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in een vorig bestaan



innovatie

• verbinding wetenschap met praktijk

• communicatie & coördinatie in co-creatie

• samenwerking in de zorg



change..as we speak… [crisis zo u wilt]

1. huisvesting

2. arbeidsmarkt

3. demografische groei

4. ICT infrastructuur

5. kennisdeling

HAD IK hier maar 
eerder aan gedacht



1. huisvesting

overzicht van de vraag-aanbodbalansen voor de provincie Overijssel (2019-2040)



2. arbeidsmarkt



3. demografische groei



4. ICT infrastructuur



ZIBs?

datalake of 
platform ?

PGO

in the cloud ?

data 
warehouse?

VIPP?

XDS?

AI!

blockchain?



aanmeldzuil?

DigiD?

digitaal recept?

beeldbellen ?

wachtwoord?

vragenlijst?

e-coach?



9 HIS
>2 AIS

4 KIS

3 EPDs

40 PGO’s

keuzevrijheid

100 ZIBs ?? APPS



5. Kennisdeling:
ACM: vijf strikte en cumulatieve voorwaarden
1. Afspraken zijn gebaseerd op een gedeeld en openbaar regiobeeld;

2. Afspraken tot en doelstellingen van verplaatsing van zorg zijn 
onderbouwd;

3. Volwaardige betrokkenheid van zorgaanbieders, zorginkopers en 
patiëntenorganisaties;

4. De afspraken bemoeilijken toetreding en/of uitbreiding van 
activiteiten niet;

5. De afspraken tot verplaatsing van zorg, de doelstellingen en de 
wijze waarop deze meetbaar en (achteraf) toetsbaar zijn, zijn 
transparant en openbaar.



NZA



zorgverzekeraars



Twente



de uitdagingen voor de zorg in Twente



131.338 unieke patiënten polikliniek

3780 medewerkers

184 vrijwilligers

gemiddelde waardering zorgkaart  8,6

225 wetenschappelijke publicaties 

8 hoogleraren 

9 promoties

21.305 unieke patiënten kliniek
2019



alle stappen die nodig zijn om de juiste patiënt 
op de juiste plaats te krijgen….



andere uitdagingen…MST 2.0

• Intern: ERP-EPD-NIAZ-Generiek Functiehuis-COVID-convenant MS-ICT 
infrastructuur – marge 1.3%

• Extern: ROAZ - Zorgschakel- SWAW-Twente Beter-Goede Zorg Nabij-
ZNO

• 7 x T



MST innovatieprogramma 2020

Samen Werken Aan Waarde: JZOJP vouchers Menzis

• Technologie

• Tokiomodel

• Taakherschikking

• Transitie van Zorg 

• Topklinische portefeuille

• Twente Beter: startimpuls JZOJP

Samen

Thuis

Meer



herwaardering van de regio: bestaande en 
nieuwe initiatieven

ROAZ
IZO

SWAW [JZOJP]
Zorgen voor Morgen [JZOJP]

THOEZ
THOON

IZIT/ZorgNetOost
Vitaal Twente

TZA
TOA

Zorgschakel

ZGT
& 

MST

regio impuls
14 gemeenten 

& Menzis

startimpuls
Twente Beter

bestaande samenwerking

regio 
in 

beeld

samenwerking 2019



programma SamenWerken aan Waarde (voorbeelden)

Doelstelling 
• reductie spoedbezoek en –opnames 
• bevorderen zelfmanagement
Hoe?
• Telemonitoring ziekteactiviteit met CQ vragenlijst (2x per week)
• Communicatie via iPad / beeldbellen 
Resultaten
• Pilotgroep: 21 patiënten
• 23% reductie telefonische consulten
• 61%-73% reductie, spoedbezoek, –opnames en ligduur
• Kostenbesparing ca. € 1.900,- per COPD patiënt
• Verhoogde patiënttevredenheid (gevoel van veiligheid) en kwaliteit van leven
Vervolg
• Doorstart en opschalen bij ‘draaideur’ patiënten (na klinische opname)
• Platform/functionaliteiten selectie Philips (met zelfmanagement programma)
• Financiële afspraken o.a. verzekeraar (populatiebekostiging, transformatiegeld)

Doelstelling 
• Voorkomen onnodig ziekenhuisbezoek (zorg op afstand / (verpleeg)thuis)
• Ondersteuning huisarts bij eerstelijns behandelplan
Hoe?
• FaceTalk web applicatie implementeren
Pilots
• MST < > huisartsenpraktijk: meekijkconsult dermatologie
• MST < > verpleeghuis: consultatie patiënten Parkinson en/of dementie –dit in aanloop 

naar de start van de pilot ‘Punt voor Parkinson Twente’

• MST < > patiënt thuis: controles IBD patiënten i.c.m. IBDream
controles reumapatiënten i.c.m. mijnreumacentrum

beeldbellen bij telemonitoring astma kinderen/ouders
• MST < >derdelijns ziekenhuis: consultatie afwijking 24-weeks echo gyneacologie

Vervolg
• Pilots vormgeven en opstarten
• Blauwdruk implementatie beeldbellen ontwikkelen
• Financiële afspraken verzekeraars (transformatiegeld)

video consulten

COPD In Beeld

Doelstelling 
• Voorkomen onnodige verwijzingen 
• Ondersteuning huisarts bij eerstelijns behandelplan
Hoe?
• Via Zorgdomein insturen voor ECMS (digitaal of fysiek consult)
• Eerstelijns ECMS tarief, geen DOT tenzij tweedelijns diagnostiek of behandeling
Resultaten
• Pilotgroep: Interne, Neurologie, Reumatologie, MDL, Cardiologie en Orthopedie
• 47%-77% van ECMS verwijzingen kan in de eerstelijn verder worden behandeld
• Indien geen ECMS was 88% ingestuurd als tweedelijns verwijzing
• Kostenbesparing ca. 30% goedkoper (eerstelijns – vs. tweedelijnstarief)
• Betere therapietrouw, verbeterde longfunctie waardoor betere kwaliteit van leven
Vervolg
• Ziekenhuis breed opschalen
• Doorontwikkelen fysiek consult voor beeldconsult (eHealth)
• Mogelijk doorontwikkelen digitaal consult met chatfunctie (eHealth)
• Benutten van ECMS onder huisartsen verbeteren (bekendheid/stimuleren)
• Financiële afspraken verzekeraar (populatiebekostiging, transformatiegeld)

eenmalig consult medisch specialist

SAMENWERKEN AAN 
WAARDE

Doelstelling 
• Verminderen instroom SEH van patiënten met eerstelijns 

somatische klacht met observatievraag
• Verminderen doorstroom SEH > kliniek wanneer geen 

medisch specialistische opname noodzakelijk is
• Snellere triage en indicatiestelling voor juiste vervolgzorg -> direct JZOJP
Hoe?
• Vanuit huisartsen/SEH is indicatie mogelijk voor observatiebed bij twijfel over passende 

vervolgzorg en mate herstel
• Op observatiebed binnen VVT-instelling wordt patiënt gedurende periode van max 12 

dagen door multidisciplinair team geobserveerd, behandeld, getrieerd en geïndiceerd 
voor de juiste vervolgzorg. 

Resultaten
• Volgen – pilot gestart in mei 2019 met 6 bedden
• KPI’s op kostenbesparing; onnodig SEH bezoek, kosten observatiebed < dan 

ziekenhuisbed, snellere doorstroom ZVW naar WLZ bij permanente zorgvraag
Vervolg
• Opschalen aantal bedden – en mogelijkheid indiceren vanuit kliniek MST

observatiebedden

en: tele-
monitoring 
astma bij 
kinderen
& Punt 

voor 
Parkinson



als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg



Wat is er voor nodig?



Flottielje zeilen of solo ? 



Ziekenhuizen
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Woon-zorgcentra

Huisartsen aangesloten 
bij Thoon/FEA

GGZ: Mediant/Dimence

11

Roessingh

RIBW: alle 14 Twentse gemeenten

in de verbonden regio:



bestuurlijke coördinatie

1. uit elkaar blijven – vermijd botsingen met de buren
2. in positie brengen – stuur ongeveer dezelfde kant uit als de buren
3. cohesie – stuur naar het middelpunt van waar de buren zijn







Twentse Noabers: modern noaberschap
gebaseerd op gemeenschapskracht







het huis met de ….. kamers

• Hoe definieer je het dakje [kost veel tijd]  bitumen erover

• Welke kamers [thema’s] ontbreken?

• Leren van elkaar  bouwstenen delen bv met Salland United

• In de tuin van het huis tentjes bouwen en weer inklappen

• Bereid zijn elkaar als organisaties samen te werken, elkaar iets te gunnen ?

• Zien we winst om werkwijzes die helpen te adopteren van elkaar 
daarmee vergroot je impact..

• Het met elkaar wel hebben over onderdelen die niet goed passen, die aan 
het organisatiebelang raken



na 27 januari 2020: het vervolg

• regiobeeld 27 januari

• startimpuls JZOJP  regiovisie  27 oktober

• concrete acties benoemen  uitvoeringsimpuls

• bestaande coalities als ‘executieve’ tafel

• ontwikkelen samen met de gebruikers  Twentse Noabers



voorbeeld: Goede Zorg Nabij



Oldenzaal: goede zorg nabij



kortom

• Herwaardering van regio

• Nodig je [kennis]partners uit & kom bij elkaar aan tafel

• Identificeer de gezamenlijke uitdagingen

• Constateer dat er al veel gebeurt, maar nog niet altijd/veel samen

• Niet praten, maar doen

• Omarm elkaars initiatieven 

• Nodig de burger aan tafel [aanbod creëerde altijd de vraag, maar wie 
bepaalt steeds meer de behoefte?]

• Definieer samen regionale KPI’s: structuurindicatoren, procesindicatoren 
en betekenisvolle uitkomstindicatoren



met dank aan

• Marieke van der Lans, manager zorg Menzis
• Hilde Dijstelbloem , vz rvb ZGT
• Samantha Dinsbach, DGP
• Jorien Pierik, transmurale coördinator MST
• Willem Joosten, Twentse Noabers
• partners Zorgschakel: Livio, Liberein, Manna & de Posten
• Kim Peters, Health Novum
• Health Venture Partners [Jaap & Marcel]
• IZO Twente
• Marian Stokkers, MST rvb trainee


