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Passende zorg
2022

Passende zorg is een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de 
toekomst goede zorg kan krijgen. 

● Dat is zorg die werkt en waarbij patiënt en zorgverlener samen 
beslissen. 

● Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. 
● Minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en 

wat iemand wel kan.



Gezamenlijk commitment 
Zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars slaan de handen ineen om betere 
en scherpere keuzes te gaan maken over de inzet en verdeling van mensen en middelen in de zorg. 
Deze zorgpartijen committeren zich gezamenlijk aan het realiseren van de noodzakelijke transformaties in de zorg 
om op die manier te werken aan houdbare en passende zorg voor alle Nederlanders. 

Het succes van deze intensieve samenwerking staat of valt met het vermogen om tot afspraken te komen die intrinsiek worden 
gedragen door het veld. 

Zorgpartijen vragen de overheid daarom om de samenwerking te beleggen bij de partijen in de regio en, waar toepasselijk, bij 
netwerken die betrokken zijn bij de noodzakelijke transformaties en hen te ondersteunen met de juiste prikkels en 
randvoorwaarden, ook als het gaat om aanspraken op zorg en eigen verantwoordelijkheid. 

Zorgpartijen committeren zich aan de volgende uitgangspunten om de samenwerking in de regio en 
regionale netwerken te versterken: 

1. Zorgpartijen organiseren integrale zorg in het verzorgingsgebied zonder nieuwe 
overheidsbestuurslagen te creëren. 
2. Zorgpartijen verbinden zich aan het opstellen en uitvoeren van noodzakelijke transformaties, onder 
andere in de regio door het opstellen en realiseren van een transitie-opgave voor die regio op basis van 
het regiobeeld. Daarbij wordt de juiste balans gezocht tussen wat lokaal en (boven)regionaal moet 
worden georganiseerd teneinde de zorg en het sociale domein effectief met elkaar te verbinden. 
3. Alle betrokken zorg- en welzijnsaanbieders handelen gelijkgericht wat betreft de noodzakelijke 
transformaties vanuit het perspectief van de patiënt en de opdracht om samen de juiste zorg op de juiste 
plek te bewerkstelligen. 
4. Zorgpartijen spannen zich maximaal in om duurzame inzetbaarheid en werkplezier van 
zorgprofessionals te waarborgen en te vergroten. 
5. De transformaties kunnen plaatsvinden op landelijk, regionaal en lokaal niveau en worden met 
meetbare doelen vastgelegd; gericht op het leveren van passende persoonsgerichte zorg die leidt tot 
goede kwaliteit en toegankelijkheid voor de patiënt; en tot verantwoorde kostenbesparing en optimale 
inzet van schaarse zorgprofessionals. De opzet en het resultaat van de transformaties worden op basis 
van wetenschappelijk onderzoek gemonitord en geëvalueerd. 
6. Zorgverzekeraars zorgen dat hun zorginkoop bij de noodzakelijke transformaties congruent is, hetgeen 
betekent dat zij benodigde transformaties stimuleren in hun contractafspraken.2 

7. Zorgpartijen en gemeenten wisselen goede voorbeelden en bruikbare ervaringen (o.a. ontleend aan 
de gezamenlijke aanpak van de coronacrisis) uit met andere regio’s en stimuleren waar mogelijk 
opschaling. 
8. Zorgpartijen onderzoeken, in samenwerking met gemeenten en andere relevante partijen, de 
regionale maatschappelijke en medische vraagstukken ten behoeve van regionale transformaties. 
9. De transformatie-opgave wordt opgebouwd vanuit regionaal perspectief op basis van een 
inhoudelijke nationale zorgvisie en kan voortborduren op de goede initiatieven die al bestaan en de 
ervaring opgedaan tijdens de coronacrisis. Initiatieven gericht op versterking van publieke 
gezondheidsfuncties sluiten hierop aan. 
10. Het niveau van de regio en de rol van onderscheiden partijen wordt bepaald door de aard van de 
transformatie-opgave, waar mogelijk voortbouwend op goed functionerende bestaande 
samenwerkingsverbanden in lokale, adherentie- of landelijke werkgebieden van langdurige en/of 
curatieve zorg en gemeenten, met waarborging van betrokkenheid van patiëntvertegenwoordigers. 



Opgaven Health Hub Utrecht

REGIOBEELD 2021-2022 | IN OPDRACHT VAN HHU
Knelpunten in de U16 die een actueel (en toekomstig) probleem vormen 

HÉT INNOVATIE-ECOSYSTEEM VOOR GEZONDHEID
MEDISCH, SOCIAAL, ECONOMISCH EN RUIMTELIJK

VIJF KNELPUNTEN
1. De zorgvraag stijgt en deze wordt complexer door vergrijzing.
2. De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn staat onder druk.
3. Er komen vaker mentale problemen voor en de wachttijden voor behandeling zijn 

lang.
4. Er zijn tussen en binnen gemeenten sociaal economische gezondheidsverschillen 

te zien.
5. Inwoners en professionals ervaren de organisatie van Zorg en Welzijn als 

versnipperd en vinden het moeilijk om daarin hun weg te vinden. Professionals 
van verschillende organisaties, vinden het lastig om met elkaar te verbinden.



Koers voor “Gezond Utrecht”

Wat als we niets doen?

• De populatie groeit én verandert. Populatieanalyses en 
‘Wijkdata- wijkdoen’ vertellen ons waar de vraagstukken zich 
voordoen en wat ons te doen staat

• De financiële middelen zijn beperkt en kunnen zeker niet 
meestijgen met de vraag

• Utrecht staat voor nieuwe groeispurt
• De arbeidsmarkt is en blijft krap
• Er is sprake van veel te-voorkomen-zorg. Elke Utrechter kan 

aan zijn gezondheid werken
• Als we niets doen loopt het vast; in de ouderenzorg, in de 

GGZ, voor daklozen, wachtlijsten
• Meer “Zorg thuis” gaat door; dat vraagt om infrastructuur
• We hebben een grote crisis ervaren die meer mensen in een 

kwetsbare situatie brengt. Alertheid blijft geboden …

Ingrediënten van de  Koers Gezond Utrecht

Van vooral Naar meer

Ieder bedenkt zijn eigen 
oplossingen

Leren van elkaar en van best practices

Het instituut en de professie/ 
professional zijn leidend

De burger en zijn individuele vraag, 
behoeften en prioriteiten zijn leidend

Ziekte/kwetsbaarheid als 
startpunt en patiënt/cliënt die 
dit ondergaat

Aandacht voor bevorderen van 
gezondheid en vitaliteit en een 
actieve burger

Focus op instituut, zijn belangen 
en grenzen

Focus op ‘grenzenwerk’ en 
verbinding, uitgaande van vragen van 
burgers

Generieke oplossingen voor 
burgers, evidence based

Generieke bewezen oplossingen 
personaliseren op basis van 
persoonlijke behoeftes

We zijn een lerend netwerk; samen maken we de beweging ...

Diversiteit als toegevoegde waarde 
Diversiteit in mensen, domeinen, grootte, 
rol, expertise. Door bestuurlijke ontmoeting 
bouwen we aan vertrouwen. Dit leidt tot 
kansrijkere en meer waardevolle coalities in 
lijn met manifest.



https://www.zorgindesteigers.nl/

https://www.zorgindesteigers.nl/


Regioanalyse Utrecht 2022 
Gehandicaptenzorg

Knelpunten en kansen:
● Tijdig passende zorg
● Optimale inzet van middelen
● WLZ zorg zoveel mogelijk in eigen omgeving
● Goede coordinatie binnen het zorglandschap

Regionale werkagenda Utrecht & Gooi | Thema’s
● Arbeidsmarkt 
● Complexe zorgvragen (zorg en expertise op snijvlak GZ/GGZ/verslavingszorg etc)
● Zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking
● Logeren
● Medische org (specialistisch en generalistisch)
● Toekomstbestendige gehandicaptenzorg
● Samenwerken aan participatie



Krachtig Verbindende Toekomstvisie Utrecht 2030 
EEN VOORBEREIDENDE SAMENLEVING

VISIE VAN DE OUDERENZORGORGANISATIES IN DE REGIO UTRECHT

WAT IS NODIG OM DE UITDAGINGEN VAN DE TOEKOMST AAN TE GAAN?

● In 2030 is ons beeld van ‘ouderen worden’ 
realistischer (preventie)

● We zijn meer in eigen regie
● Wijken en dorpen worden 

levensloopbestendig
● Technologie speelt een grote rol in 

zelfredzaamheid

● De zorg en ondersteuning organiseren 
zich vanuit de gemeenschap

● Steunstructuren door samenwerking
● Vitale 60+’ers vormen een groot 

potentieel
● Zorgprofessionals van de toekomst 

werven en opleiden

ROL VAN DE VVT: EXPERTISE OP HET GEBIED VAN OUDERENZORG 

1. Beeldvorming en preventie: voorbereid ouder worden
2. Steunsystemen op wijk en dorpsniveau
3. Expertise op het gebied van ouderenzorg: centraal en lokaal
4. Arbeidsmarkt en regionaal werkgeverschap











Visitatierapport ‘Utrecht: een knooppunt van oplossingen’ 
November, 2021

Aanbevelingen:
1) Vat het verhaal van de regio in één begrip (stevige(re) 

positionering) 
2) Ga verbinding aan vanuit een gedeelde agenda
3) Stuur consequent op resultaat: afspreken en aanspreken
4) Geef ruimte aan zichtbare dragers van de gewenste 

veranderbeweging
5) Maak meer gebruik van standaarden
6) Verdeel taken en verantwoordelijkheden en hou daaraan vast
7) Verleg de grenzen en pak ruimte: meer mensen en middelen
8) Start nu met de organisatie van de toekomst

Utrecht is sterk in beweging:
Een regio, een stad, een 
organisatie waar veel gebeurt en 
waar met enthousiasme wordt 
gewerkt aan een betere 
toekomst.

In gesprek met ±50 professionals 
uit de regionale en landelijke 
overheid, publieke sector over:
1 ) Wat is de richting?
2) Waar wil je versnellen?
3) En hoe doe je dat dan? 

Auteurs 
Ans Cuijpers, Mark Frequin, Henk de Jong 

(voorzitter), Mirko Noordegraaf



Transformatie in Zorg en Welzijn | Thema ‘Zelf aan zet’
Wat zien we als we alle regioplannen naast elkaar zetten?

In alle plannen:
● Preventie/ Leefstijl/ Gezond Leven
● Arbeidsmarktproblematiek
● Zo dicht mogelijk bij huis, sterke 

wijkinfrastructuur

In 3 of meer plannen:
● Aandacht voor domeinoverstijgend 

werken
● Digitale transformatie
● Betaalbaarheid

De volgende doelgroepen zijn specifiek genoemd 
in een of meer plannen:

● Jeugd
● (kwetsbare) ouderen
● Mensen met GGZ problematiek
● Mensen met chronische aandoeningen
● Mensen met een verstandelijke 

beperking (VG)

Wat komt vaak terug in de plannen?

De plannen in samenhang

● Er zijn al veel plannen over organisatiegrenzen heen; ook veel actie?
● Ziekenhuizen en GGZ partijen hebben geen gezamenlijke plannen in de Utrechtse regio (aangeleverd)
● Er is in de plannen weinig expliciete aandacht voor substitutie
● Er is geen aandacht voor concentratie van functies of voorzieningen
● In geen van de plannen zijn de financiële doelen/effecten benoemd
● De gemeente is de enige die ‘Bestaanszekerheid’ prominent agendeert 

Wat vonden we opvallend? 

Plan/rapportage Landelijk/ 
Utrechts

Visie (V)/ Actie 
(A)/Reflectie 
(R)

Bestuurstafel Gezond Utrecht, Koers Utrecht breed V

Opgaven Health Hub Utrecht Utrecht breed A

Regioanalyse Utrecht Gehandicaptenzorg Utrecht breed A

Krachtig Verbindende Toekomstvisie Utrecht 2030, 
ouderenzorgorganisaties

Utrecht breed A

‘Regioplan HUS & O&I Utrecht Stad U stad A

Visitatierapport ‘Utrecht: een knooppunt van oplossingen U stad R

Coalitieakkoord Kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar 
wonen en klimaat

U stad V/A

Uitvoeringsagenda Jeugd (gemeente Utrecht U stad A

Passende Zorg Landelijk V

Organisatie van de samenwerking bij transformaties in de 
zorg

Landelijk V

Integraal Zorg Akkoord (In ontwikkeling) Landelijk ….

Overzicht van de plannen


