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Communicatie
Webinars 2021 van start – Het succes van de JZOJP-webinars in 2020  
inspireerde tot een nieuwe reeks webinars die gepland staan voor 
deze lente. Het eerste webinar werd gehouden op 18 mei en ging in 
op het thema ‘Samenwerken in regionale netwerken - van regiobeeld 
naar regioaanpak’. Inmiddels zijn er op de meeste plaatsen in 
Nederland regiobeelden beschikbaar. Ze geven een goed beeld van de 
zorgvraagontwikkeling binnen de regio en de kansen en uitdagingen die  
er liggen. Deze regiobeelden zijn een mooie eerste stap.

In het webinar kwamen drie sprekers aan het woord die aan de hand 
van de acties in hun regio praktische lessen en tips meegaven over de 
vervolgaanpak. Ieder vanuit de eigen context, uitdagingen en kansen. 
Joost Koemans deed dit als Programmamanager Toekomstbestendige 
Huisartsenzorg voor Zeeland live in de studio. Margriet Schneider 
(voorzitter Raad van Bestuur van het UMC Utrecht) en Sven de Langen 
(wethouder in Rotterdam) gingen nader in op de aanpak van de 
grootstedelijke regio.

Er waren bijna 900 deelnemers aan het webinar. Via de chat en 
presentator Simon Broersma ontstond er een mooie dialoog tussen 
deelnemers en gasten met scherpe en interessante vragen. Kernwoorden 
bij de vragen en antwoorden waren samenwerking, vertrouwen, doen en 
lange adem. 

Op 24 juni en 5 juli staan de volgende webinars gepland over Innovatie  
en Preventie. Het laatste webinar heeft een nieuwe datum want deze was 
oorspronkelijk gepland op 8 juli. 

Het programma van beide bijeenkomsten zal zo snel mogelijk bekend 
worden gemaakt via de website JZOJP en LinkedIn. 

De Juiste Zorg 
op de Juiste Plek  
doen we samen
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Financiële ondersteuning
Subsidieregeling JZOJP bij ZonMw – In april heeft het ZonMw-programma 
Juiste Zorg op de Juiste Plek een subsidieoproep geopend voor 
gehonoreerde JZOJP-projecten binnen de Regio-impuls subsidierondes 
1 en 2. Hiermee willen we het verbreden, opschalen en verduurzamen 
van de reeds ingezette e-health-toepassingen binnen Regio-
impulsprojecten stimuleren. Verder is de evaluatie van de rondes 1 en 
2 van de regeling bijna afgerond. De inhoud daarvan zullen we delen in 
de Voortgangsrapportage. In het aankomende kwartaal werken we de 
subsidieoproep voor ronde 3 verder uit. Lees meer over deze en andere 
regelingen op onze website.

Kennis en expertise 
Stakeholderoverleg – Er is in de afgelopen jaren op het terrein van de 
Juiste Zorg op de Juiste Plek veel in gang gezet en gerealiseerd. Het 
gedachtegoed van de beweging is inmiddels breed omarmd. Ook zijn er 
op meerdere plekken mooie en betekenisvolle initiatieven versneld of 
ontstaan.

De afgelopen periode stond voor VWS met name in het teken van 
initiatieven helpen versnellen of in gang zetten, enthousiasmeren en 
pionieren. De ondersteuning van de beweging komt nu in een nieuw 
stadium waarin de focus meer moet komen te liggen op ondersteuning 
van de transformatie in de praktijk, implementatie en (duurzame) 
organiseerbaarheid. In de discussienota Zorg voor de Toekomst 
zijn verschillende suggesties en aanbevelingen gedaan voor de 
doorontwikkeling van de beweging naar Juiste Zorg op de Juiste Plek (een 
belangrijk leidmotief van de discussienota).

De ambitie voor ons als 
programmateam binnen het 
ministerie is om de beweging 
ook in een nieuw kabinet te 
versnellen. Allereerst door, 
voor en met de praktijk 
zelf; maar ook met de 
koepelorganisaties. Dit vraagt 
voor de komende periode 
iets van de versterking van 
de regie- en brugfunctie van 
het programmateam met deze 
branchepartijen (zoals de NVZ, 
FMS, Actiz, V&VN, NFU etc.). Nog meer 
dan voorheen willen we samenwerking en 
afstemming zoeken, ook op landelijk niveau. 

Daartoe stelt het programmateam een periodiek overleg in met de 
koepelorganisaties. Het idee is om het overleg drie keer in het jaar te 
laten plaatsvinden; de eerste bijeenkomst vindt plaats in de eerste 
helft van juni. Aan de ene kant willen we de partijen in dit overleg de 
kans geven om inzichten over ondersteuning van de beweging naar 
de Juiste Zorg op de Juiste Plek te delen. Met VWS, maar zeker ook met 
andere koepelorganisaties. Aan de andere kant zal het programmateam 
verschillende activiteiten toelichten die door VWS worden geïnitieerd. 

Het overleg over JZOJP is in beginsel informatief. Het moet een goed en 
gericht podium geven voor het uitwisselen van ideeën, best practices en 
goede initiatieven. Het is vooral bedoeld om te leren van elkaar, maar ook 
om te kijken waar iedereen tegenaan loopt en om met die bevindingen iets 
te doen (zowel formeel als informeel).
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Regionetwerk VWS – 
Het Regionetwerk VWS 
is een netwerk van 
regiocontactpersonen binnen 
VWS met als doel het intern 
opbouwen, beheren en 
uitwisselen van kennis over de 
regio’s. Om op deze manier de 
verbinding met de regio’s te 
versterken. Het Regionetwerk 
VWS loopt alweer een 
tijdje. In april jl. vond de 

eerste bijeenkomst van de 
leergang voor regiocontactpersonen 

plaats. Tijdens deze bijeenkomst 
vertelde adviesbureau Berenschot over de 

regiobeelden, was er aandacht voor dilemma’s waar 
regiocontactpersonen mee te maken kunnen krijgen en 

gingen de regiocontactpersonen met elkaar in gesprek. Aan het einde van 
de sessie gaven de aanwezigen aan meer van elkaar te willen leren. Voor 
het onderling contact tussen regiocontactpersonen is met de leergang een 
mooie eerste stap gezet!  

Wil je meer weten over het regionetwerk?  
Mail dan naar regionetwerkvws@minvws.nl.

Expertsessies – Op 10 februari stond het thema ‘Netwerken over de 
lijnen heen’ geagendeerd. Deze sessie is in samenwerking met Federatie 
Medische Specialisten en Nederlands Hart Netwerk georganiseerd. De 
goedbezochte sessie bood inspirerende inzichten over de aanpak van het 
Nederlands Hart Netwerk. De Federatie Medisch Specialisten hebben de 
bestaande tool Implementatiekaart netwerkgeneeskunde bij hartfalen nog 
eens onder de loep genomen en gedeeld met de expertgroep. 

Ondertussen loopt in een subgroep de ontwikkeling van de routekaart 
datagedreven regionale zorg door. We zullen deze routekaart delen op de 
JZOJP-website zodra die gereed is.

Tijdens de sessie op 26 mei gaan we in de expertgroep dieper in op de 
kracht en het belang van zelfhulp en zelfregie. Zelfhulp werkt preventief, 
biedt ondersteuning bij reguliere zorg, biedt hulp binnen meerdere 
domeinen, zoals zorg en het sociaal domein. De burger participeert 
meer en ervaart meer regie over zijn of haar leven. Naast mantelzorg en 
vrijwilligerszorg wordt zelfhulp steeds meer gezien als derde pijler van 
informele zorg. CZ en Burgerkracht Limburg leggen uit hoe een regionale 
zelfhulpstructuur kan worden vormgegeven in heel Nederland.

Lerende evaluatie JZOJP – De lerende evaluatie JZOJP van het RIVM richt 
zich op de centrale vraag: ‘Wat is er nodig om de beweging JZOJP verder te 
brengen’. Afgelopen februari heeft het RIVM een factsheet gepubliceerd 
met een update van de lerende evaluatie 2020.
Het beschrijft de eerste inzichten over de inzet en activiteiten ten behoeve 
van de beweging JZOJP en de leerervaringen met de beweging JZOJP en 
COVID-19. Daarnaast wordt beschreven dat het RIVM een begin heeft 
gemaakt met het realiseren van een gedragen kernset van indicatoren om 
de trends ten behoeve van de beweging JZOJP in kaart te brengen. 
De oplevering van deze factsheet is verbonden met de lancering van een 
aantal achtergronddocumenten. Daarin wordt aanvullende informatie 
verschaft over de lerende evaluatie, zoals: 

• de ontwikkelagenda waarin de vraagstukken zijn geformuleerd  
voor 2021. 

• een gedetailleerd overzicht van de methode en resultaten.
• een overzicht van regionale netwerkinitiatieven en interventies. 
• een animatie over de opzet van de evaluatie en de focus voor 2021. 
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Deze producten zullen komend jaar verder worden uitgebreid en worden 
geplaatst op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/kennis/lerende-
evaluatie/

Vanuit de lerende evaluatie is de afgelopen maanden ingezet op meerdere 
actietafels en thematafels. Zo is ingezet op actietafels rondom een data- 
en verbetercyclus en op bekostiging en financiering. 

Op basis van de ontwikkelvragen en deze thematafels wordt komend jaar 
bovendien ingezet op verdiepende casuïstiek die zich bijvoorbeeld richt 
op samenwerking, inwonerparticipatie en bekostiging.In de komende 
maanden zullen de volgende actietafels en thematafels georganiseerd 
worden: 

• Thematafel laatste 1000 dagen, 27 mei & 9 september
• Thematafel mentale diversiteit & GGZ, 25 juni & 16 september
• Actietafel Samenwerking en inwonerparticipatie, 23 juni
• Actietafel Leerregio, 1 oktober
• Actietafel Bestuurlijk, 5 november 

Wilt u meer weten over deze tafels? 
Stuur dan een mail naar jzojp@rivm.nl 

Doorpakken met digitale/hybride zorg, ondanks en dankzij Covid –  
De coronacrisis heeft laten zien dat slim inzetten van digitale/hybride 
zorg nadrukkelijk kan bijdragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek 
en het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Een positieve 
ontwikkeling in crisistijd, waarvan vele voorbeelden te zien zijn in het hele 
land. Uit diverse onderzoeken blijkt (al jaren) dat veel burgers en patiënten 
baat hebben bij digitale/hybride zorg, zij het altijd op basis van eigen 
voorkeuren en/of via samen beslissen samen met professionals. Digitaal 
waar mogelijk, fysiek waar wenselijk. 

Mensen met Covid die normaal in het ziekenhuis hadden moeten 
herstellen, kunnen dat steeds vaker thuis doen. In hun eigen omgeving, 
onder goede begeleiding, met inzet van digitaal ondersteunde zorg. 
Ook veel mensen met andere (chronische) aandoeningen maakten meer 
gebruik van de mogelijkheden van digitale/hybride zorg, in samenspraak 
met professionals. 

Deze ontwikkeling zet door en is pure noodzaak 
om de zorg toegankelijk en organiseerbaar te 
houden, zeker gezien de schaarste onder 
zorgprofessionals. De Patiëntenfederatie 
en Zorgverzekeraars pleiten ervoor om 
digitale/hybride zorg structureel in te 
bedden en de patiënt de keuze te geven 
tussen fysieke en digitale zorg. Daarbij 
is van belang dat patiënten zich bewust 
worden van de mogelijkheden van digitale 
zorg en dat zij daarin ook het gesprek met 
hun behandelaar mogen voeren. VWS 
werkt samen met de Patiëntenfederatie 
en verzekeraars aan het vergroten van 
kennis op deze beide punten. De Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen heeft de ambitie 
uitgesproken dat er aan het einde van 2021 een kwart 
minder fysieke polikliniekbezoeken zijn door inzet van digitale 
zorg, zoals beeldbellen en telemonitoring. Zorgverzekeraars zetten 
gezamenlijk en individueel in op stimulering van digitale zorg. Ook andere 
landelijke partijen ondersteunen deze beweging volop. De Nederlandse 
Zorgautoriteit en het Zorginstituut kijken waar zij mogelijk stimulerend 
kunnen optreden, door belemmeringen in bekostiging weg te nemen of 
door handvatten voor digitale zorg mee te geven bij het ontwikkeling van 
richtlijnen.
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Daarbij gaat het niet om simpelweg digitaliseren van bestaande processen. 
De inzet van digitale/hybride zorg vraagt om veranderingen in de manier van 
werken en organiseren. De juiste voorwaarden om dit transformatieproces te 
begeleiden moeten deels op landelijk niveau tot stand komen, maar vooral 
ook regionaal en in netwerken van samenwerkende partijen.

Dit vraagt om samen leren en samenwerken. Ook met en 
door burgers en patiënten. Daartoe riep scheidend 
Secretaris Generaal Erik Gerritsen ook op in één van 
zijn afscheidsinterviews op Skipr. Waarbij hij tegelijk 
opmerkte dat de overheid goed moet kijken hoe ze de 
praktijk hierin effectief kan ondersteunen. 

Vanuit de landelijke overheid wordt deze ontwikkeling 
ondersteund onder andere via verschillende regelingen.  
Denk aan de Regio-impuls, die gericht is op de Juiste 
Zorg op de Juiste Plek. Maar bijvoorbeeld ook de 
ondersteuning bij het gebruik van regiobeelden om 
tot gezamenlijke keuzes te komen over onder meer de 
transformatie naar digitale/hybride zorg. 

Contactgegevens 
www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl

info@dejuistezorgopdejuisteplek.nl 

@DeJuisteZorgopdeJuistePlek
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