
De Juiste Zorg op de Juiste Plek 

Regiobijeenkomst Roden 

 
De regiobijeenkomst van de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) vond op 5 maart 2019 plaats in de Health Hub in 
Roden. Hier kwamen zorgprofessionals, patiënten en financiers uit de regio Groningen, Friesland en Drenthe bij 
elkaar om vervolg te geven aan het rapport van de Taskforce: de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Aan dagvoorzitter 
John Kauffeld de taak om de deelnemers te verwelkomen. Minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins 
lanceerde op deze dag de website van JZOJP.  
 

 
 
Sprekers 
Na een welkomstwoord van de minister kwamen de eerste sprekers naar voren: Esther de Vrij (Zorgbelang 
Fryslân) en ervaringsdeskundige Wouter van der Werf. Esther trapte af met een korte introductie over het 
belang van het patiëntperspectief. Ze deed een oproep om ambities waar te maken en patiëntenorganisaties te 
faciliteren om verantwoordelijkheid te nemen in de ontwikkeling van regiobeelden.  
 
Wouter van der Werf, vertelde een aangrijpend verhaal over zijn 1,5 jaar oude dochter die de jongste 
diabetespatiënt van (Noord-)Nederland is. Welk type diabetes Lisa heeft, is na een half jaar onderzoek nog 
steeds onbekend. Omdat er nog geen diagnose is gesteld, blijft een optimale behandeling uit. Wouter gaf aan 
dat er bij de zorg veel verantwoordelijkheid bij de (vaak oververmoeide) ouders wordt gelegd. Wouter hoopt dat 
er snel een diagnose wordt gesteld, zodat Lisa de juiste zorg kan krijgen.  
 
Joris van Eijck (directeur Zorg bij Menzis en lid van de Taskforce de Juiste Zorg op de Juiste Plek) gaf een 
toelichting op het gedachtegoed van JZOJP aan de hand van voorbeelden in de regio en de gedachte dat we 
allemaal medeverantwoordelijk zijn voor de juiste zorg. Ook vertelde hij over de ambities van Menzis.  
 

https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/


Zorgateliers 
Tijdens interactieve zorgateliers gingen de deelnemers aan de slag met cases uit de praktijk.  
 
Samenwerken bij het opleiden van mensen 
In het zorgatelier ‘Samenwerken bij het opleiden van mensen’ stond het masterplan centraal om het tekort aan 
kinderverpleegkundigen in Friesland, Groningen en Drenthe aan te pakken. In de sessie deelden de 
initiatiefnemers hun aanpak en ervaringen, waarna deelnemers zich bogen over de vraag of een soortgelijk 
masterplan ook in andere delen van de zorg kan worden opgezet om zo de arbeidstekorten aan te pakken. 
 
Gedeeld beeld in de regio 
Deelnemers gingen in het zorgatelier ‘Gedeeld beeld in de regio’ aan de hand van een aantal concrete casussen 
aan de slag. Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning effectiever en efficiënter organiseren en welke informatie 
is hiervoor nodig? De deelnemers splitsten zich op in groepen waarin zij samen met het RIVM van gedachten 
wisselden over de vraag: “Welke data heeft de regio nodig om een beeld te kunnen vormen van de huidige en 
toekomstige zorgvraag in de regio?” 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Uitkomstgerichte zorg 
De regio Noord-Nederland kent relatief veel (chronische) cardiovasculaire ziekten, een hoog sterftecijfer door 
deze ziekten en een stijgende (hart)zorgvraag. Om deze groeiende vraag op te kunnen vangen, werken partijen 
in een regionaal netwerk van cardiologiecentra en huisartsen samen om de kwaliteit van zorg en leven te 
verbeteren, zorg dichtbij huis te garanderen en de kosten van de zorg te beheersen. In dit zorgatelier ging 
professor Rienstra in op het vormgeven van samenwerkingsafspraken in zo’n netwerk. Uniek voor de regio is het 
feit dat de huisartsen in Drenthe en Groningen zich zodanig hebben georganiseerd dat gezamenlijk afspraken 
maken een stuk eenvoudiger is.  
 
Langer thuis: Drentse Alliantie Ouderenzorg  
De grote stelselveranderingen in het sociale domein en in de zorgsector zijn aanleiding geweest voor een stevige 
samenwerkingscoalitie in de regio Drenthe. Ook op het gebied van ouderenzorg zijn de krachten gebundeld. De 
Vereniging van Drentse Gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Drentse aanbieders van zorg en welzijn 
werken samen aan kwalitatief goede, bereikbare, beschikbare en betaalbare zorg via de Alliantie Drentse Zorg 
voor Ouderen. Zo kunnen mensen langer thuis wonen, wordt zorg en ondersteuning (meer) gericht op wat 
mensen kunnen in plaats van wat ze niet kunnen en worden beschikbare middelen effectief en efficiënt ingezet.  
 
Erik Koekoek (Zilveren Kruis) en Marleen Meijer (procesbegeleider Alliantie DZO) vertelden in het zorgatelier 
‘Langer thuis: Drentse Alliantie Ouderenzorg’ uitgebreid over het proces om te komen tot integrale 
samenwerking. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Wat waren drempels? Deze vragen leidde tot een interactieve 
discussie.  
 
 



Inzet van e-health 
Tijdens een interactieve dialoog spraken deelnemers van het zorgatelier ‘De inzet van e-health’ over de kansen 
en aandachtspunten om inzet van slimme technologie en e-health in te zetten ter ondersteuning van ouderen 
thuis. Roelfien Erasmus, beleidsadviseur innovatie en technologie, nam de aanwezigen mee in de ervaringen met 
inzet van leefstijlmonitoring voor mensen thuis.  
 
Kunnen en/of willen mensen wel met technologie werken of erop vertrouwen? En waarom beslissen we dat 
voor die mensen in plaats van het hen te vragen? Deze vragen leverden veel gespreksstof op, waarbij ook 
oplossingen de revue passeerden. Deelnemers kregen de oproep om de beweging en zoektocht die zich 
afspeelde rond deze casus ook mee te nemen naar hun eigen werksituatie de volgende dag. Een uitgebreid 
verslag van deze sessie vindt u hier. 
 

Anderhalvelijnszorg 
In het zorgatelier ‘Anderhalvelijnszorg’ stond anderhalvelijnscentrum Sûnenz centraal. In dit centrum levert 
Huisartsencoöperatie Zuidoost-Friesland zorg in de vorm van meekijkconsulten, chirurgische verrichtingen en 
overige integrale zorg. De zorg wordt aangeboden in nauwe samenwerking met andere eerste- en tweedelijns 
zorgaanbieders in de regio. Huisarts Wim Brunninkhuis illustreerde zijn initiatief met voorbeelden. De proactieve 
zaal ontving de illustraties erg positief en er volgde een levendig gesprek. De deelnemers gaven aan naar huis te 
gaan met genoeg voer om verder over na te denken. 

 
Afsluiting  
Na de zorgateliers kwamen alle deelnemers samen in de borrelruimte. Dagvoorzitter John Kauffeld vroeg enkele 
deelnemers naar de belangrijkste punten uit het zorgatelier. Ernst van Koesveld (secretaris van de Taskforce en 
directeur Zorgverzekeringen bij het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport) gaf als afsluiting aan 
op welke manier VWS partijen in de regio ondersteunt met de transformatie naar JZOJP. 
 

https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/documenten/publicaties/2019/03/12/index

