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Vooraf 

Op 5 november 2018 stond de Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag op de agenda van het overleg 

Salland United. Tijdens de avond was er een presentatie, een ontmoeting met professionals over 

praktijkervaringen en een uitwisseling over wat er goed gaat en wat beter kan. 

De volgende opbrengsten kwamen uit dat overleg: 

Wat gaat goed Wat kan beter 

• In aanpak zijn de blije patiënt en 

werkplezier sterke thema’s. Dat zou 

ons nieuwe mantra kunnen zijn; 

• Gezamenlijke aanpak + aansluiten 

op praktijk werken goed. Er is 

sprake van een cultuuromslag; 

• Training medewerkers begint effect 

te hebben, begint door te sijpelen. 

Medewerkers en organisaties 

herkennen hun eigen rol beter; 

• Er ontstaan meer contacten en 

verbindingen onderling; 

• Balans tussen vrij denken en richting geven 

• Betere verbinding tussen groei van onderaf 

en behoefte bestuurders bij te kunnen 

stimuleren; 

• Nog grote verschillen tussen wijken/dorpen. 

• Samenwerking: de disciplines elkaar beter 

vinden; 

• “Kleine” aanbieders niet aangehaakt, vaak 

nog ZZ georiënteerd; 

• Rol wijkverpleging nog te veel curatief. 

Wordt te weinig gebruik gemaakt van 

mogelijkheden wijkverpleging; 

 

Tijdens de bijeenkomst was de tijd te kort om deze aandachtspunten te vertalen in afspraken voor 

2019. Afgesproken werd daar op basis van voorstellen vanuit de projectorganisatie op terug te komen. 

Om aan te sluiten op de behoeften van organisaties heb ik bij de meeste bestuurders geïnventariseerd 

wat hun behoeften waren. Met name wat betreft de eigen organisatie. En van daaruit naar 

samenwerking met andere organisaties. 

 

Gesprekken met bestuurders 

De afgelopen maand heb ik een aantal waardevolle gesprekken met een aantal bestuurders van 

Salland United kunnen voeren. Ter aanvulling op bovenstaande aandachtspunten zijn er de volgende 

punten uit deze overleggen naar voren gekomen: 

 

Wat kan beter Vervolgafspraken 

• Samenwerking: 

o Samenwerking zorgveld – Sociaal 

Team 

o Betrekken wijkverpleegkundigen 

in initiatieven wijksamenwerking 

o ‘Sociale kaart’ van paramedische 

zorg en welzijn ontbreekt. 

Daardoor vinden patiënten lastig 

de zorg die ze nodig hebben 

• Er is nog inconsistentie tussen 

inkoopbeleid Eno (wijkverpleging) en 

beweging Van Ziekte en Zorg naar 

Gezondheid en Gedrag. Organisaties 

missen ruimte om volop aan te haken 

• Zichtbaarheid resultaten en opbrengsten 

Deventer aanpak; 

• Suggestie: kies voor een integrale 

benadering GG/ZZ in en wijk: alle 

budgetten bij elkaar en vanuit GG/ZZ 

nieuwe werkwijze en structuur opbouwen 

• Gezondheid en Gedrag wordt 

inhoudelijke richting in ontwikkelingen 

ouderenzorg (Social Hub, Innovatie, 

Netwerk dementie Salland, 

intramurale zorg) 

• Vanuit Deventer aanpak wordt 

bijeenkomst georganiseerd over 

succesvolle praktijkvoorbeelden 

wijksamenwerking/samenwerking 

huisartsen en Sociale Teams; 

• Vanuit Deventer aanpak wordt 

aangesloten op ontwikkeling Deventer 

Ziekenhuis Juiste zorg juiste plek. Te 

beginnen bij dialyse afdeling. Op basis 

van ervaringen daar, uitbreiden naar 

meer onderdelen. 

• Onderzoeken of vanuit Deventer 

aanpak bijgedragen kan worden aan 

verbeteren ‘sociale kaart’ 

paramedische zorg/welzijn 

Plan van aanpak 2019 

Bovenstaande input is terug te vinden in de prioriteiten van de Deventer aanpak Gezondheid en 

Gedrag. Samengevat richt zich de aanpak in 2019 op drie speerpunten: 

1. Praktijk veranderen en versterken 

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

3. Opbrengsten en resultaten/samenhang in aanpak zichtbaar maken. 


