Stuurgroep Zorg Dichtbij – Inspiratiesessie 21 juni

Stuurgroep Zorg Dichtbij – doelstelling inspiratiesessie(s)
✓ Met elkaar de plannen van de Werkstroom Zorg Dichtbij een stap
verder brengen
✓ Zodat deze plannen beter gaan aansluiten bij de 8 behoeften van de
burgers en de daaraan verbonden toekomstvisie op de zorg in Zeeland.
✓ Zodat vervolgens de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland een
completer antwoord en invulling kan presenteren op 6 juli a.s.
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Bron: Berwick, Nolan and Whittington (2008); The Triple Aim: Care, health and Cost

Plus 4e doel: daarmee verbeteren werkplezier, kwaliteit en druk
met meer samenwerking en continuïteit voor zorgverleners

Werkstroom Zorg Dichtbij - doelen en opdracht
uit Tussenrapportage CTZZ

• Goede en doelmatige zorg in de dorpen moet voor de leefbaarheid regionaal
beschikbaar en bereikbaarheid blijven.
• De decentralisatie-impuls betekent dat er meer dan voorheen afstemming
en aansluiting tussen hulp- en zorgverleners noodzakelijk is, alsook tussen de
financiers van de zorg- en ondersteuningsfuncties.
• In ‘Zorg dichtbij’ wordt voor Zeeland voor 5 doelgroepen vastgesteld wat
goede zorg is, wat daarbij de rol is van de patiënt/familie (zelfmanagement/
zelfredzaamheid), welke zorgaanbieders daarbij een rol spelen en hoe je ziet
dat er ook goede zorg geleverd wordt.
• Aansluitend wordt per regio bekeken hoe je deze zorg voor doelgroepen het
beste kunt organiseren….. Maar dat kan ook op een meer ‘virtuele’ manier …
door… ICT ondersteuning tussen diverse zorgaanbieders èn de patiënt zelf.

Werkstroom Zorg Dichtbij - 5 doelgroepen
uit Tussenrapportage CTZZ

• Het beschikbaar en betaalbaar houden van ‘zorg dichtbij’ met
minimaal gelijkblijvende en waar mogelijk toename van de kwaliteit
van zorg, voor:
• Mensen met psychische problemen;
• (kwetsbare) ouderen;
• (kwetsbare) jeugd;
• Chronisch/langdurig zieken;
• Mensen met een verstandelijke beperking.
• Voor de structurele bekostiging zal de werkstroom binnenkort in
overleg treden met de zorgverzekeraars, gemeenten en CTZZ.

De 8 wensen van de Zeeuwen voor goede zorg dichtbij
uit Tussenrapportage en Toekomstvisie CTZZ

• De CTZZ beschouwt die als richtinggevend voor het verder vorm geven
aan de plannen.

• PLUS: Zeeuw is zelf verantwoordelijk voor eigen gezondheid

Programma inspiratiesessie
3 sprekers delen inspirerende ervaringen als adviezen op de 8 wensen:
15.30 uur – Carl Verheijen – gezondheidsmanagement organiseren in Nijkerk
16.15 uur – Jeroen Koppert – lokaal leiderschap in West Zeeuws-Vlaanderen
17.00 uur – Patrick Vader – gezondheidsinterventies in Zeeland
17.45 uur – Pauze met warm buffet
Om zelf aan te vullen met eerdere, lopende en nieuwe initiatieven:
18.15 uur – Reflectie op de acht behoeften van de Zeeuwse burgers:
status, invulling en aanvulling per (sub)punt
19.30 uur – Samenvatting en huiswerk voor werksessie morgenmiddag 1730u
20.00 uur – Afsluiting

