
Uitkomst Enquête beleid 
rcDMZ regio Flevoland



Bij welke (zorg)organisatie werk je?

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Talma Urk

Woonzorg Flevoland

Talma Urk

Coloriet

Coloriet

Coloriet



Wat is (of zijn) je functie(s)? 

Adviseur

beleidsmedewerker

Directeur behandeldienst

SO

SO, eerste geneeskundige

strategisch HR adviseur

strategische adviseur kwaliteit en veiligheid







Welk beleid wordt binnen jouw organisatie 
ontwikkeld op het gebied van Eerstelijnszorg?

Betere afstemming eerstelijnszorg en intramurale zorg. 
Tijdelijke opvang in Getijde (samenwerking met Wzf en 
SJD. Aandacht voor mantelzorgondersteuning. 
Samenwerking huisarts. 

Getijde, anderhalvelijnszorg samenwerking VVT en ZKH

Multidisciplinaire zorg, MDO's, VS in de eerste lijn

nvt

Visie vorming op inzet eerstelijn



Welk beleid wordt regionaal ontwikkeld op 
het gebied van Eerstelijnszorg?

Tijdelijke opvang in Getijde (samenwerking met Wzf en SJD. 

Getijde, regionale nachtzorg, ANW

pilot spoedstraat kwetsbare ouderen, tijdelijk verblijf/Getijde 
Lelystad, kwaliteitsteam ouderenzorg Medrie (huisartsen, wijkzorg, 
VVT)

nv

Samenwerking tussen VVT instellingen en huisartsen. Eerste 
aanzetten voor samen optrekken en mogelijk anders organiseren



Welk beleid wordt binnen jouw organisatie ontwikkeld op 
het gebied van Zorgtechnologie?

visie op gebruik van zorgtechnologie
implementatie en gebruik van technologische innovaties binnen wijkzorg en intramurale zorg

Dit staat wel op de agenda, maar moet nog ontwikkeld worden.

student die onderzoek doen naar inzet van Smart Glass
Aanvraag SET
Beeldschermcommunicatie

Veel zaken, voor behandeldienst vooral smartglasses

Beleid is gerealiseerd op basis van mensgerichte zorgtechnologie (van visie naar speerpunten). 
Nu vertaling verder maken naar concrete uitgangspunten. 

Er komt een pilot met een smart glass



Welk beleid wordt regional ontwikkeld op het gebied van 
Zorgtechnologie?

Verkennen mogelijkheden samen implementeren van 
technologische innovaties.

Dat weet ik niet.

Bekijken welke middelen ingezet worden (eventueel via 
pilots) en wat er daarin van elkaar valt te leren. 
Uitwisseling van interne beleidsstukken. 



Welk beleid wordt binnen jouw organisatie 
ontwikkeld op het gebied van Taakverdeling?

Taakherschikking (verzorgende-verpleegkundige-verpleegkundig specialist- Specialist 
ouderengeneeskunde). Regiebehandelaar (GZ-pycholoog of VS ipv SOG)

Taakherschikking en samenstelling functie-mix, werken met EPA's

Taakherschikking van SO naar VS/PA is bij ons ingevoerd en we kijken hoe dit verder 
uitgebreid kan worden. VS/PA zijn bij ons bijv regiebehandelaar. We onderzoeken hoe 
we dit ook kunnen toepassen bij de GZ psycholoog.

Taak differentiatie SO - PA

EPA's en beleid taakherschikking

Taakverdeling binnen de behandeldienst, aanpassen concrete werkwijze daarop en inzet 
van behandelaren in de regio van het werkgebied etc. 



Welk beleid wordt regionaal ontwikkeld op 
het gebied van Taakverdeling?

Taakherschikking

Taakherschikking en samenstelling functie-mix, werken met EPA's

In alle grote VVT organisaties in de regio wordt gewerkt met 
taakherschikking naar de VS/PA. Een ieder op zijn eigen manier. Er is 
geen regionaal beleid.

Deze werkgroep

Samen met andere VVT instelling(en) delen inzichten en 
synchroniseren beleid. Samen intervisie

Uitwisseling van informatie en ervaringen. 



Welk beleid wordt binnen jouw organisatie 
ontwikkeld op het gebied van Regionaal opleiden?

GZ-psycholoog opleiden. gezamenlijk met andere zorginstelling scholing 
van zorgmedewerkers (bvb op gebied van hygiene)

GOP Flevoland, ROSO Flevoland: opleiden medisch professionals, maar 
ook samenwerking in opleiden van zorgprofessionals

We zijn bezig dit te ontwikkelen met de andere grote VVT organisaties. 
Opleiding tot SO, maar ook VS en PA. GZ psycholoog opleiden is al 
regionaal georganiseerd.

Deelnemen aan ROSO en GOP

VS, PA, SO, GZ-psycholoog

Uitgangspunten bepalen voor regionaal opleiden. 



Welk beleid wordt regionaal ontwikkeld op 
het gebied van Regionaal opleiden?

GOP (GZ-psycholoog)
Opleidingsplaats SOG 

GOP Flevoland, ROSO Flevoland: opleiden medisch professionals, maar 
ook samenwerking in opleiden van zorgprofessionals

zie 12

ROSO en GOP

SO en GZ-psycholoog gezamenlijk met 4 partijen

Heb ik persoonlijk onvoldoende zicht op. 

ROSO en GOP



Welk beleid wordt binnen jouw organisatie 
ontwikkeld op het gebied van ANW-functie?

ANW diensten SOG vormgeven samen met collega organisatie, samenwerking 
verschillende thuiszorgorganisaties

Dit hebben we uitbesteed aan een externe partij. Ook VS en PA doen de voorwacht, 
indien nodig. We werken hiervoor samen met een andere VVT organisatie. We doen 
diensten voor elkaar.

ANW functie wordt elders ingekocht. 

Bestendigen afspraken in pool

Vanuit het Advies- en Behandelcentrum worden hier gesprekken over gevoerd en de 
huidige werkwijze geëvalueerd om te komen tot (nieuwe) uitgangspunten en 
samenwerking. 



Welk beleid wordt regionaal ontwikkeld op 
het gebied van ANW-functie?

ANW diensten SOG vormgeven samen met collega organisatie, 
samenwerking verschillende thuiszorgorganisaties

zie 14

nvt

Samen met ANW-Nederland, VVT instelling. Binnen noordelijk flevoland 
regio is dit ook nog een te voeren gesprek

Vanuit het Advies- en Behandelcentrum worden hier gesprekken over 
gevoerd en wordt gekeken welke samenwerking hierin mogelijk is. 



Welk beleid wordt binnen jouw organisatie 
ontwikkeld op het gebied van Netwerkzorg?

we nemen als organisatie deel aan ketenzorg, maar de medische 
vakgroep is hier niet expliciet bij betrokken. Voor de eerste lijn worden 
we geïnformeerd door een SO van een andere organisatie die hierbij 
betrokken is.

visie ontwikkelen op community care en wijkgericht werken, SO werkt 
samen met huisartsen

Ideeën uitwerken over GZSP zorg

We zoeken de samenwerking met de huisartsen met als doel dat wij 
meer ondersteuning kunnen bieden in de eerste lijn en de huisarts 
intramuraal inzetbaar is binnen kantooruren.



Welk beleid wordt regionaal ontwikkeld 
op het gebied van Netwerkzorg?

idem als in de organisatie

nvt

Eerste gesprekken gevoerd over samen optrekken binnen 
VVT in netwerkzorg. Thuiszorg heeft belangrijke netwerk 
positie, net als casemanagers. In het domein extramurale 
zorg zijn we heel actief.



















Welk beleid wordt regionaal ontwikkeld
op het gebied van Netwerkzorg?

idem als in de organisatie

nvt

Eerste gesprekken gevoerd over samen optrekken binnen 
VVT in netwerkzorg. Thuiszorg heeft belangrijke netwerk 
positie, net als casemanagers. In het domein extramurale 
zorg zijn we heel actief.



Wil je tot slot nog iets kwijt?

Mooie website bestaat er, ik had hem nog niet eerder 
gezien, terwijl ik toch redelijk betrokken ben...  Wat mij 
betreft zou er meer bekendheid aan DMZ gegeven kunnen 
worden en wat daar allemaal gebeurt. 
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