijk

Aantal
huisartsenpraktijken
binnen 5 km

Dichtstbijzijnde
huisartsenpost

Dichtstbijzijnde
ziekenhuis excl.
Buitenpoli

Aantal
ziekenhuizen
excl. Buitenpoli
binnen 20 km

Albrandswaard

0,9 km

16,7

7,3 km

6,2 km

10,6

Barendrecht

1,2 km

22,2

4,9 km

4,7 km

Brielle

1,3 km

2,7

14,8 km

14,8 km

11,2
1,5

GoereeOverflakkee

1,1 km

2,8

8,8 km

9 km

0,9

Hellevoetsluis

1 km

6,9

15,9 km

15,9 km

Hoeksche
Waard

1 km

2,8

8 km

15,2 km

1,1
7,1

Nissewaard

0,8 km

17,3

2,9 km

2,9 km

6,1

Ridderkerk

0,9 km

15,4

6 km

6 km

Westvoorne

1,1 km

2,4

20,1 km

20,1 km

10,7
0,5

Bron: CBS in uw buurt 2019

Tijdigheid
In de GGZ geldt een treeknorm van 14 weken voor de wachttijd (4 weken aanmeldwachtijd + 10
weken behandelwachttijd). Tabel 11 laat de wachttijd zien per type diagnose op de Zuid-Hollandse
Eilanden in mei 2021 (Bron: Vektis). De gemiddelde wachttijden zijn gewogen, zodat zorgaanbieders
met veel patiënten naar rato zwaarder meewegen dan zorgaanbieders met weinig patiënten per
specifieke diagnose. In de tabel is te zien dat voor de meeste diagnoses de treeknorm voor de
aanmeldtijd overschreden wordt (> 4 weken). Daarnaast overschrijdt de totale wachttijd de
categorieën ‘bipolair en overig’, ‘delirium en overig’, ‘overige stoornissen kindertijd’, ‘schizofrenie’ en
‘somatoforme stoornissen’ de treeknorm van 14 weken.
Tabel 11: Wachttijden in de GGZ per type diagnose Zuid-Hollandse Eilanden
Aanmeldwachttijd Totale
wachttijd
Basis GGZ
4,6
10,5
Aandachttekort en -gedrag
8,4
13,7
Alcohol gebonden
0,0
6,1
Bipolair en overig
8,4
16,0
Delirium dementie en overig
8,2
17,2
Depressie
7,9
14,2
Eetstoornissen
0,0
8,0
Overige aan middel gebonden
0,2
6,4
stoornissen
Overige stoornissen kindertijd
8,5
17,5
Persoonlijkheid
8,1
14,1
Restgroep diagnoses, andere
8,2
13,7
aandoeningen
Schizofrenie
8,8
17,7
Somatoforme stoornissen
7,9
16,8

Behandelwachttijd
6,0
5,3
6,1
7,6
8,9
6,3
8,0
6,1
8,9
6,0
5,5
9,0
8,9

Bron: Vektis wachttijdgegevens mei 2021

Wat betreft de ziekenhuiszorg is de treeknorm voor poliklinische zorg 28 dagen. Tabel 12 geeft de
wachttijd en treeknormoverschrijding zien voor een aantal categorieën poliklinische zorg voor vijf
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ziekenhuizen in de regio in mei 2021. De tweede kolom (wachttijd in dagen) geeft de gemiddelde
wachttijd per categorie per ziekenhuis weer. De derde kolom geeft weer of de treeknorm
overschreden wordt en met hoeveel dagen (+ is een overschrijding van de treeknorm). Voor de
meeste categorieën ligt de wachttijd onder de treeknorm van 28 dagen. In drie ziekenhuizen was er
een treeknormoverschrijding voor reumatologie: van Weel-Bethesda ziekenhuis (+29 dagen), Albert
Schweitzer locatie Dordwijk (+93 dagen) en het Ikazia ziekenhuis (+7 dagen). Daarnaast valt op dat de
wachttijd voor allergologie in het van Weel-Bethesda ziekenhuis veel hoger ligt dan de treeknorm (73
dagen). Ook de wachttijd voor neurologie in het Albert Schweitzer ligt ver boven de treeknorm (90
dagen).
Tabel 12: Wachttijden polikliniek per ziekenhuis, overschrijding treeknorm (mei 2021)
Ziekenhuis / Polikliniek

Wachttijd (in dagen) Wachttijd vs.
Treeknorm

Van Weel – Bethesda Ziekenhuis, locatie Dirksland
Oogheelkunde
21

-7

Chirurgie algemeen

24

-4

Orthopedie

29

1

Dermatologie

5

-23

Cardiologie

49

+21

Longziekten

24

-4

Reumatologie

57

+29

Allergologie

73

+45

Neurologie

28

0

Oogheelkunde

28

0

Chirurgie algemeen

8

-20

Orthopedie

2

-26

Dermatologie

15

-13

Cardiologie

10

-18

Longziekten

17

-11

Neurologie

21

-7

Oogheelkunde

38

+10

Chirurgie algemeen

7

-28

Dermatologie

18

-10

Longziekten

38

+10

Reumatologie

121

+93

Neurologie

90

+62

Spijkenisse Medisch Centrum

Albert Schweitzer, locatie Dordwijk

Maasstad ziekenhuis
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Oogheelkunde

60

+32

Chirurgie algemeen

14

-14

Dermatologie

39

+11

Longziekten

28

0

Reumatologie

25

-3

Neurologie

28

0

Oogheelkunde

50

+22

Chirurgie algemeen

6

-22

Dermatologie

24

-4

Longziekten

60

+32

Reumatologie

35

+7

Neurologie

29

+1

Ikazia Ziekenhuis

Bron: CZ, 2021 (niet openbaar beschikbare gegevens)
NB. Bij de interpretatie van de poliklinische wachttijden in tabel 12 moet zorgvuldig rekening gehouden worden met het mogelijke effect
van de COVID-19 pandemie op de wachttijden in de regio.
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Conclusies en aanbevelingen
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Conclusies en aanbevelingen
De regio in vogelvlucht
De regio is divers en strekt zich met 9 gemeenten geografisch uit van Goeree-Overflakkee tot
Albrandswaard. De regio heeft relatief weinig inwoners (ruim 400.000), waarvan 20% 65 jaar en
ouder is. De sociaal-economische status in de regio is relatief hoog in vergelijking met de rest van
Nederland. De gemeenten met een relatief lage sociaal-economische status of een hoog percentage
ouderen worden gekenmerkt door een lagere ervaren gezondheid en meer eenzaamheid.
Ouderen
“De golf van ouderen komt eraan en hoe kan je hierop voorbereid zijn?” Dit is hét knelpunt in de
ouderenzorg, met name door de combinatie van vergrijzing en ontgroening in de regio. Niet alleen
het aantal ouderen, maar ook de complexiteit van hun problemen neemt toe. De grootste stijging
van huisartsendiagnoses wordt verwacht op ouderdom gerelateerde aandoeningen zoals dementie,
artrose en beroerte. Tegelijkertijd wonen ouderen langer thuis en is het gat tussen thuis en het
verpleeghuis te groot. Zoals dit regiobeeld aantoont strekt de opgave voor het thema ouderen zich
daarom uit over de domeinen van zorg, wonen én welzijn.
Jeugd
In de verschillende gemeenten in de regio is de sociale en psychische problematiek bij de jeugd de
afgelopen jaren toegenomen en daarmee een zorg voor de toekomst. De toenemende complexiteit
van de zorgvragen van jongeren en de inzet van vaak onnodige, duurdere zorg zorgt ervoor dat er
een toenemend beroep op de jeugdzorg en GGZ wordt gedaan, terwijl de wachtlijsten voor
jeugdzorg ook stijgen.
Domeinoverstijgende samenwerking
Door de complexiteit van problemen bij zowel ouderen als jongeren die verder reikt dan medische
problematiek is domeinoverstijgende samenwerking essentieel in de regio, zowel in het primaire
proces als (bestuurlijke) samenwerking op regionaal niveau. Een goede organisatie van zorg vraagt
om een verandering in denken en het organiseren van zorg in (financiële) schotten, naar een
integrale en domeinoverstijgende samenwerking en financieringsstructuur tussen partijen op alle
domeinen.
Preventie
In de regio heeft meer dan de helft van de inwoners overgewicht en wordt er minder bewogen dan
gemiddeld in Nederland. Echter, het huidige gezondheidssysteem is gericht op ziekte en niet op
preventie, waardoor preventie niet wordt vergoed. Hoewel preventie al bij sommige gemeenten op
de agenda staat, blijft een preventief beleid een belangrijk aandachtspunt voor de regio in de
toekomst. Bewustwording van inwoners over gezondheid en ouder worden is hierbij van essentieel
belang.
Toegankelijkheid van zorg
De toegankelijkheid van zorg en ondersteuning in de regio staat onder druk. Terwijl de vraag naar
zorg en ondersteuning stijgt, matcht de vraag niet met het aanbod van (specialistische) zorgverleners
en mantelzorgers. Dit heeft onder meer te maken met de toenemende vergrijzing in de regio, die ook
zijn weerslag heeft op het (toekomstig) aanbod van bijvoorbeeld huisartsen en casemanagers
dementie. In bepaalde gebieden van de regio is de bereikbaarheid van (acute) zorg beperkt.
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Daarnaast is de tijdigheid van zorg, door oplopende wachtlijsten en overschrijding van treeknormen
van bijvoorbeeld GGZ behandelingen een uitdaging voor de toekomst.

Aanbevelingen
Het regiobeeld geeft duidelijke aanwijzingen dat een regionale domeinoverstijgende aanpak op de
doelgroepen ouderen en jeugd van belang is. In de expertmeeting kwam naar voren dat voor een
dergelijke aanpak het belangrijk is om drie focuspunten te hebben:
•

•

•

Inhoud: voor welke opgaven staan we in de regio? Het regiobeeld laat zien dat de
ouderenzorg en jeugd (GGZ) twee belangrijke opgaven zijn waarbinnen domeinoverstijgende
samenwerking, preventie en toegankelijkheid van belang zijn. Welke visie en doelen kunnen
we met elkaar formuleren?
Belangen en verantwoordelijkheid: welk gemeenschappelijk belang is er in de regio om met
de opgaven aan de slag te gaan? Hoe creëren we in de regio gezamenlijke
verantwoordelijkheid, met aandacht voor wederzijds vertrouwen in elkaars expertisegebied?
Financiering: welke financieringsvormen zijn rand voorwaardelijk voor een goede regionale
samenwerking rondom ouderen en jeugd? Welke rol spelen de gemeente, de
zorgverzekeraar en het zorgkantoor hierin?

De eerste bouwstenen van de aanpak zijn reeds geformuleerd in de expertmeeting met de
betrokkenen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een gezamenlijke visie formuleren, met een ideaalbeeld voor de langere termijn en kortere
termijn doelen;
Klein beginnen, samen in beweging komen en bekijken wat op regionaal niveau en wat op
subregionaal gedaan kan worden;
Creëren van draagvlak op bestuurlijk-, management- en uitvoerend niveau;
Bereidheid van partijen om te investeren in tijd en geld.
Slim verbinden en stroomlijnen met de initiatieven, projecten en overlegtafels die al lopen in
de regio;
Leren elkaars taal te begrijpen en focus op het creëren van onderling vertrouwen;
Leren van elkaar in de regio en best practices in de regio en Nederland met elkaar delen;
Dicht bij de cliënt blijven: wat willen burgers zelf en hoe kunnen zij betrokken worden?
Kortlopende verbetercycli door data- en kennisstructuur op organisatie en regioniveau;

Routekaart – hoe nu verder?
De herkenbare uitkomsten van de interviews en de expertmeeting hebben naar aanbevelingen geleid
die vragen om een vervolgtraject. Tijdens onze laatste bijenkomst kwam duidelijk naar voren dat de
beschreven problematiek vraagt om een gezamenlijke domeinoverstijgende aanpak, met inzet van
alle betrokken partijen waarin ook de inwoner vertegenwoordigd is.
Met de betrokken partijen gaan wij dan ook graag verder het gesprek aan om in gezamenlijkheid in
de regio aan de slag te gaan.
Belangrijk is het formuleren van een gezamenlijke visie voor de regio en zorg dragen voor het
versterken van bestaande werkgroepen op de thema’s ouderen en jeugd, terugkomen in bredere
onderwerpen:
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1 Domeinoverstijgend werken (Organisatie en regie)
2 Preventie en gezondheid
3 Toegankelijkheid van zorg (Vernieuwing en werkplezier)
De volgende vervolgstappen worden aanbevolen:
• Uitkomsten regiobeeld bespreken en vervolgstappen in de bestuurlijk overlegtafel waarin
alle wethouders van de regiogemeenten deel plus bestuurder(s) van CZ deelnemen. Het is
wenselijk – gezien domeinoverstijgende samenwerking – dat deze tafel wordt uitgebreid tot
één gemandateerde stuurgroep met bestuurders/vertegenwoordigers vanuit VVT, jeugdzorg,
ziekenhuis, huisartsen en burgers. Voorkeur is om tot een bredere overlegtafel te komen in
het vierde kwartaal van 2021.
• Formuleren van een gezamenlijk visietraject en samenwerkingsagenda, resulterend
werkgroepen per (sub)regio op de thema’s ouderen en jeugd, waarbij ook aandacht is voor
de rol van de inwoner. De werkgroepen formuleren gezamenlijk (ondersteund met
procesbegeleiding) hun plan van aanpak met SMART doelstellingen en meetplan. Voorkeur is
om de werkgroepen te starten in het eerste kwartaal van 2022. Bij de organisatie van de
werkgroepen wordt primair gefocust op het versterken van bestaande domeinoverstijgende
werkgroepen, voordat nieuwe werkgroepen worden opgestart.
• Daarnaast worden in de regio thematische bijeenkomsten georganiseerd om elkaar te
inspireren en kennis te delen om de regionale aanpak te ondersteunen - bijvoorbeeld over
AVG (gepland 12 oktober 2021). Dit is voor alle betrokkenen bij het regiobeeld.
Samergo helpt natuurlijk graag om dit proces te laten slagen. In samenwerking met CZ en de
gemeenten wordt in het derde kwartaal van 2021 een concreter voorstel tot vervolgstappen in de
regio uitgewerkt.
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Bijlage 1: Overzicht geïnterviewden
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle respondenten die hebben meegewerkt aan een
interview voor dit regiobeeld.
1
2

Naam:
Hanna Aarnouds
Henk de Vos

3

Wendy Ophorst

4
5
6
7

Erna Vogelzang
Karin Loendersloot
Hermien DannenbergMuilwijk
Meis Broeders

8

Jan Pouw

9

Leon Soeterboek

10
11
12
13
14

Melanie Prins
Edwin Leutscher
Tijs van Hoek
Jan van Gurp
Marieke van de
Werkhoven

15

Mineke Boon

16

Petra de Boks

17
18

Ilze Timmers
Mariska Kroon

19

Hans van de Velde

20
21

Wouter de Vries
Berend Jan Bruggeman

22

Jeanette Caljouw-Vos

Functie:
POH ouderen/GGZ
Huisarts/voorzitter zorggroep
Hoeksche Waard
Manager Zorggroep Hoeksche
Waard
Manager klantlogistiek Aafje
Consulent mantelzorg MEE
Teamleider maatschappelijke
ontwikkelingen
Senior beleidsadviseur
maatschappelijke
ontwikkelingen gemeente
Goeree-Overflakkee
Lid ouderen- en
mantelzorgforum GENERO
Wethouder gemeente
Nissewaard
Hoofd behandelzaken Antes
Manager regioregie CZ
Zorginkoper bij CZ
Voorzitter PCOB
Programma
manager/projectleider
samenwerking regio ZHE voor
Cura Mare
Senior Projectleider
dementievriendelijk Ridderkerk.
facet Ridderkerk onderdeel
karaat mantelzorg
Huisarts gezondheidscentrum de
Akkers/huisarts
opleider/voorzitter zorggroep
Kiek/ regio vertegenwoordiger
HAP Spijkenisse
Programmamanager Pauline.nu
Junior programma manager
Pauline.nu
Wethouder gemeente
Hellevoetsluis
Klinisch psycholoog Forte groep
Wethouder sociaal domein,
sport, cultuur en leefbaarheid
Huisarts

Plaats:
Goeree-Overflakkee
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
BAR gemeenten
Hoeksche Waard
Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee

Hoeksche Waard
Nissewaard
Spijkenisse
Tilburg
Tilburg
Goeree-Overflakkee
Voorne Putten

Ridderkerk

Spijkenisse

Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee
Hellevoetsluis
Rotterdam/Hoogvliet
Goeree-Overflakkee
Ridderkerk
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23
24

Bertien van Gijssel
Francis Lugtenburg

25

Chantal Zanoni

26
27

Conny Bouwer
Marcel Hoogerheide

28
29
30
31

Joanne Blaak
Reshma Roopram
F. Broere
Mariska Shekary

32
33
34

Iris van Goedingen
Marjan van Ledden
Koos Moerland

Huisarts
Voormalig directeur Zorggroep
Haringvliet
Beleidsadviseur sport, welzijn en
cultuur
Projectmanager dementie
Adviseur Samergo
Wachttijden GGZ
Wethouder Sociaal Domein
Wethouder Sociaal Domein
Huisarts
Medisch lid Raad van Bestuur
van CuraMare
Internist (CuraMare)
Kinderarts (CuraMare)
Voorzitter Raad van Bestuur
CuraMare

Hellevoetsluis
Goeree-Overflakkee
Albrandswaard
ZHE, BAR
Rotterdam
Hoeksche Waard
Barendrecht
Westvoorne
Dirksland
Dirksland
Dirksland
Dirksland
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Bijlage 2: Samenwerkingsverbanden binnen de ZHE en BAR
Samenwerkingsverband/overlegtafel

Zorgtafel acute
zorg (in
oriëntatiefase)

ROAZ Regionaal
Overleg Zorgketen

Doel

Nissewaard en ROAZ-regio
Zuidwest-Nederland

Taken in het kader van de Wet
Toelating zorginstellingen:
inventariseren van het acute
zorgaanbod.

Gemeenten in het
verzorgingsgebied van 11
regionale ziekenhuizen met een
traumafunctie

Vertegenwoordiging
vanuit: ziekenhuizen,
huisartsen, GGZ,
GHOR (ambulance),
GGD, verloskundigen

Gemeente heeft nog geen rol
binnen de ROAZ. Voorstel van
de houtskoolschets is een
regierol voor gemeenten

Rotterdam, Nissewaard,
Vlaardingen

Parnassia, Zilveren
Kruis, CZ, VGZ, DSW

Opnieuw bepalen wat de
doelstellingen zijn en wie er aan
tafel moeten zitten

MN GGZ-problematiek

Stuurgroep
OGGZ+

Taskforce
wachtlijsten GGZ

POH GGZ
(onderdeel
taskforce
wachtlijsten GGZ)

Zorgverzekeraars,
partners sociaal
domein, GHOR
(ambulance)
huisartsen,
zorgaanbieders,
ziekenhuizen/ SEH/
gemeenten

Thema’s/
knelpunten/ vragen
richting de
zorgverzekeraar

Verbinding ziekenhuizen/ SEH/
gemeenten.
Verbinding sociaal domein en
medisch domein

Overlegtafel RR

Actieplan Preventie
Rotterdam
Rijnmond

Partners

Betrokken
gemeente/regio

Zorgtafel is niet actief, vraag is
of deze ingericht moet worden

Samenwerking van
zorgverzekeraars met betrekking
tot Welzijn Op Recept en
Gecombineerde Leefstijl
Interventie (GLI). Maar ook
Gemeentelijk preventieakkoord
rookvrije kindomgeving

Niveau Rijnmond

Advisering middelen voor
Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang

Zuid-Hollandse eilanden,
(Nissewaard centrumgemeente)

Aanbieders Beschermd
Wonen zijn ook WLZ
gefinancierd

Licht Verstandelijke Beperking
(LVB) problematiek: indicatie
hiervoor moet voor de 18de
verjaardag plaatsvinden en dit
bemoeilijkt de toegang tot de Wlz
Te weinig specialistische
behandeling voor LVB groep bij
GGZ

Terugdringen wachtlijsten
binnen de GGZ

Zuid-Hollandse Eilanden

CZ, Parnassia, Antes,
Forta, Kiek, Zorggroep
Cohaesie, Zorggroep
Haringvliet en
Zorggroep Hoekse
Waard

Doorlopende lijn 18-/18+,
afstemming tussen behandeling
GGZ en begeleiding en op
lokaal niveau de aansluiting met
GGZ waarborgen

Praktijk Ondersteunend
Huisarts GGZ-jeugd
uniformeren en cofinanciering
zorgverzekeraar realiseren

Voorne Putten

-

GGD strategie/koers 3.0 heeft
drie thema's: infectieziekten,
gezonde levensstijl, preventie en
Welzijn op Recept. Zou het een
optie zijn dat de zorgverzekeraar
dit zou kunnen opnemen, omdat
de GGD wettelijk gezien
meer rollen/ taken krijgt dan nu

Kan CZ medefinancieren?
Huisartsengroepen
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Samenwerkingsverband/overlegtafel

Dementievriendelij
ke samenleving

Kansrijke start

Preventie akkoord
gezonde voeding

Vitale Eilanden
positieve
gezondheid, voor
het onderdeel sport
en bewegen

Programmaplan
ouderen Voorne

Welzijn op recept/
thuis in de wijk

Paulina.nu

Doel

Mensen met dementie zo lang
mogelijk thuis laten wonen en
ondersteuning bieden aan
mantelzorgers

Verbinden medische en sociaal
domein ten behoeve van de
ontwikkeling eerste 1000 dagen

Verbeteren van de gezondheid
van de burger

Implementatie GLI

Betrokken
gemeente/regio

Voorne Putten, Hoeksche
Waard, Goeree Overflakkee,
Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk

Partners

Op VP: gemeenten,
welzijnsorganisaties,
Alzheimer
Nederland,
ketenzorg dementie

Thema’s/
knelpunten/
vragen richting
zorgverzekeraar

Wachtlijsten casemanagers,
mogelijkheden om gezamenlijk
te indiceren voor WMO en
mogelijkheden voor respijtzorg

Nissewaard en Hoeksche
Waard

Verloskundigen,
ziekenhuizen/gynaecol
ogie

Veel zwangere vrouwen uit
Nissewaard gaan naar het
Ikazia ziekenhuis, maar de
reiskosten zijn een
belemmering. Is hier ook sprake
van bij andere medische zorg?

Voorne Putten

Zorgroepen Kiek,
Haringvliet,
supermarkten,
Kwadraat, CJG,
Vluchtelingenwerk en
horecazaken

Wil CZ mee tekenen? En wat is
daar het belang van?

Initiatief van de
Zorggroepen en zij
vragen gemeenten mee
te werken

Zorgverzekeraar vergoedt GLI

Voorne Putten

Ontwikkelen regionale, integrale
aanpak voor kwetsbare
ouderen

Voorne Putten

Verbinden welzijn en medisch
domein doormiddel van
activering

Nissewaard en Hoeksche
Waard

Preventie: optimale zorg door
zorg beter op elkaar te laten
aansluiten, ongeacht
financieringsbron en
samenwerking

Goeree-Overflakkee

Zorgverzekeraar,
zorgroepen, Catharina
stichting en CuraMare

Huisartsen

CuraMare, Zorggroep
Hoogvliet, CZ

-

Zou Welzijn op Recept/Thuis in
de Wijk een onderdeel kunnen
worden van het Regionaal
Actieplan preventie?

-
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Doel

Samenwerkingsverband/overlegtafel

Valpreventie

Betrokken
gemeente/regio

Hoeksche Waard

Samenwerkingsver
band Samen
Bewegen

Uitvoeringwet

Hoeksche Waard

Ontwikkeling en implementatie

Hoeksche Waard

Gemeenten worden zelf
verantwoordelijk voor BW
voorzieningen en zelfstandig
wonen in de wijk

Barendrecht, Albrandswaard,
Ridderkerk en Zuid-Hollandse
Eilanden

Vernieuwing aanbod
begeleiding, dagbesteding en
Hulp bij het huishouden

Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk

Wet verplichte
GGZ

Levensloopfunctie
(regie bewoners
met ggz/lvb
problematiek waar
een risico is op
gevaarlijk gedrag)
Doordecentralisatie
Beschermd Wonen

Ontwikkelagenda
begeleiding,
dagbesteding en HH

Thema’s/
knelpunten/
vragen richting
zorgverzekeraar

Partners

Zorggroep, Careyn
(wijkverpleging),
fysiotherapeuten, e.a.

-

Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid inclusief
Antes

Aansluiting bij de Wet verplichte
GGZ ggz/Wet Dwang en Zorg
De capaciteitsproblemen bij de
Wet Dwang en Zorg en LVB
(Licht Verstandelijke Beperking)

Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid inclusief
Antes

Gemeenten

Wmo aanbieders en
huisartsen

Nog afhankelijk van landelijke
ontwikkelingen

Raakvlakken en afbakening
Wlz/Wmo/Zvw; zie ook
stuurgroep OGGZ+

Samenwerking met GGZ en
huisarts/ POH-er voor de
doelgroep volwassenen.
Reduceren van de complexiteit
van het zorgveld rond ouderen
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