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DIT IS EEN SAMENVATTING 
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De afgelopen periode is er veel aandacht 
geweest voor de transitie van het sociale 
domein van rijk en provincie naar gemeenten. 
Dit was meer dan een decentralisatie. De 
gedachte was dat de transitie  ook vernieuwing 
mogelijk zou maken. Daar is tot op heden nog 
te weinig van gerealiseerd1. Er komen opgaven 
aan die het noodzakelijk maken om de zorg en 
maatschappelijke ondersteuning anders vorm 
te geven. Op basis van de verkenning kunnen 
de volgende twaalf agendapunten voor de 
toekomst geformuleerd worden.

Er valt wat te kiezen in Overijssel
De gezondheidszorg zit in een transitieproces 
waarvan de uitkomst onhelder is. Er zijn enkele 
gemeenschappelijke noties van waar het naar 
toe moet: 

Minder nadruk op zorg – meer op 
gezondheidsbevordering.
Minder gefocust op genezing, 
meer op floreren en omgaan met 
een (chronische) ziekte.
Minder vanuit het systeem gedacht, 
meer vanuit de persoon.

Maar gevestigde routines, belangen en 
financiële stromen laten zich niet zomaar terzijde 
schuiven. Verandering is moeilijk. 

De decentralisaties van het sociale domein hebben hoe dan ook één effect: besluiten op 
lokaal en regionaal niveau doen er toe. Meer zal afhangen van datgene wat wij Overijsselaars – 
gemeenteraden, verzorgden, verzorgers, bedrijven – belangrijk vinden. De keuzemogelijkheden 
die wij zien hebben we samengevat in zes perspectieven. Deze perspectieven zijn in de bijlage 
samengevat in zes beelden. Ze zijn uitgewerkt in het complete rapport op de website. De zes 
perspectieven maken duidelijk dat er wat te kiezen is. Deze keuzes kennen winnaars, maar 
ook verliezers. Om een voorbeeld te geven: op het moment dat een gemeente vol inzet op 
eigen regie, kan dat betekenen dat individuen de wijkteams links laten liggen. Meer geld voor 
preventie kan ten koste gaan van het budget voor rollators en andere ondersteuning. Wanneer 
een gemeenteraad wil focussen op kwetsbare groepen, is er minder geld voor algemeen beleid. 
Als wijkteams bloeien, moeten zorgaanbieders anders gaan opereren. Er is sprake van een 
verdelingsvraagstuk.

De keuzevrijheid moet ook bevochten worden: hoeveel kan een gemeente bereiken met 
decentralisatiegelden, als je het vergelijkt met het geld dat omgaat in de zorgverzekeringswet 
en de wet langdurige zorg (voor de Jeugdwet en WMO waren in 2015 resp. 3,9 en 8 miljard 
beschikbaar, voor de WLZ en ZVW resp 19,5 en 44,4 miljard)? Welke rol zal de private sector 
krijgen: zal er een verschuiving plaatsvinden? Bottomline zou moeten zijn: beslissingen moeten 
ten goede komen aan de hulpvrager. 

Er valt wat te doen in Overijssel
Hoewel de groene, mooie omgeving wellicht anders doet vermoeden, is Overijssel zeker niet 
extreem gezond. De provincie scoort zeer gemiddeld als het gaat om ervaren gezondheid 
en levensverwachting, met uitschieters naar boven maar zeker ook naar beneden op 
gemeenteniveau. Het beroep van Overijsselaars op professionele gezondheidszorg en 
ondersteuning is ook groot in vergelijking met andere delen van Nederland. Dit is slechts ten 
dele te verklaren door het aantal verzorgings- en verpleeginstellingen: het gaat ook om de 
zorg die thuis gevraagd wordt. En we bieden niet overdreven veel mantelzorg: Twente zit op 
het Nederlands gemiddelde, IJsselland er net iets onder. ‘Noaberschap’ is belangrijk in de 
regio, maar impliceert niet dat mensen meer voor elkaar zorgen dan elders in het land. Als we 
afgaan op demografische ontwikkelingen wordt mantelzorg verlenen ook steeds lastiger: ook 
de woonafstand ten opzichte van ouders wordt groter, er zijn minder kinderen per gezin en de 
arbeidsparticipatie wordt groter. 
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Concreet
Gemeenten en de provincie kunnen de keuze maken om voor een ´gezonde 
stad´ of ´gezonde wijk´ te gaan.

Gezondheidsbeleid vergt een ander type overheid dan zorgbeleid. 

Er komen andere actoren in beeld dan de traditionele zorgsector: scholen, 
supermarkten, sportverenigingen en bedrijven. Overheden kunnen 
partijen bij elkaar brengen en mobiliseren rond een gemeenschappelijke 
maatschappelijke ambitie. 

Er komen ook andere beleidsinstrumenten in beeld: het zal belangrijk zijn 
mensen en organisaties door kleine stimulansen gezond gedrag te laten 
vertonen (‘nudging’, ‘social marketing’, etc). 

Daarnaast wordt gezondheid, net als bijvoorbeeld duurzaamheid, een 
onderwerp dat in allerlei beleidssectoren moet worden ‘meegenomen’. Denk 
aan gezondheid in werksituaties of als onderdeel van het schoolcurriculum.

De vraag van het rijk richting gemeenten moet niet zijn ‘Heeft u uw 
gezondheidnota af?’, zoals nu het geval is, maar ‘Hoe houdt u 
uw inwoners gezond?’.  

De maatschappij aan zet  
We krijgen te maken met meer chronisch zieke en oude mensen in Overijssel. Tegelijk 
wordt de maatschappij complexer en veeleisender. De overheid trekt zich meer terug op 
complexe zorg. Veel zorg die vroeger betaald werd, wordt dat nu niet meer. Dat zal zeker 
in Overijssel schuren, omdat het zorggebruik relatief hoog is5. 

Mensen die vroeger bijvoorbeeld beschermd woonden, zullen dat straks minder doen. 
Buurten en wijken zullen moeten leren omgaan met meer demente mensen, mensen met 
psychische problemen en mensen met lichamelijke of licht verstandelijke beperkingen. 
Nederland kent een traditie om mensen met beperkingen buiten de ´echte maatschappij´ 
op te vangen. Dat verandert. Het individu zal zich aan de maatschappij moeten aanpassen, 
maar andersom zal de maatschappij zich ook aan de mogelijkheden van 
mensen moeten aanpassen. 

Van genezing naar floreren: veranderende opgaven en spelers 
De opgave is niet ziekten te genezen, maar mensen te laten floreren – ook als 
aandoeningen en beperkingen een rol spelen. Nederland vergrijst, er komen steeds meer 
chronisch zieken: de ziekte kan niet meer worden weggenomen – en toch zullen mensen 
gelukkig willen zijn en in de maatschappij een rol willen blijven spelen3. Bovendien: 
een maatschappij heeft ook sociaal en economisch baat bij florerende mensen, die hun 
capaciteiten zoveel mogelijk kunnen inzetten. 

Om mensen te laten floreren is gezondheidsbevordering de sleutel (er is nog een tweede 
veelgenoemde reden voor gezondheidsbevordering, namelijk dat de preventie van ziekten 
het beroep op de curatieve zorg vermindert). Steeds meer overheden onderschrijven 
de noodzaak van gezondheidsbevordering. Er gaat echter relatief weinig publiek geld 
naar toe en de beleidslijn is in veel opzichten nog slechts in ontwikkeling. Overheden, 
maar ook maatschappelijke partners, komen hierbij nadrukkelijker in beeld dan vroeger, 
toen zorg en gezondheid vooral een zaak was van een individu en de professional. 
Ten eerste kunnen gemeenten kiezen om programma´s in te kopen op het gebied van 
gezondheidsbevordering. Ten tweede kunnen overheden op diverse beleidsterreinen 
– welzijn, maar ook het economisch en ruimtelijk beleid – zelf ook de gezondheid van 
burgers bevorderen. De gemeentelijke gezondheidsnota’s moeten vertaald worden naar 
de praktijk: wie is waar verantwoordelijk voor? Zoveel mogelijk partijen moeten achter het 
doel van een gezond Overijssel gemobiliseerd worden.   

Machteld Huber ziet gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en 
een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van 
het leven. Het nieuwe concept heeft zes pijlers voor een positieve gezondheid, namelijk 
lichaamsfuncties, mentale functies- en beleving, de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit 
van leven, sociaal maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. De term ‘floreren’ 
is een aanvulling op de definitie van Huber, in die zin dat die als te reactief wordt gezien 
en omdat het tegengaan van ziekten weinig plek lijkt te krijgen. Een individu floreert als hij 
of zij haar emotionele, sociale en cognitieve capaciteiten ten volle naar wens kan inzetten.

FEIT

NEDERLANDERS BEHOREN TOT DE 
GELUKKIGSTE MENSEN VAN DE WERELD4.

FEIT

IN TWENTE ZIJN ER EVENVEEL MANTELZORGERS ALS 
HET NEDERLANDSE GEMIDDELDE, NAMELIJK 12 % 

VAN DE VOLWASSEN BEVOLKING, IN DE REGIO 
IJSSELLAND ZIT MEN ER MET 11% IETS ONDER2.
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FEIT

ER ZIJN IN NEDERLAND 5,3 MILJOEN CHRONISCH 
ZIEKE MENSEN6. DAT AANTAL STIJGT. ALS WE 

ALLEEN NAAR DE MENSEN VAN 19 JAAR OF OUDER 
KIJKEN, DAN HEEFT IN DE REGIO IJSSELAND 59,8% 

VAN DE MENSEN ÉÉN OF MEERDERE CHRONISCHE 
AANDOENINGEN, EN IN DE REGIO TWENTE 64,9% 

VAN DE INWONERS7. 

Anders kijken naar werk: er is in Nederland een ´fuzzy´ economie van 
activiteiten die wel belangrijk zijn, maar niet bestaan uit ´normaal´ betaald 
werk. Die economie is zelfs groot, omdat onze betaalde krachten zo duur zijn. 
Denk aan coöperatieve dorpssupermarkten, vrijwilligers bij bibliotheken en 
andere culturele instellingen en mobiliteitsdiensten. Hier liggen zeeën van 
mogelijkheden om mensen te laten participeren, die voor een deel door de 
toepassing van regelgeving rond bijvoorbeeld uitkeringen worden afgesloten.

Zorg en werk: de zorgtaken voor mensen in de beroepsbevolking wordt de 
komende jaren groot. Er komt een generatie die vaker gelijktijdig zowel de 
zorg voor kinderen als voor ouders op zich zal moeten nemen. Kunnen we als 
maatschappij hier niet alleen ruimte voor geven, maar deze rol – met de liefde 
en zorgzaamheid die daarbij hoort - ook actief waarderen en gebruiken?

Vluchtelingen vragen een eigen aanpak als het om gezondheid gaat. Dat gaat 
enerzijds om de zorg voor bijvoorbeeld oorlogstrauma’s, anderzijds om het  
leren omgaan met andere normen en waarden als het gaat om 
gezondheid en zorg. 

Kijken we weg, of steken we een hand uit? Isoleren we groepen, of proberen we ze juist 
mee te krijgen? Dat zijn niet alleen vragen voor overheden, maar ook voor individuen, 
bedrijven, scholen, buurten en wijken. Overijssel kent hierbij om twee redenen een 
bijzondere positie. Ten eerste zijn de sociale netwerken relatief sterk ontwikkeld. Er zijn 
korte lijnen tussen bewoners, bedrijven en de politiek. Dit betekent dat gezamenlijk actie 
mogelijk is. Ten tweede is het een provincie waar veel vrijwilligerswerk wordt gedaan. Er zit 
veel potentieel aan hulp in de bevolking. Er gebeurt al veel. Dat kan uitgebouwd worden.

Concreet
Ook in een ‘participatiemaatschappij’ zijn er mensen die niet zomaar aansluiting 
vinden. De huidige trend is dat die groep mensen groter wordt. Dat komt 
doordat de ondersteuning vermindert (bijvoorbeeld door bezuinigingen, die 
regelmatig een stapeling van eigen bijdragen betekenen) en tegelijkertijd de 
maatschappij complexer wordt. Het gaat hier om een grote, voor Nederland, 
nieuwe opgave. 

Anders kijken naar werkenden: ´jobcarving´ ofwel het toesnijden van werk op 
de vaardigheden van mensen wordt belangrijk. Essentie is: niet kijken naar wat 
mensen niet kunnen, maar wat zij wel kunnen. 
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Van doktersbezoek naar levenskunst: het individu heeft keuze
Gezondheidszorg was lange tijd een kunstje, namelijk het wegnemen van een ziekte. Dat 
verandert op het moment dat mensen chronisch ziek zijn, en er meer nadruk komt te liggen 
op het leven met een aandoening. Het oude diagnosemodel werkt niet meer. De arts krijgt 
een meer coachende rol, zowel wat betreft medicatie als leefstijl. Mensen zullen keuzes 
maken over wat voor hen betekenisvol leven is. Mensen zullen keuzes maken over welke 
hulp zij willen geven en ontvangen. Dit zijn zeer individuele keuzen. Mensen kunnen daarbij 
tot beslissingen komen die medisch gezien niet de beste zijn. Tegelijk hebben de keuzen 
wel een impact op de zorgvraag richting professionals, de buurt of de overheid. Dit is een 
teer gebied waarin alle partijen zullen moeten verkennen waar wiens verantwoordelijkheid 
ligt. 

Concreet
Deze ontwikkeling zou kunnen betekenen:

Dat er een groeiende behoefte is aan geestelijken, raadsmannen/vrouwen, 
coaches en andere mensen die hulp kunnen geven op het vlak van 
betekenisgeving.

Dat mensen andere keuzes maken over de balans tussen vrije tijd en werk.

Dat er meer mensen vragen om euthanasie op het moment dat het leven niet 
meer voldoet aan hun waarden.

Aandacht voor de psyche gevraagd 
De cijfers geven een stijging aan van mensen met psychische problemen. Is deze toename 
reëel, of is er slechts een toename in het aantal diagnoses, behandelaars en behandelingen 
(bijvoorbeeld omdat dat financiële voordelen biedt voor de patiënt of de professional)? 
Of roepen we zelf sneller hulp in? De huisarts ziet steeds meer patiënten met psychische 
problemen. De problemen worden complexer, de druk op de eerste lijn zal toenemen. 
Ook het wijkteam krijgt te maken met meer psychische problemen. De GGZ behandelt in 
Nederland jaarlijks 1,4 miljoen mensen. 

In 2015 zijn voor het eerst meer mensen uitgevallen op hun werk door psychische 
problemen, dan door lichamelijke klachten. Zorgwekkend zijn deze cijfers bij jongeren 
onder de 25 jaar, maar ook bij de groep 25 – 30 jarigen. Heeft dit te maken met de 
complexiteit van de maatschappij? De werkdruk die almaar toeneemt? Als dit laatste 
waar is, dan zal de trend zich voorlopig niet keren. Psychische problematiek moet 
hoog op de agenda staan. 

Concreet
De huidige maatschappij lijkt de psychische draagkracht van een toenemend 
aantal mensen te boven te gaan. Hoe voorkomen we dat in de toekomst? 
Samenwerking tussen bestaande partijen als huisartsen en het welzijnsbeleid 
kan hier waardevol zijn.   

Er is sprake van ambulantisering van het ‘psychisch’ zorgaanbod: klinische zorg 
verschuift naar intensieve zorgvormen buiten instellingen. Gemeenten komen 
voor de vraag te staan welke ondersteuning zij gaan geven.  

FEIT

CA. 15% VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING 
HEEFT WEINIG ECONOMISCH, SOCIAAL, 

CULTUREEL EN PERSOONLIJK KAPITAAL8. 
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Noodzaak van ontbureaucratisering
De bureaucratie is een te makkelijk doelwit: we moeten ons realiseren dat we in Nederland 
onder andere zo gelukkig leven, omdat onze bureaucratieën relatief goed functioneren: 
zij bieden een rechtszekerheid en kans op gelijke behandeling, die elders op de wereld 
vaak ontbreekt. Regels geven uitvoerenden ook houvast in hun werk. Maar van al het 
goeds kan een teveel zijn. De afgelopen jaren is volgens velen in de gezondheidszorg 
de administratieve last sterk gestegen – tot hoogtes die velen niet acceptabel achten. 
De introductie van de marktwerking heeft hierbij een rol gespeeld, en ook de recente 
decentralisaties, bijvoorbeeld in inkooptrajecten bij gemeenten. Het is een zoektocht 
voor gemeenten en haar partners: er is ruimte nodig om te investeren en te bouwen 
aan samenwerkingsrelaties. In plaats van wantrouwen moet er vertrouwen 
georganiseerd worden. 

De decentralisaties geven kansen om het anders, minder bureaucratisch en meer divers 
in te richten11. Ze bieden mogelijkheden om flexibel te reageren op een complexe 
maatschappij waarin heel veel partijen op allerlei manieren samenwerken en initiatieven 
ontplooien. Het vergt echter heel wat van de overheid om die kansen ook te grijpen12. 
Veel beleid gaat nog uit van eenduidige vraagstukken die door eenduidig aan te wijzen 
partijen op eenduidige wijze worden geadresseerd. De werkelijkheid bestaat uit fuzzy 
problemen die door een veelheid aan mensen en organisaties op allerlei manieren 
wordt aangepakt. Dan werkt veel regelgeving niet.

FEIT
ER KOMEN IN NEDERLAND NAAR SCHATTING 

ELK JAAR 160.000 MENSEN BIJ MET 
NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL9.
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LEVENSVERWACHTING IN OVERIJSSEL
De verschillen in levensverwachting in Overijssel zijn tamelijk groot. De gemiddelde 
levensverwachting in Nederland voor de periode 2009-2012 is 81,0 jaar. In de regio Twente 
is dit lager, namelijk 80,5 jaar. In de regio Ijsselland is de levensverwachting hoger: 81,2 
jaar. In de kaartjes hieronder is de levensverwachting per gemeente te zien. Wat opvalt zijn 
de verschillen tussen stad en land, maar ook in het landelijk gebied zijn gemeenten met 
duidelijk lagere levensverwachting, zoals Twenterand. 



Concreet
Gemeenten gaan zeer verschillend om met de detaillering bij de 
aanbestedingen. Er zijn gemeenten die toewerken naar een vorm van outcome-
sturing – wellicht de eerste stappen op weg naar populatiebekostiging. Waar 
die weg precies eindigt is nog onduidelijk, maar het lijkt een manier om 
zorgaanbieders voldoende vrijheid van handelen te geven – en tegelijk prikkels 
voor kostenbeheersing in te bouwen.

Veel zorgorganisaties zijn fors opgeschaald en hebben moeite met de vele 
gemeenten die nu op verschillende manieren aanbesteden. De komende 
jaren zal hier een oplossing voor gezocht moeten worden. Wellicht ligt die in 
gemeentelijke samenwerking en uniformering van eisen13. Het is andersom ook 
mogelijk om de aanbestedingen juist kleinschalig te organiseren, 

16 17

en daardoor bijvoorbeeld buurtinitiatieven en/of samenwerkende ZZP-ers 
meer kans te geven. Dit zou betekenen dat de grotere zorgaanbieders in een 
zwakkere positie komen te staan en een prikkel hebben zich ook decentraal te 
organiseren.  

Zorgcoöperaties zijn een belangrijke aanvulling op het normale ´aanbod´ 
aan zorg. Het is belangrijk om te kijken hoe deze nieuwe organisatievormen 
geholpen kunnen worden. Coöperaties zouden een nuttig tegenwicht 
kunnen zijn op het moment dat wijkteams teveel volgens de logica van de 
systeemwereld gaan functioneren en teveel rekening houden met de belangen 
van de organisaties die deelnemen aan de teams. 

Op de korte termijn dreigt op een aantal plekken in het systeem van de 
gezondheidszorg een situatie waarbij partijen een probleem naar elkaar 
doorschuiven. Het maatschappelijk optimum wordt niet gerealiseerd vanwege 
strategisch gedrag van organisaties. Dit speelt de komende tijd bijvoorbeeld 
rond:

De zorg voor mensen met meerdere aandoeningen14. De zorg is in 
belangrijke mate telkens rond één aandoening georganiseerd. 

De zorgkantoren hebben te weinig geld om de WLZ uit te voeren. Zij zullen 
proberen mensen zo lang mogelijk op te laten vangen, zonder beroep op 
deze wet.

Andersom hebben gemeenten er financieel baat bij om mensen die 
begeleid wonen te stimuleren om naar verzorgings- of verpleeginstellingen 
te gaan: die worden niet vanuit de WMO maar vanuit de WLZ gefinancierd.      

Vastgoed. Er staat in wijken heel veel vastgoed leeg, zowel van zorgpartijen, 
corporaties als van overheden. Er zal een neiging zijn de leegstand van het 
eigen vastgoed eerst aan te pakken. 

In dit soort situaties zou de gezondheid van de hulpvrager primair moeten zijn. 
De overheid is degene die de condities kan scheppen waardoor dat gebeurt, en 
die perverse prikkels kan wegnemen. Hierbij is het lastig dat de overheid soms 
zelf partij is. 

De decentralisaties breken bestaande structuren open. Er kan een zoektocht 
starten: kan het integraler, samenhangender, effectiever en bovenal vanuit 
de behoefte van inwoners georganiseerd worden? Gemeenten kunnen de 
verbinding leggen tussen zorg, arbeid, wonen en onderwijs15. Dit betekent het 
weghalen van schotten die veelal nu nog bestaan.



Care als centrale arena
Door de toename van het aantal mensen met chronische ziekten en ouderen alsook de 
stelselwijzigingen in de zorg zal de ´care´ de spannendste arena worden de komende jaren. 
Daar gebeurt veel. Actoren krijgen nieuwe rollen. Financieringsstromen veranderen. Er 
zijn bezuinigingen en het is goed mogelijk dat die in de toekomst nog verder zullen gaan 
dan nu het geval is. De burger wordt meer aangesproken als het gaat om hulpverlening. 
De extramuralisering van verzorging en verpleging verscherpt dit. Tegelijk willen we een 
zorgzame samenleving zijn. Het wordt zoeken hoe we de care de komende jaren 
willen inrichten. 

Concreet 
In de zorg voor ouderen, langdurig zieken en speciale doelgroepen, wordt een 
groter en zwaarder beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. De vraag 
is of die groep daarvoor groot genoeg zal zijn en voldoende tijd heeft. Er kan 
op lokaal en regionaal niveau actie worden ondernomen om mantelzorgers te 
ondersteunen. Gemeenschappen en overheden zullen moeten omgaan met 
verdergaande individualisering van grote groepen Nederlanders. Hoe dwingend 
wordt ons morele appèl om voor familie of buurtgenoten te zorgen? We moeten 
op zoek naar nieuwe manieren van vrijwilligerswerk en mantelzorg, en nieuwe 
grenzen tussen het werk van professionals en vrijwilligers.

De gezondheid van mantelzorgers vraagt aandacht. Er dreigt overbelasting bij 
een groep mantelzorgers. 

Mantelzorg wordt vaker door vrouwen dan door mannen gegeven. We zullen 
moeten oppassen dat de positieve ontwikkeling die de emancipatiemonitoren 
de laatste jaren laten zien niet doorkruist wordt door overbelasting van 
vrouwen.  

De ‘care’ zal voor een groter deel thuis plaatsvinden. Zijn er genoeg ‘echte 
handjes’ om dit te kunnen waarborgen, of moeten we ook denken aan een 
digitale wijkverpleegkundige of een robot die een oogje in het zeil houdt?

De rol van de overheid in een participatiesamenleving moet nog 
uitkristalliseren. Het is nog onduidelijk hoe de ‘care’ in de toekomst voor 
iedereen gerealiseerd zal worden.

FEIT
EÉN OP DE TIEN KINDEREN KREEG 

IN 2015 JEUGDHULP .

Van zachte naar harde sector: bruggen tussen beleidsterreinen slaan
De scheiding tussen sociaal en ruimtelijk beleid vervaagt. De Raad voor de 
Volksgezondheid vraagt aandacht voor de publieke ruimte, en met name voor mobiliteit, 
plekken voor ontmoeting, en ´tussenruimten´. Overijssel heeft met zijn prachtige, 
groene omgeving alle ingrediënten in zich om mensen te laten floreren en de gezondste 
provincie van Nederland te worden. Schone lucht en geen geluidhinder zijn essentieel, 
maar er is meer mogelijk: ruimte moet mensen uitnodigen te spelen, te bewegen en 
elkaar te ontmoeten. Ruimtelijk gezondheidsbeleid gaat ook over wonen: aanpassingen 
van woningen, maar ook nieuwe woonconcepten. Gemeenten worden nu bijvoorbeeld 
benaderd door groepen ouderen die gezamenlijk een woonproject willen opzetten. 

Concreet
Hoe zorgt Overijssel er voor dat mensen met een chronische ziekte 
kunnen wonen, zich kunnen verplaatsen en hun sociale netwerken kunnen 
onderhouden? De vraag naar allerlei vormen van beschermd wonen zal groot 
zijn, en naar het zich laat aanzien zijn er onvoldoende woningen met lage huur. 

Mobiliteit in een vergrijzende samenleving wordt een opgave die nog te 
weinig geadresseerd wordt. Dat komt ook doordat er sprake is van gescheiden 
geldstromen tussen het reguliere OV en zorgmobiliteitsdiensten.

De vormgeving van de openbare ruimte zal rekening moeten houden met meer 
mensen met mobiliteitsbeperkingen en moeten uitnodigen tot ontmoetingen. 
Dat kan door aanpassingen in het straatmeubilair (voldoende bankjes 
bijvoorbeeld), maar ook door specifieke stedenbouwkundige concepten – denk 
aan de vroegere tuinsteden, die voor een deel uit gezondheidsoverwegingen 
werden ontworpen.

FEIT

EEN LAAGOPGELEIDE VROUW LEEFT 
GEMIDDELD 14 JAAR MINDER LANG GEZOND 

DAN EEN HOOGOPGELEIDE VROUW17.

FEIT

EÉN OP DE TIEN KINDEREN 
KREEG IN 2015 JEUGDHULP16.
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Kwaliteit versus bereikbaarheid: wat weegt zwaarder in Overijssel? 
Er vindt naar verwachting verdere opschaling plaats bij de eerstelijns- en tweedelijnszorg. 
De huisarts als ZZP-er verdwijnt, de praktijk waar meerdere huisartsen en ook andere 
eerstelijns verzorgenden samenwerken komt op. Ook ziekenhuizen schalen op – waarbij 
er tegelijk decentrale posten in de regio ontstaan. Het idee is dat opschaling en 
specialisering tot kwaliteitsverbetering leidt. Burgers en gemeenten vrezen dat de zorg te 
ver weg aangeboden wordt in de toekomst. Die zorg is in relatief dunbevolkte gebieden 
als Overijssel begrijpelijk. Het is zaak de nabijheid van zorg in de toekomst in de gaten 
te houden, en ook of het waar is dat opschaling inderdaad tot kwaliteitsverbetering leidt. 
Deze vraagstukken roepen veel emotie op. Als een kind ’s avonds een been breekt, wil je 
als ouder dat je snel terecht kunt. 

Concreet
De rol van de huisarts verandert. Zij krijgt te maken met meer complexe 
zorgvragen en een complexer netwerk van hulpverleners. Daar komen 
waarschijnlijk ook nog nieuwe technologieën en nieuwe typen concurrenten bij 
– en dat komt bovenop de administratieve lasten die er tegenwoordig zijn. 

Om zorg bereikbaar te houden zal geïnvesteerd worden in e-Health. Dit vraagt 
om een nieuw type samenwerking waarin de nulde, eerste en tweedelijnszorg 
meer moeten samenwerken om te voldoen aan de behoefte van de zorgvrager.

We zullen de grenzen van de mogelijkheden van e-Health moeten verkennen. 
Fysiek contact is anders dan een gesprek via breedband, mensen reageren 
anders op robots dan op mensen.  

Vermoedelijk zullen er meer gezondheidscentra komen waarin expertises 
samenwerken en bereikbaar zijn: een geïntegreerde eerste lijn. Ook de 
samenwerking tussen ziekenhuizen en de eerste lijn zal intensiveren. 

FEIT

MEER DAN 1 MILJOEN MENSEN IN NEDERLAND 
HAD EEN DEPRESSIE. ACHT PROCENT VAN 

DE NEDERLANDERS VAN 12 JAAR OF OUDER 
GAF IN 2014 ZELF AAN EEN DEPRESSIE 

TE HEBBEN OF IN HET AFGELOPEN 
JAAR TE HEBBEN GEHAD18.
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Overijssel en ICT: veel kansen van actief technologiebeleid
Er is geen enkele twijfel dat de komende jaren ICT nieuwe technologische mogelijkheden 
biedt op het gebied van zorg en gezondheid. De actoren achter deze e-Health systemen 
zijn krachtig. E-Health kan de positie van de eerstelijns gezondheidszorg, maar ook de 
ouderenzorg en GGZ, sterk veranderen. Het kan ook goed zijn dat technieken bestaande 
praktijken ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan domotica en zorg-op-afstand. Tegelijk zijn 
er allerlei vragen rond deze nieuwe technieken: zijn ze niet te dwingend? Hoe zit het met 
het eigendom van data – die in het geval van de zorg heel privé zijn? 
Overijssel en Nederland zijn buitengewoon kleine partijen bij deze ontwikkelingen. 
We kunnen ze maar moeilijk voorspellen – laat staan beïnvloeden. De WRR bepleit 
desalniettemin een actieve houding ten opzichte van technologie: zorg dat de techniek 
u helpt, in plaats van overdondert20. Overijssel zou hierin voorloper kunnen worden. We 
kunnen en moeten als overheden nadenken over wat we graag zouden willen van de 
technologie en ook over wat we echt niet willen - en proberen te sturen. 

Concreet
Lokale en regionale partijen moeten de ontwikkelingen in de markt 
goed monitoren.

Lokale en regionale partijen zouden ervoor kunnen kiezen om voorloper te 
zijn bij het experimenteren met e-Health: uit oogpunt van kwaliteit van zorg, 
maar ook bijvoorbeeld op grond van economisch of wetenschappelijk beleid 
(bijvoorbeeld als kennisinstituten en/of bedrijven in de regio een nieuw 
producht moeten testen).

Zorg als economische motor: Overijssel als plek voor innovatie
Zorg en gezondheid zullen de komende decennia van groot belang zijn. Dat geldt zeker 
niet alleen voor Nederland. Veel landen krijgen te maken met een nog veel heftiger 
vergrijzing. Dat betekent dat zorg en gezondheid ook in economisch opzicht belangrijke 
sectoren zijn. Er zijn in Overijssel op het gebied van gezondheid en zorg spraakmakende 
bedrijven en instituten. Denk aan Buurtzorg, dat haar thuishaven in Almelo heeft, 
Roessingh Revalidatie Techniek, de Universiteit Twente, Isala Klinieken, maar ook kleinere 

bedrijven die met 3D-printing en avatars bezig zijn21. Lokale partijen hebben daarbij een 
bijzondere rol. Juist omdat zij klein zijn en minder gebonden aan allerlei regels dan de 
nationale overheid, kunnen zij proeftuinen zijn voor nieuwe technieken. De WMO staat 
bekostiging daarvan ook toe. Overijssel heeft onderwijs- en kennisinstellingen die zich op 
zorgtechnologie profileren, denk aan Windesheim, Saxion en de Universiteit Twente. De 
provincie heeft ook veel innovatieve bedrijven op dit gebied. 

Concreet
Gemeenten, provincie, kennisinstituten en bedrijven kunnen op tal van terreinen 
gezamenlijk kennis ontwikkelen, producten testen, maatregelen toetsen en 
een brug slaan tussen beleid, wetenschap en praktijk. Dat kan in de vorm van 
academische werkplaatsen en bijvoorbeeld pilots, fundamenteel onderzoek. Er 
zijn al interessante initiatieven op dit gebied, maar Overijssel kan zonder meer 
´aus der Krankheit eine Waffen machen´ en leidend zijn in het streven naar een 
gezonde provincie. 

FEIT

DE AFGELOPEN 15 JAAR WAS DE ZORG DE 
SNELST GROEIENDE SECTOR IN OVERIJSSEL 

ALS HET GAAT OM WERKGELEGENHEID19. 

FEIT

BIJNA 80% VAN DE NEDERLANDERS 
VOELT ZICH GEZOND22. 
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BIJLAGE:

DE 6 PERSPECTIEVEN 
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De trends en ontwikkelingen maken duidelijk: 
er is ruimte voor keuzen als het om zorg en 
gezondheid gaat. Keuzen voor ons, Overijsse-
laars. Om deze keuzemogelijkheden in beeld te 
krijgen is het nodig om even afstand te nemen 
van de dagelijkse besluitvorming en de vraag te 
stellen: waar doen we het allemaal voor? 

In het rapport beschrijven wij 
6  perspectieven: 

Gezond Overijssel

Preventief Overijssel

Inclusief Overijssel 

Techno Overijssel

Wijkgericht Overijssel

Eigen Regie Overijssel

Deze zes perspectieven schetsen we in deze 
samenvatting aan de hand van tekeningen, 
kernwoorden en verhalen. De perspectieven 
staan uitgewerkt op de site: 
www.zorgenvooroverijssel.nl. 
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Gemeentelijke 
situatie?

Passend bij welk 
probleem?

Link andere 
perspectieven?

Gezond Overijssel Preventief 
Overijssel

Inclusief 
Overijssel

TechnO Overijssel Wijkgericht
Overijssel

Eigen Regie 
Overijssel

Gezondheid is het 
belangrijkste domein 
van de gemeente. 
Gemeenteraad 
ziet de 3D’s als 
een kans, en zijn 
enthousiast. Er is 
een start gemaakt 
met het dragen 
van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
voor gezondheid 
tussen publiek en 
private partners.

De gemeente is 
gemiddeld gezien 
gezond – maar wil 
investeren in meer. 
Raad wil gezondste 
gemeente van 
Overijssel worden.

Dit perspectief is 
het radicaalste en 
vraagt de meeste 
verandering. 
De andere 
perspectieven 
kunnen onderdeel 
zijn van dit 
perspectief. 

Gemeente heeft  
hier en daar 
preventie in het 
gezondheidsbeleid, 
maar niet structureel. 
Er zijn nog geen 
(goed werkende) 
preventieketens – 
of geen ketens op 
elk gezondheids-
probleem in de 
gemeente.

Er is tamelijk veel 
overgewicht. 
Eenzame ouderen. 
Wordt te veel alcohol 
gedronken, gerookt 
en drugs gebruikt.  
Werkloosheid. 
Psychosociale 
problemen komen 
relatief vaak voor. 

Link met Inclusief 
Overijssel – beiden 
doelgroepenbeleid. 
Focus op een groep. 

Gemeente wil dat 
iedereen mee kan doen 
– doet. Geen exclusie, 
separatie en integratie, 
maar inclusie.

Er zijn grote verschillen 
tussen groepen: lage – 
hoge SES. Allochtone 
– autochtone inwoners. 
Beperkte – niet-
beperkte inwoners. 
Eenzame ouderen – 
florerende ouderen. 

Link met Preventief 
Overijssel – 
doelgroepen beleid. 
Maar ook Wijkgericht: 
juist in de wijk – lokaal 
– kan er goed aan 
inclusie op kleine 
schaal gewerkt worden.

Gemeente waarin 
nog tamelijk 
weinig technologie 
ingezet wordt om 
de transformatie 
vorm te geven. Een 
gemeente die meer 
wil met minder geld 
en durft te investeren. 
Een gemeente die 
zorginnovatie ook als  
economische sector 
ziet. 

Meerdere: biedt 
bijvoorbeeld kansen 
voor plattelands- 
gemeenten. Maar 
ook voor ouderen 
(die langer thuis 
willen blijven wonen). 
Te kort aan eerste 
lijnszorg (digitale 
mogelijkheden). 

In elk perspectief 
kan technologie 
ingezet worden. In 
dit perspectief wordt 
echter heel bewust voor 
een technologische 
transformatie gekozen. 
En duidelijke link met 
economisch beleid.

Gemeente heeft of wil 
een wijkbeleid. Ziet 
toekomst in de wijk, 
zorg zo lokaal mogelijk. 
Heeft wijkteams nog 
niet naar tevredenheid 
ingericht, en inkoop is 
nog niet aangepast aan 
het wijkbeleid. 

Bepaalde wijken of 
kernen hebben grotere 
gezondheidsproblemen 
dan andere wijken. 

In wijkbeleid kan goed 
gefocust worden op 
preventie of inclusie.  
Techno Overijssel en 
Gezond Overijssel zijn 
meer gefocust op de 
hele gemeente of 
de regio. 

Gemeente die regie 
radicaal bij de patiënt 
legt. Gemeente waarin 
groepen inwoners 
graag de regie 
willen pakken – en 
dat ook kunnen. Er 
ontstaan bijvoorbeeld 
al coöperaties en 
wijkbudgetten. 

Als gemeenten vinden 
dat er teveel over, en 
te weinig door mensen 
wordt beslist. 

Technologisch 
gezien zijn er veel 
mogelijkheden voor 
Eigen Regie.
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GEZOND Overijssel in 2030
Het ontbijt is topsport bij de familie van Tara, iedereen moet gezond en op tijd gegeten 
hebben. Over het eten van haar kinderen gedurende de dag op school hoeft zij zich geen 
zorgen te maken, want er is een gezonde schoolkantine. Zelf koopt ze ook gezonder eten, 
omdat ongezond eten tegenwoordig wel heel duur is geworden. Wat Tara ook heerlijk 
vindt is dat de supermarkt fruit- en groentesnacks bij de kassa heeft liggen, op deze 
manier vindt ze het niet erg dat de kinderen zeuren. Na het ontbijt gaat Tara op weg naar 
haar werk: ze begeleidt risicojongeren als levenscoach. Na haar werk fietst ze richting de 
school. Ze doet deze weg graag fietsend omdat de fietspaden in de stad fantastisch zijn 
aangelegd. Ze is er veel sneller dan met de auto. Onderweg komt ze een nieuw speelveldje 
tegen. Het bord geeft aan dat het veldje gesponsord wordt door een beddenfabriek. Tara 
herinnert zich nu ook een brief van de gemeente waarin gevraagd wordt wie interesse 
heeft om het veldje zo nu en dan te onderhouden. Leuke combinatie denkt Tara, ’Ik zou 
best een uur per twee weken willen meehelpen.’. Nadat het hele gezin heeft gegeten gaat 
Tara langs bij de buurvrouw. Tara en haar partner proberen afwisselend een aantal dagen 
per week koffie te drinken bij mevrouw. Ze is oud en eenzaam. Na de koffie zoekt Tara 
even de rust op. Boven heeft zij een kamer ingericht waarin zij viermaal per week yoga en 
meditatie beoefend. Ze vindt het heerlijk om haar verstand op nul te zetten. Aan het einde 
van de avond krijgt Tara wat last van haar gewrichten, ze heeft reuma, maar dat heeft ze 
gedurende de dag nauwelijks gemerkt.

29

GEZOND

   OVERIJSSEL

ROL OVERHEID
Partnerships initieren 

en onderhouden

FINANCIERING 
Hele maatschappelijke 
veld is financieel 
verantwoordelijk 
om gezondheid te 
stimuleren

DILEMMA
Gezamenlijk maatschappelijk 

belang moet zwaarder wegen dan 
organisatische belangen: hoe zorg je 

dat iedereen meedoet?

IMPACT
Gezondere, productievere 

en gelukkigere mensen die 
wonen in een aantrekkelijke 

vestigingsplaats

EERSTE STAPPEN
Enthousiasmeren actoren
Internationale inspiratie

CENTRAAL
Iedereen floreert en 
ontplooit zijn of haar 
talenten! Niet alleen 
zaak van overheid. 
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Preventief Overijssel in 2030
Geertrude, ook wel Truus, 80 jaar, woont in een verzorgingshuis. Na het ontbijt heeft 
Truus de tweejaarlijkse afspraak met de tandarts die speciaal naar het verpleeghuis komt. 
Truus vindt het een fijn gevoel dat haar gebit gecheckt wordt, ze heeft wat last en eet 
daardoor sommige dingen niet meer. Nadat de tandarts het één en ander aangepast 
heeft gaat Truus een kop koffie halen in de gezellige woonkamer. Voor de lunch komt 
een mevrouw van de GGD langs om valpreventie te geven. Zij komt een aantal keer per 
jaar. Truus bedenkt dat er sindsdien veel minder bewoners zijn gevallen. ’s Middags gaat 
Truus met iemand uit de buurt wat boodschappen doen. Het is een student voeding en 
diëtiek die voor de gezelligheid, maar ook voor het inkopen van gezonde voeding, met 
ouderen mee gaat. Truus vindt het voornamelijk heel gezellig, en het eten is ook best 
lekker. Na de boodschappen ploft zij even op de bank voor de TV. Reclame waarschuwt 
voor de problemen van alcohol bij ouderen. Truus vraagt zich af hoeveel zij drinkt en of dat 
te veel is? Ze zal het morgen eens aan de verpleging vragen. Na het avondeten wordt er 
gymnastiek en yoga gegeven. Truus sluit daar drie keer per week bij aan. De huisarts heeft 
aangegeven dat bewegen heel belangrijk is om haar diabetes goed te reguleren en erger 
te voorkomen. Truus vindt het fijn dat dit via de huisarts en fysiotherapeut geregeld is in 
het verpleeghuis. 
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ROL OVERHEID
Preventie onlosmakelijk 
verbinden met uitvoering 
decentralisaties

FINANCIERING
Geldstromen worden voor 

een deel van curatieve naar 
preventieve zorg verlegd

DILEMMA
Effecten pas op lange 
termijn meetbaar

IMPACT
Omkering trend naar steeds 

ongezondere generaties

EERSTE STAPPEN
Preventieketens opzetten of optimaliseren
Samenwerking zoeken met zorgverzekeraars 

Structureel voorkomen! 
Preventie vanuit 
zorgkolom zelf. 

CENTRAAL

PREVENTIEF

   OVERIJSSEL
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INCLUSIEF Overijssel in 2030
Robert 11 jaar, lichamelijk beperkt, woont de hele week thuis bij zijn ouders. Na het 
opstaan gaat Robert zelf in zijn rolstoel naar school. Van zijn huis tot aan school zijn er bij 
elke stoep drempels gemaakt waardoor hij zelfstandig naar school kan. Als hij zijn school 
binnenkomt wordt hij vrolijk begroet door leerlingen en leraren. In de klas gaat hij naar 
zijn eigen bureau. Bijna iedereen in de klas heeft wel een ander bureau of stoel, of heeft 
zijn eigen stoel bij zich. De les begint. Robert merkt al niet meer op dat er een tolk naast 
de leraar staat. Tijdens het overblijven zijn er overblijfmoeders en -vaders die weten dat 
Robert moeite heeft met snijden en eten, dus ze helpen hem altijd even. Na het eten is er 
nog tijd over om naar buiten te gaan. Op het schoolplein zijn verschillende speltoestellen 
en veldjes gemaakt. Robert heeft zin om te basketballen en vraagt een paar jongens uit 
zijn klas. Na de pauze hebben ze het in de klas over hun toekomstdromen. Sommigen 
willen vrachtwagenchauffeur worden, maar Robert advocaat. Het lijkt hem fantastisch om 
mensen op die manier te kunnen helpen. Na school gaat Robert altijd naar een clubje toe 
omdat zijn ouders tot zes uur moeten werken. Vaak doen ze spelletjes of hebben ze het 
over bepaalde onderwerpen zoals de recente aanslagen. Ondanks dat Robert moeite heeft 
met spreken, vindt hij de discussies heel leuk. Na het avondeten kijkt Robert samen met 
zijn ouders naar een documentaire. Het gaat over hoe het onderwijs tientallen jaren terug 
georganiseerd was: kinderen zouden het toen raar hebben gevonden dat hij bij hun in de 
klas zou zitten. ‘Bijzonder’, denkt Robert, ´zo anders ben ik toch niet?´.
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EERSTE STAPPEN
Zorg dragen voor 
ontmoetingsplekken 
en momenten 
tussen mensen
Toegang naar zorg: 
laagdrempelig 
en vindbaar

DILEMMA
Sommige 

groepen zijn 
moeilijk te 
benaderen

ROL OVERHEID
Doelgroepenbeleid voeren

INCLUSIEF 
OVERIJSSEL

CENTRAALIedereen doet mee.

FINANCIERING
Publieke middelen verleggen 

naar speciale doelgroepen

IMPACT  
Verschillen tussen 
groepen mensen in 
gezondheid en geluk 
worden kleiner



tECHNO Overijssel in 2030
Abraham, 75 jaar en weduwnaar, woont nog zelfstandig. ’s Ochtends wordt hij precies in 
zijn goede slaapfase gewekt. Omdat Abraham snel last heeft van zijn gewrichten, heeft 
hij een aantal technologische foefjes in zijn huis. Hij hoeft zelf niet te stofzuigen en te 
dweilen, want dat gebeurt automatisch. Eén keer per week komt de wijkverpleegkundige 
de badkamer en het toilet doen. ´Prima geregeld!´, vindt Abraham. Na het ontbijt voelt 
Abraham zich ineens niet zo lekker. Hij maakt zich ongerust. Via zijn smartphone neemt hij 
contact op met de huisartsenpost die 24 uur per dag digitaal spreekuur heeft. Abraham 
kan vrijwel gelijk terecht. De huisarts vermoedt dat Abraham gestresst is en dat de 
klachten daardoor komen. De dokter vraagt hem of hij nog wel elke dag even buiten loopt. 
Abraham bedenkt dat hij dat niet heeft gedaan, en belooft de dokter dit zo gelijk te doen. 
Als Abraham terug komt van zijn wandeling ziet hij dat hij 3 kilometer heeft gelopen. Hij 
voelt zich weer wat beter. De dag erna gaat Abraham naar gymnastiek voor ouderen. De 
les wordt gegeven door Zora, een robot. Marie vertelt Abraham na de les dat zij thuis ook 
een robot heeft die haar gezelschap houdt. ´Wat fijn voor Marie…ze was zo eenzaam´ denkt 
Abraham. Oh, een alert! Hij heeft vandaag onvoldoende gedronken volgens het apparaat. 
Abraham haalt gelijk even een glas water. Zelf vergeet hij het vaker, maar het apparaat 
gelukkig niet. Bij thuiskomst bedenkt hij zich hoe fijn het is om nog thuis te wonen, en dat 
dankzij de technologie. 

   OVERIJSSEL

FINANCIERING 
Publieke middelen worden 
meer gericht op gebruik van
technologie in de zorg

ROL OVERHEID 
Stimuleren van  
zorgtechnologie, 
ook vanuit 
economisch 
oogpunt

IMPACT
Bijv. therapietrouw, langer 
thuis blijven wonen en ziekten 
die beter en preciezer 
genezen of behandeld 
kunnen worden

EERSTE STAPPEN
Pilots draaien met 

zorgtechnologie 
Inventarisatie Overijsselse 
technologische bedrijven

TECHN0

DILEMMA
Zorgen over privacy 
Is technologie voor 
iedereen bereikbaar?

CENTRAAL
Optimaal gebruik 

maken van 
zorgtechnologie. 
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WIJKGERICHT OVERIJSSEL in 2030
De Bloemenwijk staat in bloei. Sinds een paar jaar is het buurthuis weer springlevend. 
Er zijn vaak bijeenkomsten voor jong en oud. De groenvoorziening is verbeterd en er 
is meer hulp in de wijk. De wijkvereniging, waar Gregory in zit, bepaalt voor een deel 
hoe het publieke geld van de gemeente wordt ingezet. Zij hebben gekozen voor een 
buurtsportcoach. De wijk signaleerde dat veel kinderen binnen zitten en tv-kijken of 
gamen, terwijl het veel beter is om buiten te spelen en te sporten. Ook zijn er veel 
ouderen in de wijk. De wijkvereniging vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen, dus heeft geld gestoken in de huishoudelijke en persoonlijke 
verzorging. Ook is de bibliotheek verbouwd, wat nu een plek is waar allerlei ontmoetingen 
plaatsvinden. Eén keer per week gaat Gregory in gesprek met de coördinator van het 
wijkteam. Samen bespreken ze wat ze in de wijk gesignaleerd hebben en wat ze er 
eventueel aan kunnen doen. Als iemand ziek is, dan is die zorg bijna altijd aanwezig in de 
wijk. Ook heeft de Bloemenwijk het geluk dat de gemeente deze wijk heeft geprioriteerd 
als aandachtswijk: er zijn veel mensen met overgewicht. Daarom is er al twee jaar een 
programma waarin onder andere beweegtuinen zijn aangelegd. Gregory heeft vandaag 
een gesprek met een zorgverzekeraar. Ze zijn aan het kijken of de verzekering aangepast 
kan worden aan de wijk: waar heeft de wijk behoefte aan en kan dit verzekerd worden? 
Gregory gaat er met goede hoop heen.  
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ROL OVERHEID
Netwerk op wijkniveau 
organiseren

DILEMMA  
Wil je alles in de wijk als inwoner? 
Hoe organiseren we voldoende 
deskundigheid bij generalistische teams?

FINANCIERING
Bijv. populatiebekostiging, 

wijkbudgetten

WIJKGERICHT
OVERIJSSEL

CENTRAAL
Lokaal 

organiseren 

wat lokaal kan.

IMPACT
Zorg dichterbij, 
noaberschap wordt 
geïntensiveerd

EERSTE STAPPEN
Wijkvisies opstellen 
Meer handelings-
vrijheid wijkteams



EIGEN REGIE OVERIJSSEL in 2030
Marian heeft diabetes. Ze checkt deze ochtend haar medisch dossier. Op de computer ziet 
ze dat haar bloedsuiker de afgelopen weken stabieler is. Ze neemt contact op met haar 
arts. Ze wil graag haar medicatie aanpassen. Zij heeft een paar jaar terug dokter Aarts 
gekozen op basis van zijn ervaring bij diabetes patiënten. Zijn goede resultaten waren 
te zien in het openbare registratiesysteem. Marian is nog steeds erg blij met hem. Zij 
merkt ook dat zij wat vaker vermoeid is. Ze wil graag advies van haar dokter. Die stelt zijn 
diagnose en legt Marian een aantal opties voor waaruit zij kan kiezen. Ze geeft aan dat ze 
er thuis over gaat nadenken. Thuis checkt ze het registratiesysteem en ziet dat dokter Smit 
in de buurt erg goed is in het coachen bij onder andere vermoeidheid en burn-outs. Ze 
neemt contact op met dokter Smit en geeft aan dat zij het fijn vindt als de intake morgen 
plaatsvindt en het liefst digitaal. De afspraak wordt gepland. Marian bedenkt zich dat het 
een aantal jaar terug onvoorstelbaar was dat doktersafspraken ingepland kunnen worden 
zoals bij de Carwash. Marian belt dokter Aarts en geeft aan dat zij voor haar vermoeidheid 
bij dokter Smit onder behandeling is. Dokter Aarts meent dat het een excellente arts en 
keuze is. Marian vindt het fijn om de touwtjes in eigen handen te hebben en dat deze 
bekwame dokters haar ondersteunen in haar hulpvraag.
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EIGEN REGIE   OVERIJSSEL

CENTRAAL

ROL OVERHEID
Centrale vraag: hoe geven we ruimte 

(letterlijk en figuurlijk) zodat eigen regie 
mogelijk en effectief is?

FINANCIERING 
Geld wordt verlegd 
naar prosument zelf

DILEMMA
Niet iedereen kan en wil de 

eigen regie hebben

IMPACT
Relatie mens-

professional wordt 
persoonlijker

EERSTE STAPPEN
Pilots met ‘eigen regie – budgetten’
Afbouw gemeentelijke inkoop

Regie komt radicaal bij 
inwoners (prosumenten) 

te liggen.
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Over de spanning tussen maatwerk en gelijkheid, leefwereld en systeemwereld, zie: 

Transititiecommissie Sociaal Domein: De decentralisaties van het sociale domein, wie houdt er 

niet van kakelbont? Essays over de relatie tussen burger en overheid, Den Haag, 2016.

Zie hierover ook: Raad voor het Openbaar Bestuur: Sturen en verbinden, naar een 

toekomstbestendige rijksoverheid, Den Haag, 2015. Dit rapport gaat over de rijksoverheid, 

maar is gemakkelijk te vertalen naar andere overheidslagen. 

Dit ligt bijvoorbeeld in de rede in het geval van de bovenregionale specialistische jeugdzorg, 

zie : Transitie Autoriteit Jeugd: Tweede jaarrapportage, Samen voor het kind, Den Haag, 2016.

Mogelijk voorbeeld: http://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/

documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2015/1504-

kindergeneeskunde-afbakening-jeugdwet-en-zorgverzekeringwet/

Kindergeneeskunde+%28Afbakening+Jeugdwet+en+Zorgverzekeringwet%29.pdf

Een mooie studie hierover is E. Blokker (Instituut voor Publieke Waarden): Transformeren voor 

gevordenden in het maatschappelijk domein, Actieonderzoek Hemelse Modder Zaanstad, 

Zaanstad, 2013. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/17/een-op-de-tien-jongeren-krijgt-jeugdhulp

J. Rademakers: De Nederlandse patient en zorggebruiker in beeld, Nivel, Utrecht, 2014, blz. 9. 

http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-nederlandse-patient-in-beeld.pdf. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/04/meer-dan-1-miljoen-nederlanders-had-depressie

https://overijssel.databank.nl/?cat_open_code=c755&presel_code=lp_eco2

R. Went e.a.: De robot de baas, de toekomst van werk in het tweede machinetijdperk, WRR, 

Den Haag, 2015.

M. Broeren, G. van der Molen, Analyse zorgeconomie Overijssel, SER Overijssel, Zwolle, 2013. 

W. van Battum e.a. Zorgeconomie in Overijssel, onderbouwing Position Paper ‘Innoveren voor 

Gezondheid’, Zwolle, 2016.

RIVM: De Staat van Volksgezondheid en Zorg, kerncijfers voor beleid, Bilthoven, 2016. http://

www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:314570&type=org&dis

NOTEN

Vierde rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein, 25 februari 2016: ‘Mogelijk maken wat 

nodig is vraagt om een brede blik op het sociaal domein vanuit het perspectief van de vragen 

van mensen en de maatschappelijk opgave. De TSD ervaart op dit moment onvoldoende dat 

die integrale gedachte – het centraal stellen van de opgave - echt gevoeld wordt en gestalte 

krijgt.’

Zie http://ggdtwente.buurtmonitor.nl/Jive/report?openinputs=true&id=fastsheet_

mantelzorg_2014 en https://www.ggdijsselland.nl/uploads/media/Participatie_van_

volwassenen_in_Zwolle_-_def.pdf. Het gaat hier om onderzoek met dezelfde vragenlijsten. 

Een chronische ziekte wordt omschreven als een irreversibele aandoening zonder uitzicht 

op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur en een langdurig beroep op 

de gezondheidszorg. Er zijn 4 typen: levensbedreigende ziekte (voorbeeld: beroerte), 

aandoeningen die tot periodiek terugkerende klachten leiden (voorbeeld: astma), 

aandoeningen die progressief verslechteren (voorbeeld: reumatoïde artritis) en chronische 

psychische stoornissen. Zie: http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-

aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/beschrijving/

J. Helliwel e.a.: World Happiness Report 2016, part 1, New York, 2016, blz. 20: we zijn het 7e 

land van een lijst die 157 landen omvat. 

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/06/Regionale_

verschillen_in_langdurige_zorg

Het RIVM komt met dit cijfer op grond van een selectie van 28 ziekten. Voorbeelden van 

geselecteerde ziekten zijn: aids, hartfalen, chronische nek- en rugklachten, dementie, burn-out, 

verstandelijke handicap en astma. Ziekten die niet zijn meegenomen zijn: (ernstig) overgewicht, 

verhoogde bloeddruk en ongunstig serumcholesterolgehalte. Zie: http://www.nationaalkompas.

nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/

selectie-van-chronische-ziekten/

http://www.zorgatlas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-

multimorbiditeit/een-of-meer-chronische-ziekten#breadcrumb

C. Vrooman e.a.: Verschil in Nederland, Sociaal en Cultureel Rapport 2014, SCP, 2014, blz. 315.

https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/niet-aangeboren-

hersenletsel

Bron: Volksgezondheid en Zorg, RIVM, 2014
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Het Trendbureau Overijssel is 
een onafhankelijk bureau dat 
toekomstverkenningen maakt voor de 
(politieke) besluitvorming. 
www.trendbureauoverijssel.nl

Het bureau is een initiatief van de  
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