
De Juiste Zorg op de Juiste Plek 

Regiobijeenkomst Amsterdam 

Op dinsdag 16 april vond de regiobijeenkomst ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ plaats in Amsterdam. Hier 
kwamen zorgprofessionals, patiënten en financiers uit de regio Noord-Holland en Utrecht bij elkaar om vervolg 
te geven aan het rapport van de taskforce: de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). 

Dagvoorzitter Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, opende de bijeenkomst. 
Dianda ging in op het doel van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en het daarbij centraal stellen van de patiënt.  

Zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen aan het woord  
Chris Maagd was de eerste spreker van de avond. Hij is voorzitter van de cliëntenraad van Arkin. Hij deelde zijn 
persoonlijke ervaring met de GGZ en de verslavingszorg. Hij gaf aan dat het belangrijk is om de zorg om de 
patiënt heen te organiseren en daarbij ook te kijken naar onderliggende oorzaken. Zo was er in de GGZ-
organisatie ook aandacht voor de niet-medische kant, zoals de schuldhulpverlening. Verder vertelde Chris dat 
goed contact tussen diverse zorgprofessionals en zijn naaste familie erg belangrijk is geweest in zijn situatie. 

De volgende plenaire spreker was Olivier Gerrits. Hij is directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis en lid van de 
taskforce van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. De aanleiding voor de taskforce was het probleem van de 
stijgende zorgkosten, tekorten op de arbeidsmarkt en de toename van chronische aandoeningen. Zijn oproep 
was om niet alleen te kijken naar de grote vergezichten, maar ook naar welke kleine veranderingen men nu al 
kan doorvoeren. Vervolgens gaf hij een aantal voorbeelden waar Zilveren Kruis de transformatie ondersteunt. 



Zorgateliers 
Tijdens interactieve zorgateliers gingen de deelnemers vervolgens aan de slag met cases uit de praktijk. 

Digicontact: 24/7 zorg op afstand  
Lennart Rog van Digicontact en Jelle Verweij van Cordaan lichtten het gebruik van Digicontact toe. Digicontact 
biedt begeleiding op afstand door middel van een beeldbel-app op de iPad. Digicontact wordt vooral ingezet in 
de gehandicaptenzorg, GGZ en zorg voor personen met dementie. Hier werken getrainde professionals die 24 
uur per dag beschikbaar zijn. Het contact is gepland én ongepland en gaat over diverse zorgonderwerpen die van 
belang zijn voor de cliënt. Voor cliënten werkt het prettig, omdat ze contact met de zorg hebben op het moment 
dat ze een probleem ervaren. Professionals van Cordaan kunnen met gerust hart hun werk afsluiten, omdat 
cliënten altijd een aanspreekpunt hebben. Hierdoor ervaren medewerkers minder werkdruk en is er minder 
verzuim. Tijdens het atelier konden mensen ook beeldbellen met medewerkers van Digicontact. De ervaringen 
waren positief. Deelnemers zagen mogelijkheden om hun eigen zorgprocessen op een vergelijkbare manier te 
ondersteunen. Er leefden nog wel praktische vragen onder de deelnemers, want hoe toegankelijk is de app voor 
mensen die niet digitaal vaardig zijn en hoe worden de gegevens verwerkt?  

Verkeerstoren 
Namens SIGRA Amsterdam verzorgden Marjolein van Harten en Meike Hornstra een zorgatelier over 
doorstroming in de ouderenzorgketen, waarbij de nadruk lag op hoe ouderen bij acute situaties de juiste zorg 
kunnen krijgen. De ambitie van Amsterdamse zorgpartners is om een ‘verkeerstoren’ in te richten en zo 
doorstroming naar de juiste (tijdelijke) zorg te stroomlijnen. Deze verkeerstoren bouwt voort op het reeds 
bestaande Amsterdamse Aanmeldportaal Tijdelijke zorg. De deelnemers gingen aan de slag met een casus van 
een oudere die door een snelle achteruitgang niet langer verantwoord alleen thuis kon blijven. Zij schetsten in 
drie groepjes hoe het ideale proces van triage en doorverwijzing eruit zou zien en welke partijen op de 
verkeerstoren aangesloten zouden moeten worden. 

Samen transmurale afspraken maken, borgen en naleven 
In het zorgatelier over Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) stond de samenwerking tussen de eerste en 
tweede lijn centraal. Bij aanvang van dit zorgatelier vulde de deelnemers een hoge hoed met briefjes waarop ze 
beschreven tegen welke knelpunten ze aanlopen als het gaat om samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. 
Deelnemers gaven aan tegen de eilandjescultuur in de zorg aan te lopen en dat niet-communicerende ICT-
systemen de samenwerking niet makkelijker maken. Vervolgens lichtten Christèle Warmerdam (SIGRA), Tessa 
van der Leij (SIGRA) en Joost Leferink (huisarts en voorzitter TPA) toe hoe ze in Amsterdam met dergelijke 
vraagstukken omgaan. 

In het Transmuraal Platform Amsterdam maken de huisartsen, apothekers en specialisten in de stad 
principeafspraken met elkaar over de overgang van zorg voor mensen met een chronische ziekte van tweede lijn 
naar eerste lijn en andersom. Het doel is een soepele overgang van zorg voor de patiënt en de zorg zo 
laagdrempelig mogelijk rond de patiënt organiseren. De samenwerking doorbreekt de eilandjescultuur en is 
succesvol vanwege de netwerkstructuur rond de huisartsen, apothekers en ziekenhuizen in de regio. 
Zorgverleners weten elkaar snel te vinden (mede dankzij een app) en kunnen elkaar makkelijk aanspreken als 
gemaakte afspraken geschonden dreigen te worden. 



GezondheidsLab Utrecht 
Renée van Snippenburg en Esther van de Haar van Saltro vertelden over hun ervaring met GezondheidsLab. 
Hierin wordt eerstelijnsdiagnostiek met medisch-specialistisch advies gecombineerd om zo onnodige verwijzing 
naar het ziekenhuis tegen te gaan en het proces voor alle betrokkenen prettiger en efficiënter in te richten. Het 
is een netwerkorganisatie waarin de huisarts samenwerkt met medisch specialisten om door middel van 
onafhankelijke diagnostiek de juiste zorg te kunnen bieden. De patiënt kan dicht bij huis terecht voor vrijwel alle 
medische onderzoeken, zonder lange wachttijden en de uitslag is vaak binnen 24 uur bekend. De knelpunten 
waar de deelnemers voornamelijk mee worstelden, zijn onder andere gegevensuitwisseling, financiering en 
individuele belangen. De geleerde lessen betroffen dan ook dat financiering vooraf geregeld moet worden en 
dat rollen vanaf het begin goed moeten worden vastgelegd. Daarnaast is geduld, vertrouwen en respect nodig.  

Gedeeld beeld in de regio 
Hoe kunnen we de zorg effectiever en efficiënter organiseren en welke informatie is er nodig zodat 
belanghebbenden op gemeentelijk en regionaal niveau de goede discussie kunnen hebben over de Juiste Zorg 
op de Juiste Plek? Deze vragen stonden in dit zorgatelier centraal. Deelnemers kregen een demonstratie van de 
interactieve website, gebaseerd op een database met regionale cijfers, die door het RIVM wordt ontwikkeld. Het 
RIVM liet daarbij zien hoe deze database benut kan worden om zo het gedeelde beeld in de regio inzichtelijk te 
maken. 

Vervolgens liet Bart Smit, bestuurder bij Mediis, op zeer overtuigende wijze zien welke rol regionale beelden en 
(big) data hebben gespeeld bij het opstellen van een gedeelde missie en een regiobreed programma van 
zorgaanbieders in Midden-Holland, gericht op innovatie en integratie van zorg en welzijn. Omdat traditionele 
organisaties en bekostigingsmodellen onder druk kwamen te staan, was er een gezamenlijke aanpak nodig van 
zorgaanbieders met gemeenten, zorgverzekeraars en inwoners van de regio. Daartoe zijn er enkele innovatieve 
stappen gezet om tot oplossingen van knelpunten te komen, die voor meer regio’s toepasbaar zijn. 

Gebiedsgericht werken in GGZ/sociaal domein Utrecht 
In dit zorgatelier leidden Machteld van Raalte van Lister en Hans van Klaveren van Altrecht de sessie. Vanuit de 
zaal werden verwachtingen over dit zorgatelier geuit. Revalidatieartsen gaven aan op zoek te zijn naar meer 
aansluiting bij de GGZ bij hun (langdurig) opgenomen patiënten met psychiatrische/psychologische 
problematiek. Verder was men op zoek naar samenwerking binnen de eerste lijn. Er werd besproken dat er over 
hokjes en/of structuren heen gedacht moet worden en dat men dezelfde taal moet (leren) spreken. Uit de zaal 
volgde de oproep om burgers en bewoners als gelijke partner te behandelen en te betrekken. De deelnemers 
namen mee dat de samenwerking moet worden opgezocht, de regie bij personen zelf ligt of daar teruggelegd 
moet worden en dat de gesprekspartners elkaar per regio moeten opzoeken. 



Uitkomstgerichte zorg 
In het zorgatelier Uitkomstgerichte zorg vertelden Florence Heijsters (plastisch chirurg), Marije van der Steen 
(programmaleider Waardegedreven Zorg), Liesbeth Rieter (manager Patiënt & Veiligheid) en Merel Wams 
(manager online communicatie) van Amsterdam UMC enthousiast over hun praktijkervaring. Marije vertelde 
over haar aanpak met aandoeningsgerichte waardeteams en hoe deze vanuit de organisatie worden 
ondersteund om continu waarde toe te voegen voor patiënten. Florence vertelde aan de hand van een 
patiëntpad uit de plastische chirurgie over het belang van de juiste informatie op de juiste plaats. Ze liet een 
voorbeeld zien van digitale ondersteuning voor de patiënt met informatie uit en over hun eigen zorgpad, 
gekoppeld aan hun eigen elektronisch patiëntendossier. 

Er ontstond een levendige discussie over onder andere de aanpak om te komen tot multidisciplinaire 
waardeteams en de betrokkenheid van patiënten bij deze aanpak. Daarbij werd veel uit de praktijk 
aangedragen, bijvoorbeeld uit de integrale geboortezorg. Maar ook werd aandacht gevraagd voor de 
communicatie met de patiënt vanuit het team. In een multidisciplinair waardeteam zijn er mogelijk andere 
professionals dan de arts die vanuit hun dagelijkse contact ook het gesprek kunnen voeren. De discussie 
eindigde met de belangrijke vraag hoe regie vorm kan krijgen in regionale samenwerking. Tot slot werd het 
belang van het uitwisselen van kennis en ervaring benadrukt. 




