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Positieve Gezondheid en 

Gedrag 2019: praktijk maken 

11 februari 2019 

 

 

 

 

Stip op de horizon: 
 

In 2025 werken professionals met inwoners samen naar een zo goed mogelijk ervaren 
gezondheid en de juiste zorg op de juiste plek. Gebaseerd op Gezondheid en Gedrag voor 
ZiekteZorg: GG/ZZ de nieuwe standaard in zorg en welzijn in Deventer.  
 

De 4 basisregels van GG/ZZ 

 
1. In alle zorgprocessen stimuleren we dat inwoners zo veel mogelijk invloed hebben…   

Op hoe zij hun gezondheid en welzijn beheren én op de zorg die zij ontvangen. 
 
2. In alle interacties, samenwerking en ontwikkeling herkennen en onderscheiden we 

 Gezondheid en Gedrag (GG) en ZiekteZorg (ZZ).  
• Gezondheid en Gedrag is gebaseerd op de inwoner: ‘wat vind ík belangrijk’ en 

‘waarvoor kom ik in actie’. GG brengt richting, energie en actie en leidt tot 
groei.  

• ZiekteZorg is het aanbod van de professional: vraagstuk gestuurd en reactief. 
Beide vullen elkaar aan en zijn nodig in het zorg en welzijnsstelsel. De begrenzing in 
focus, tijd en geld vraagt om het stellen van prioriteiten en vinden van een betere 

balans. 
 
3. Gezondheid en Gedrag is de start. ZiekteZorg volgt en ondersteunt indien nodig. 

 
4.  Door feedback ontstaat beweging, inzicht en groei. Feedback start bij het effect op  

de inwoner vervolgens op de andere niveaus. 
 

 
Resultaat van de toepassing van deze visie en werkwijze is dat: 
• Inwoners en patiënten: 

– De regie nemen op hun eigen ervaren gezondheid en welzijn en komen daarvoor in 

actie. Inwoners/patiënten beschikken daarvoor over de juiste informatie en 

beschikken over een eigen gezondheidsdossier.  

• Professionals: 

– Aansluiten op de richting, doelen en acties van de inwoner/patiënt; 

– Inwoners activeren in het nemen van invloed op hun ervaren gezondheid en zorg;  

– Domein overstijgend samenwerken; 

• Organisaties en systeempartijen: 

– GG/ZZ werken ondersteunen en stimuleren; 

• De ervaren gezondheid van inwoners en de ervaren kwaliteit van zorg zijn gestegen. Op 

populatieniveau zijn de kosten voor zorg en ondersteuning gedaald. 
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Samenvatting 

 

Na een stimulering van zo’n 2 jaar is in 2018 een belangrijk kantelpunt bereikt: de visie 

en werkwijze GG/ZZ (Gezondheid en Gedrag voor Ziekte en Zorg) geldt bij de 

belangrijkste betrokkenen als vanzelfsprekende ontwikkelingsrichting voor de toekomst. 

Steeds meer professionals, organisaties en Eno Zorgverzekeraar en de gemeente 

Deventer nemen GG/ZZ als uitgangspunt voor hun handelen en beleid. En het aantal 

professionals en partijen dat aanhaakt groeit. Ook kiezen inmiddels regiogemeenten voor 

deze insteek. Wat ondersteund is dat landelijk voor dezelfde richting gekozen in het 

kader van ‘Juiste zorg op de juiste plek’ en ‘persoonsgerichte zorg’. Deventer loopt daarin 

voorop in de ontwikkeling. 

Tegelijkertijd zien we dat de verandering in de praktijk stapje voor stapje gaat, de kaders 

en randvoorwaarden nog niet altijd aansluiten op de gewenste toekomstrichting en de 

resultaten in de uitvoeringspraktijk nog beperkt aantoonbaar zijn. Dat moet in de 

volgende fase gebeuren.  

Dat betekent dat in de komende twee jaar dat er nog extra financiële middelen 

beschikbaar zijn vanuit de subsidie Preventiecoalities (€ 200.000, - per jaar), er vooral 

ingezet gaat worden op het versterken van toepassing van GG/ZZ in de praktijk, het 

zichtbaar maken van de resultaten en het laten aansluiten van de randvoorwaarden bij 

organisaties en systemen. 

Speerpunten voor 2019 zijn: 

 

1. Praktijk veranderen en versterken 

a) Inwoners ondersteunen in het nemen van invloed op hun gezondheid en de zorg: 

• Beschikbaarheid ondersteunende informatie en E-health (o.a. GG-App, Serious 

Game); 

• Eigen gezondheidsdossier dat ook bruikbaar is in ZiekteZorg (GG-App, 

registratie); 

• Training aan inwoners die zich georganiseerd hebben in wijkvoorzieningen; 

b) Professionals ondersteunen om in concrete situaties aan de hand van GG/ZZ te 

werken en samen te werken (training, intervisie, ondersteunen projecten, GG-

registratie, tools); 

c) Benutten en ontwikkelen van talenten van professionals die in hun eigen 

omgeving/organisatie GG/ZZ verder kunnen ontwikkelen (train de trainer, 

inspiratiesessies, begeleiding interne projectleiders); 

 

2. Bijdragen dat randvoorwaarden (financiering, beleid, samenwerking) GG/ZZ werken 

ondersteunen: 

a) Actuele thema’s, vragen, knelpunten oppakken en met betrokkenen op GG/ZZ-

oplossingen komen (GG-designsessies, GG-begeleiden ‘complexe’ zorgprocessen); 

b) Beleidsmedewerkers en zorginkopers actief betrekken bij ombuigen van concrete 

zorgprocessen naar GG/ZZ (GG-denktanks bij gemeente en Eno, interactie met 

professionals); 

c) Ondersteunen samenwerking vanuit GG/ZZ tussen verschillende zorgprofessionals 

en tussen organisaties (intervisie, ondersteunen projecten Salland United en 

Samen Gezond in Deventer, samenwerking tussen zorg en welzijn); 

 

3. Opbrengsten en resultaten/samenhang in aanpak zichtbaar maken 

a) Resultaten en opbrengsten zichtbaar maken (nieuwsbrieven, Inwonersreizen, 

Onderzoek); 

b) Conferentie “Zorg en welzijn in 2025, Gezondheid en Gedrag en juiste zorg op de 

juiste plek” (werktitel). 

 

Bijzondere aandacht hebben de inhoudelijke thema’s ouderen en jeugd.  
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Stand van zaken eind 2018 

 

Resultaten in een notendop: 
 
• Positieve Gezondheid en Gedrag is inmiddels de logische ontwikkelingsrichting in 

Deventer en omgeving geworden. Organisaties en systeempartijen integreren de 

visie en doelstellingen van positieve Gezondheid en Gedrag in hun beleid en 

uitvoering: 

o Voorbeelden: HCDO, Sociale Teams, Carinova Vriendendiensten, 

Noorderbrug, Tactus Verslavingszorg, Raster. 

o GG/ZZ is inhoudelijke richting bij samenwerkende organisaties: Samen 

Gezond in Deventer, Salland United; 

o Systeempartijen:  

▪ Eno heeft GG/ZZ opgenomen in inkoopbeleid en verwerkt in 

inkoopkader huisartsenzorg 

▪ Gemeente Deventer heeft GG/ZZ opgenomen in inkoopkader WMO 

en Gezondheidsnota gemeente Deventer 

o Regiogemeentes sluiten aan: Voorst, Olst-Wijhe 

 

• Professionals werken GG/ZZ: 

o Sinds start 2016:  

▪ 160 professionals (incl. managers, zorginkopers, beleid) getraind in 

GG/ZZ  

▪ Ca 115 professionals maakten kennis met GG/ZZ via workshop. 

o Eerste huisartsen spreken uit stap te maken naar GG/ZZ 

o GG/ZZ Samenwerking in de wijk: Voorstad, Rivierenwijk, Colmschate-Zuid; 

o GG-initiatieven gestart: website https://www.betermetjeburen.nl/, 

Beweegmakelaar, Bewegen op recept, centrale intake Sociale Teams, 

wandelgroep Rivierenwijk, Wandelgroep Colmschate, etc. 

 

• Vrijwilligers en inwoners kiezen voor GG/ZZ: 

o 25 inwoners (waaronder 18 inwoners Ludgerus) getraind en starten zelf GG-

initiatieven 

o 20 vrijwilligers getraind. 

 

• Wijkvoorzieningen kiezen voor GG/ZZ 

o Early adaptors: Fontein, Helios (2016/2017) 

o Andere voorzieningen kiezen in 2018 voor GG/ZZ: Ludgerus, Villa Voorstad, 

Bij de Halte 

 

• Deventer staat op de kaart 

o Presentaties Deventer aanpak op: congres preventie in het zorgstelsel, 

kennisfestival gezond leven, VWS-inspiratiesessie 

o Werkbezoek Minister Hugo de Jonge 

o VOZ Magazine is verschenen, met onder ander interviews Deventer 

 

• Communicatie 

o Animatie: Deventer aanpak gemaakt, veel bekeken en gewaardeerd 

o 6 GG Nieuwsbrieven verschenen, GG/ZZ is onderdeel van communicatie 

Samen Gezond in Deventer. 

o GG/ZZ-filmpje in visueel jaarverslag Eno 

 

  

https://www.betermetjeburen.nl/
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Plan van aanpak 2019 
 

Basisprincipes van de Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag 

 

De Deventer aanpak richt zich op een integrale systeemontwikkeling. Om die reden 

maken we gebruik van de (wetenschappelijke) kennis en ervaring op het gebied van 

verandering van complex adaptieve systemen. Kenmerkende elementen in een 

dergelijke systeemontwikkeling zijn: 

• Betrekken van en interactie tussen alle niveaus van verandering (inwoners, 

professionals, organisaties en systeempartijen); 

• Benutten ontwikkelpotentieel/aanpassingsvermogen van betrokkenen; 

• Er is massa nodig voor een uiteindelijke omslag en kleine, gerichte impulsen 

kunnen grote impact hebben; 

• Richting, interactie, energie en feedback zijn belangrijke bronnen voor realisatie 

 

 

De Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag gaat de volgende ontwikkelfase in. Het 

gedachtengoed GG/ZZ is nu algemeen aanvaard als stip op te horizon. Tegelijkertijd 

krijgen we nog veel signalen dat de praktijk van toepassen nog weerbarstig is. 

Eind 2018/begin 2019 hebben we bij professionals en bestuurders geïnventariseerd waar 

hun behoeften liggen bij de doorontwikkeling van GG/ZZ. De resultaten van die 

inventarisatie zijn verwerkt in het plan voor 2019.  

 

Voor de verdiepingsslag gaan we zoveel mogelijk gebruik maken van de aanwezige 

steun, kwaliteiten en energie van professionals, organisaties, systeempartijen. Daarmee 

bouwen we aan het toekomstig dragerschap van GG/ZZ in uitvoering en beleid. Dat 

vraagt om aansluiten op datgene in de praktijk wat professionals, organisaties en 

systeempartijen bezighoudt.  

Ook maken we gebruik van de landelijke ontwikkelingen zoals ‘Juiste zorg op de juiste 

plek’, ‘Preventie in het zorgstelsel’. De agenda van deze ontwikkelingen loopt synchroon 

met de doelstellingen van de Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag. Dankzij het 

gegeven dat we reeds sinds 2016 met deze thema’s bezig zijn loopt Deventer voorop in 

de ontwikkeling en heeft het steun van VWS. 

Nadrukkelijke focus in onze inzet is dat deze steeds gericht is op het praktisch versterken 

van de invloed van de inwoner op zijn eigen gezondheid en de acties die hij daarvoor 

doet.  

 

Voor 2019 hebben we drie speerpunten benoemd die elkaar in samenhang versterken: 

1. Praktijk veranderen en versterken; 

2. Bijdragen dat randvoorwaarden GG/ZZ werken ondersteunen; 

3. Opbrengsten, resultaten en samenhang zichtbaar maken. 

Daarbij blijft de Deventer aanpak zich richten op het welzijns- en zorgdomein in de 

breedte. Bijzondere aandacht in 2019 hebben jeugd en ouderen. 

 

 

Ad 1: Praktijk veranderen en versterken 

 

Inwoners ondersteunen in het nemen van invloed op hun gezondheid en de zorg 

Uiteindelijk valt het resultaat bij de inwoner. Omdat professionals in contact komen met 

inwoners en de verandering vooral plaats vindt in interactie tussen professional en 

inwoner, richt de aandacht van de Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag zich vooral 

op de ethiek en werkwijze van professionals en op de steun die zij ervaren van 

organisaties en systeempartijen. 

In 2019 gaan getrainde bewoners en patiëntenorganisaties een grotere rol in het 

ontwikkelproces spelen. 

 



 5 

Er komen een aantal tools voor inwoners beschikbaar die hen ondersteunt om invloed uit 

te oefenen op hun gezondheid en op eventuele zorg. Vanuit de Deventer aanpak worden 

dergelijke tools op basis van behoefte en praktijkervaring ontwikkeld, en/of word de 

verbinding gelegd met reeds ontwikkelde tools.  

 

De volgende speerpunten staan op de planning voor 2019: 

• GG-App: deze zelfhulp- en activeringstool voor inwoners is reeds ontwikkeld. Het 

vormt tevens de basis voor een persoonlijk gezondheidsdossier van de inwoner. In 

2019 is de aandacht erop gericht deze verder te verspreiden en op basis van behoefte 

verder te ontwikkelen. De volgende concrete kansen zien we: 

o Verdere verspreiding bij professionals en inwoners 

o Koppeling met intake en registratie Sociale Teams 

o Koppeling met OZO verbindzorg 

o Pilot met patiënten Deventer Ziekenhuis 

o Integratie met de te ontwikkelen Serious Game voor jongeren (RVO-opdracht) 

• Vindbaarheid informatie voor inwoners vergroten. Dit thema wordt opgepakt met 

patiëntenverenigingen, Sociale Teams/Wijkwinkel en aanbieders. 

• Concrete tools beschikbaar stellen voor inwoners zoals ‘de 4 beste vragen ter 

voorbereiding op je gesprek met een arts/medewerker Sociaal Team’, ‘de 4 beste 

vragen aan je zorgverlener’.  

• Training aan inwoners en vrijwilligers die zich georganiseerd hebben in 

wijkvoorzieningen (voorbeelden: Villa Voorstad, Bij de Halte, Ludgerus); 

• In 2019 wordt het contact met patiëntenverenigingen, de adviesraad Sociaal Domein 

aangehaald. Zij gaan meer invloed krijgen op de activiteiten van de Deventer aanpak. 

 

 

Professionals ondersteunen in GG/ZZ (samen) te werken 

o Aan de hand van hun eigen praktijksituatie worden professionals ondersteund in het 

werken en samenwerken vanuit GG/ZZ. Dat kan plaats vinden in teams, bij 

samenwerkende professionals. Door middel van begeleiden intervisie en 

casuïstiekbespreking;  

o Professionals trainen in de visie en werkwijze GG/ZZ. Daarbij vindt er 

accentverschuiving plaats van de open-inschrijvingstrainingen naar 

maatwerktrainingen en-bijeenkomsten in samenwerkingsrelaties en in organisaties. 

o Ruimte creëren bij professionals om GG/ZZ te kunnen ontwikkelen: dat kan letterlijk 

betekenen het financieren van een beetje extra tijd, om zo ontwikkeling in een 

organisatie of samenwerkingsverband mogelijk te maken. 

o Interprofessionele uitwisseling van ervaringen faciliteren: digitale leeromgeving, GG-

cafés; 

o Ontwikkelen praktische tools voor professionals: o.a. checklist, GG-app, GG-

Inwonersreis. 

 

 

Benutten en ontwikkelen van talenten die GG/ZZ verder dragen 

Hiermee versterken we een dragende laag van professionals (uitvoerenden, 

beleidsmedewerkers en managers) die het gedachtengoed en de werkwijze ook in de 

toekomst blijven ontwikkelen en verspreiden. Activiteiten zijn onder andere: 

o Train de trainer programma’s; 

o Inspiratiesessies en deel-trainingen; 

o Begeleiding interne projectleiders 

 

 

Ad 2. Randvoorwaarden versterken 

Dit speerpunt richt zich op het stimuleren dat randvoorwaarden (financiën, beleid, 

regelgeving, samenwerking) het GG/ZZ werken van professionals ondersteunt en 

mogelijk zelfs versterkt. 

We sluiten zo veel mogelijk aan bij wat actueel speelt in de praktijk: 
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• Door middel van GG-designsessies (voorbeeld: Wachtlijsten GGZ) met 

zorginkopers/beleidsmedewerkers en partijen oplossingen uitwerken; 

• Zorginkopers/beleidsmedewerkers actief betrekken bij aan het oplossen van 

knelpunten in de praktijk (zie praktijk veranderen), zodat zij in de praktijk ervaren we 

er nodig is om GG/ZZ werken mogelijk te maken. Zo nodig VWS betrekken bij 

knelpunten. 

• Uitwerken handvatten voor inkopers en beleidsmedewerkers: hoe ziet GG/ZZ in de 

inkoop eruit. Welke voorbeelden zijn er elders. Idee is om binnen Eno 

Zorgverzekeraar en gemeente Deventer ‘GG/ZZ-denktanks’ te stimuleren: 

gemotiveerde beleidsmedewerkers of zorginkopers die de gedachtenvorming en 

praktische vertaling in hun eigen organisatie willen versterken. 

• Aansluiten bij, ondersteunen van actuele projecten en speerpunten van organisaties 

en samenwerkingsverbanden zoals Salland United, Samen Gezond in Deventer, 

Netwerk Dementie Salland. Concrete acties die gepland staan: 

o Samenwerking Sociale Teams en huisartsen: 1 telefoonnummer voor 

huisartsen; leren en verder verspreiden van good practices; 

o Samenwerking in de wijk tussen Wijkverpleegkundigen, Sociale Teams en 

Huisartsen ondersteunen. Aan de hand van concrete casussen en in 

ontwikkelende samenwerking (bijvoorbeeld Voorstad en Rivierenwijk); 

o Toepassing GG/ZZ in het Deventer Ziekenhuis en in samenwerking tussen 

Deventer Ziekenhuis en partners in de stad; 

o GG/ZZ als richting bij de toegang en registratie Sociale Teams; 

 

 

Ad 3: Opbrengsten, resultaten en samenhang in aanpak zichtbaar maken 

Er gebeuren al tal van mooie initiatieven die gestart zijn vanuit GG/ZZ of daarop 

geïnspireerd zijn. In de feedbackronde langs professionals en bestuurders bleek dat deze 

weinig zichtbaar zijn en de opbrengsten niet goed tastbaar zijn voor bestuurders en 

systeempartijen. Door dit beter zichtbaar te maken wordt de beweging versterkt en het 

vertrouwen in de resultaten vergroot. 

 

Opbrengsten zichtbaar maken 

o De afgelopen periode zijn zo’n 35 verhalen van inwoners in hun GG/ZZ-zorgreis 

opgehaald. Een aantal van deze inwonersreizen wordt gevisualiseerd.  

In 2019 wordt het ophalen van deze verhalen meer geïntegreerd in intervisie, 

casuïstiekbegeleiding en in de training. Daarnaast worden met hulp van het Instituut 

Publieke Waarden de opbrengsten van deze Inwonersreizen zichtbaar gemaakt; 

o In 2019 monitort de GGD de ontwikkeling. De resultaten van deze 1-meting worden 

eind 2019 gepresenteerd; 

o Samen met Voorst en Olst-Wijhe worden het Ministerie van VWS en de provincie 

Overijssel benaderd om de effecten van ontwikkeling vanuit GG/ZZ te onderzoeken; 

o Door middel van de nieuwsbrief worden getrainde professionals en 

beleidsmedewerkers en bestuurders geïnformeerd over tastbare resultaten van de 

Deventer aanpak GG/ZZ; 

o Medio 2019 wordt een conferentie gehouden met als voorlopige werktitel ‘Zorg en 

Welzijn in 2025, Gezondheid en Gedrag en de juiste zorg op de juiste plek’. 

 

 

 


