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FRIESE BURGERS OVER DE ORGANISATIE VAN DE ZORG IN 
2020



WIJZE VAN VOORBEREIDING

• Januari 2014 discussienota

• Jan – juni 2014 20 focusgroepen met zowel cliëntenraden 
als patiëntenverenigingen

• juli- augustus 2014 raadpleging andere partijen

• 8 september uitkomen beleidsnota Friese burgers …

• Sept – dec 2014 Nodigen jullie ons uit?
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WIJZE VAN VOORBEREIDING

• Januari 2014 discussienota

• Jan – juni 2014 20 focusgroepen met zowel cliëntenraden 
als patiëntenverenigingen

• Onderzoek naar patiëntenwijzers (welke zorgverlener?) en 
keuzehulpen (welke behandeling?)

• juli- augustus 2014 raadpleging andere partijen

• 8 september uitkomen beleidsnota Friese burgers …

• Sept – dec 2014 Nodigen jullie ons uit?

• Stuur een mail naar Harriët Hollander via 
hollander@zorgbelang-fryslan.nl

mailto:hollander@zorgbelang-fryslan.nl


BEPERKINGEN VAN DE NOTA

• Inhoud kwam in de 2012 aan de orde

• Veel aandacht voor ziekenhuizen

• Preventie? mantelzorg? geestelijke gezondheidszorg?

Drie decentralisaties?

• Geen smart doelstellingen

• Samenvatting van 60 punten is te lang



BELANGRIJKSTE 
PUNTEN VOOR 8.9
1. Shared decision making

2. Doelgroepsgewijs inkopen

3. ICT

4. Samenwerking eerste- en tweedelijn

5. Toekomst Sionsberg

6. Hoe verder met Friesland Voorop
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HET ABC VAN 
ZORGBELANG FRYSLÂN 
A = het Adviesrecht dat cliënten moeten hebben op koers en 
beleid

B = Beïnvloeding van het zorgaanbod op basis van 
cliëntervaringen

C = Coproductie van patiënt en hulpverlener



SHARED DECISION 
MAKING

• drie gespreksfasen: choice talk, option talk en decision 
talk

• Twee gesprekken, te betalen uit een nieuwe DOT

• Niet alleen informatie van de arts, maar ook van 
keuzehulpen, andere patiënten en films
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DOELGROEPSGEWIJS 
INKOPEN

1. Nota onderscheidt  zeven doelgroepen

2. Zorgbelang Fryslân wil beleid per doelgroep en niet per 
zorgaanbieder

3. Dan ook per doelgroep onderhandelen

4. Het liefst via een samenwerkingsverband

5. Financiën lopen bij voorkeur via het 
samenwerkingsverband

6. Ziekenhuisbegroting valt dus uiteen in en aantal grote 
brokken 
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ZORG ICT
1. Veel ongenoegen in de focusgroepen

2. Duurt te lang

3. Alleen gepraat door partijen zoals over het weer

4. Prioriteit bij Persoonlijk Gezondheids Dossier

5. Blauwe knop beweging

6. Proforma aanstellingen voor specialisten in een netwerk

7. Ziekenhuizen moeten ZSM met elkaar digitaal kunnen 
praten
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SAMENWERKING EERSTE- EN 
TWEEDELIJN

• Per doelgroep anders invullen

• Het woord anderhalfde lijn wekt verwarring. Wij kiezen 
voor netwerkzorg en ketenzorg.

• Geen huisartsenklinieken voor kleine verrichtingen

• Rol nieuwe wijkverpleegkundigen cruciaal. Meer 
omtinkers

• Binnen Wmo weinig aandacht voor mensen met 
chronische aandoeningen

• Vaak individueel zorgplan en geen zorgpad
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TOEKOMST SIONSBERG TE 
DOKKUM

RvB zit in Drachten en specialisten vaak ook in Leeuwarden

Voorbeeld voor  samenwerking eerst- en tweedelijns 
spoedzorg

Onduidelijkheid bij bevolking over acute obstetrie, 
ongevallen, CVA, hartinfarct, hartstilstand en acute 
psychiatrie

Vier scenario’s:

1. Gewoon doorgaan

2. Accent op electieve zorg en op zorginnovatie per 
doelgroep

3.  Wordt buiten-poli

4. Wachten op faillissement



TOEKOMST SIONSBERG TE 
DOKKUM

RvB zit in Drachten en specialisten vaak ook in Leeuwarden

Voorbeeld voor  samenwerking eerst- en tweedelijns spoedzorg

Onduidelijkheid bij bevolking over acute obstetrie, ongevallen, 
CVA, hartinfarct, hartstilstand en acute psychiatrie

Vier scenario’s:

1. Gewoon doorgaan

2. Accent op electieve zorg en op zorginnovatie per doelgroep

3.  Wordt buiten-poli

4. Wachten op faillissement

Voorstel Zorgbelang Fryslân: Discussienota over deze vier. Geen 
beleid achter gesloten deuren. Wij denken mee.
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HOE VERDER MET 
FRIESLAND VOOROP

1. De nota Friese burgers …: overal uitdragen

2. Friesland Voorop: riep negatieve associaties op

3. Voortaan werken met discussienota’s en beleidsnota’s

4. Kleine informele overleggroep (zoals nu in het forum) die 
beleidspunten agendeert en in perspectief zet

5. Bijeenkomen op het Provinciehuis?

  



TENSLOTTE
Mede namens  de co-auteurs Harriët Hollander, Fransiska 
Mast en Margreet de Graaf

Hartelijk dank voor de aandacht …

…  en ik reik nu graag  de eerste exemplaren van de nota uit 
aan Mark Hemmelder, Bart Maats en Diana Monissen
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Mede namens  de co-auteurs Harriët Hollander, Fransiska 
Mast en Margreet de Graaf

Hartelijk dank voor de aandacht …

…  en ik reik nu graag  de eerste exemplaren van de nota uit 
aan Mark Hemmelder, Bart Maats en Diana Monissen

Contact? hollander@zorgbelang-fryslan.nl

of surf naar www.zorgbelang-fryslân.nl 

mailto:hollander@zorgbelang-fryslan.nl
file:///C:/Users/Marcel/AppData/Local/Temp/http:%2F%2Fwww.zorgbelang-frysl%C3%A2n.nl%2F


   En zo dadelijk: 
de forumdiscussie
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