
ZorgSpectrum
Wie zorgt er straks voor mij?

Accreditatie KPMG – GAIA: geen belangverstrengeling
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In het nieuws….



Context ZorgSpectrum verandert

Patersysteem
Verzorgingsstaat/Ivoren toren

Ecosysteem
Waarde(n)crea e/Mensgericht

Egosysteem
Marktwerking/Vergrootglas
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Verbeteren ÉN Vernieuwen

ZorgSpectrum  

➢ In de lokale samenwerking schuilt de kracht!



Kijk op de toekomst 



• Bekijk hier de uitgeschreven casus 
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Casus

https://bestuurstafelgezondutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/12/casus-Zorgspectrum-en-partners-bron-voor-4-x-v-schema-Zorgspectrum.pdf
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Juiste Zorg op de Juiste Plek
Kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dicht bij huis als dat kan en in een ziekenhuis of 

instelling als dat nodig is (hoofdlijnenakkoord van VWS met het veld) 
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Voorkomen van zorg, het verplaatsen van zorg en het vervangen van zorg. 
Eerstelijnsorganisaties hebben hierin een belangrijke rol. Maar HOE?

Casus ingebracht door Mirjam Bezemer en Clara van den Dool

Voor wie? Oudere in thuissituatie met multi problematiek (w.o. cognitief), mantelzorger aanwezig

Wat is de essentie van het probleem? Situatie en zorgvraag is dynamisch, continue verandering waarop omgeving niet is geëquipeerd. 

Te complex, teveel in beweging om in één product te passen. Teveel in ‘hokjes’. Systeem: financiële 

prikkel en star. De weg en het systeem niet kennen.

Doel en effect (welk effect beoog je?): 

Voorkomen 

Vervangen 

Verplaatsen 

Verbinden

(toelichting) 

Ja: risicovolle situaties voorkomen, als naaste beter geïnformeerd over symptomen en waar kun je 

terecht bij vragen. Voorkomen dat cliënt niet komen aan specifieke zorg, die wellicht wel beschikbaar 

is. Ook voorkomen aan de technische kant van verspilling geld/energie. 

Vanuit de rol van de cliënt gezien, kon deze cliënt zelf de risico’s niet inschatten.

Voorkomen dat je onnodig de mantelzorgers belast.

Ja: Screening en toezicht naar huis. Structuur aanbrengen bijv. bij tijden om te eten en drinken.

Mogelijkheid om bijv. 3 dagen 24-uurszorg in thuissituatie inzetten om te kijken of dit helpt –

observatie/screening- en ondertussen structurele zorg zoeken (bijv. Vertrouwd thuis). 

Gebruik maken van mantelzorg, mits je ze niet overbelast worden (of bijv. inzet technologie).

Ja: Tijdelijk de crisis oplossen door client te laten opnemen waar diagnostiek, observatie en screening 

plaatsvindt met als doel: terug naar huis, met juiste indicatie. Gaat dus om een overbruggingsperiode, 

tussenliggende fase. Lukt dit niet, dan weet je direct. 

Ja: Zorgnetwerk inzetten, alle domeinen koppelen, bijv. koppeling met de huisarts, MGT dat samen 

bewaakt dat thuissituatie zo lang mogelijk verantwoord is. 
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Voorkomen van zorg, het verplaatsen van zorg en het vervangen van zorg. 
Eerstelijnsorganisaties hebben hierin een belangrijke rol. Maar HOE?

Stadium
(Waar staan we nu? 

probleem wordt herkend en onderkend 

Wat kunnen we vandaag 

oplossen? 
(Wie doet wat, wanneer en met wie?)

plek-> fysieke plek met een geconcentreerd aantal bedden, dit kan 

in een ziekenhuis of bij een ouderenzorgorganisatie. 

ZVW regeling, er is een regeling, ZS heeft contactgegevens ZVW

ELV nieuwe tariefstelling” per 1 jan 2021

Zorgkantoor: er is innovatie beleidsregel voor WLZ mensen

Nadere uitwerking in Q1 2020

Wat moeten we nog oplossen?
(Wat hebben we nog nodig en wat

spreken dan met elkaar af?)

Er zijn separate afspraken gemaakt, ZS houdt de regie op het 

proces. 
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Eindresultaat ... 


