
Overzichtsartikelen voor het congres Samenwerking eerstelijnszorg en wijk-
en jeugdteams 4 oktober 2018 Utrecht

Onderstaande 26 artikelen zijn verzameld en geselecteerd door prof. dr. Guus Schrijvers en 
verschenen in de periode oktober 2017 tot medio augustus 2018 . Ze zijn geordend naar 
datum van verschijnen.

1. Sociale wijkteams opnieuw uitgelicht, derde landelijke peiling, Movisie zomer 2017  

2. Burgerperspectieven 2018 1, Sociaal Cultureel Planbureau 2018  

3. Regie over eigen leven en gezondheid Verhalen uit een veranderend zorglandschap   
Beleidsrapportage 5, maart 2018

4. Jaarbeeld Toezicht Sociaal domein 2017  

5. Privacy Sociaal domein, VNG  

6. Verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein: De rol van toestemming,   
Binnenlands Bestuur 
En ook: toezichtsociaaldomein.nl 

7. Tussen droom en daad: Transformatie jeugd duurt veel langer dan verwacht,   
Zorgvisie 30 maart 2018

8. Health and wellbeing board bulletin, Kings fund  

9. De praktijkondersteuner(POH) Huisarts – Jeugd; een verkennende studie Ton Jonker,   
Jana Knot-Dickscheit & Anne-Marie Huyghen. Rijksuniversiteit Groningen

10. Nieuwe richtlijn dementie moet leiden tot betere kwaliteit van leven. Verenso, NIP,   
Utrecht, 2018. 
En ook: Richtlijn probleemgedrag bij dementie

11. Handreiking voor huisartsenpraktijken. Implementatie project ‘Beter Oud in   
Amsterdam’:Gestructureerde en integrale eerstelijns ouderenzorg 

12. Vivianne E.T. Dörenberg, Gegevensuitwisseling tussen artsen en sociale wijkteams ,   
NTvG, 11 oktober 2017

13. Zorg voor samenhangende zorg; over zorgwetten die door de gemeenten worden   
uitgevoerd. Raad voor het Openbaar bestuur, juni 2017.

14. RVS Toets beleid en initiatieven aan drie principes: de kernboodschap van het essay   
‘Gezien en gehoord’

15. De Zorgagenda’, met op de voorpagina de link naar het essay ‘Gezien en gehoord’.  
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https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/uploads/img/PDF/Beleidsrapportage/Mijnkwaliteitvanleven-beleidsrapportage-maart-2018.pdf
https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/uploads/img/PDF/Beleidsrapportage/Mijnkwaliteitvanleven-beleidsrapportage-maart-2018.pdf
https://www.dezorgagenda.nl/wp-content/uploads/2018/02/Kernboodschap-drie-principes.pdf
https://www.dezorgagenda.nl/wp-content/uploads/2018/02/Kernboodschap-drie-principes.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/advies_zorg_voor_samenhangende_zorg.pdf
https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2017/advies_zorg_voor_samenhangende_zorg.pdf
https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d1481.pdf
https://www.ntvg.nl/system/files/publications/d1481.pdf
http://www.elaa.nl/media/com_engine/download/58/2018_BOA_Handreiking_voor_Huisartsenpraktijken.pdf
http://www.elaa.nl/media/com_engine/download/58/2018_BOA_Handreiking_voor_Huisartsenpraktijken.pdf
https://www.innovatiekringdementie.nl/files/downloads/Richtlijn_Probleemgedrag.pdf
https://www.verenso.nl/_asset/_public/Nieuws/180306-Persbericht-richtlijn-probleemgedrag.pdf
https://www.verenso.nl/_asset/_public/Nieuws/180306-Persbericht-richtlijn-probleemgedrag.pdf
https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Berichten/7571-1/Onderzoek_POHJ_febr_2018.pdf
https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Berichten/7571-1/Onderzoek_POHJ_febr_2018.pdf
https://transitieautoriteitjeugd.nl/files/vierde-jaarrapportage-taj-2018-03-28.pdf
https://transitieautoriteitjeugd.nl/files/vierde-jaarrapportage-taj-2018-03-28.pdf
https://www.toezichtsociaaldomein.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/toestemmingsrapport_definitief_incl_bijlagen.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/toestemmingsrapport_definitief_incl_bijlagen.pdf
https://www.dezorgagenda.nl/wp-content/uploads/2018/02/RVS-Zorgagenda-_-web.pdf
https://kingsfundmail.org.uk/21A8-5HXLL-D4HHIBEJB3/cr.aspx
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/privacy-sociaal-domein
https://magazines.toezichtsociaaldomein.nl/jaarbeeld/2018/01/producten-2017
https://guusschrijvers.nl/wp-content/uploads/2018/08/Burgerperspectieven_2018_1_web.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Sociale-wijkteams-opnieuw-uitgelicht-2018%20%5BMOV-13719898-1.2%5D.pdf
https://guusschrijversacademie.nl/congressen/samenwerking-eerstelijnszorg-en-wijkteams
https://guusschrijversacademie.nl/congressen/samenwerking-eerstelijnszorg-en-wijkteams


16. Persbericht ‘RVS: betrek ervaringskennis bij het maken van beleid  

17. ‘Talrijke ideeën over een gezonde samenleving’.  

18. Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn  
en Sport, maart 2018

19. Verschil moet er zijn! inaugurale rede door prof. dr. Maria van den Muijsenbergh.   
Radboud Universiteit, maart 2018.

20. Visie Huisartsen voor ouderen; samen werken aan persoonsgerichte zorg,   
Nederlandse Huisartsen genootschap, LHV, Laego, september 2017.

21. Integrale ouderenzorg op Walcheren; integrale ouderenzorg, wel betere afstemming,  
maar kost aanzienlijk meer tijd. 
En ook: Te hoge verwachtingen integrale ouderenzorg 
En ook: Effecten integrale zorg op zorgverleners minder groot dan gedacht

22. Ervaringsdeskundigen in het sociaal domein, wie zijn dat en wat doen ze; Movisie   
april 2018

23. Het Kwaliteitskompas: de Amsterdamse lerende aanpak. Waarom we moeten   
veranderen om onszelf te verbeteren. Door Lou Repetur en Tom van Yperen

24. Gemeente zet in coalitieakkoord in op aanpak tekort sociaal domein  .  

25. Keuzevrijheid in de wijkverpleging Onderzoek naar ervaren knelpunten, Arteria   
Consulting.

26. De huisarts kan meer betekenen voor minder patiënten, Landelijke   
Huisartsenvereniging. 

Utrecht, 15 augustus 2018
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https://www.skipr.nl/actueel/id35410-gemeente-zet-in-coalitieakkoord-in-op-aanpak-tekort-sociaal-domein.html
https://guusschrijvers.nl/wp-content/uploads/2018/08/de_huisarts_kan_meer_betekenen_voor_minder_patienten.pdf
https://guusschrijvers.nl/wp-content/uploads/2018/08/de_huisarts_kan_meer_betekenen_voor_minder_patienten.pdf
https://guusschrijvers.nl/wp-content/uploads/2018/08/keuzevrijheid-in-de-wijkverpleging.pdf
https://guusschrijvers.nl/wp-content/uploads/2018/08/keuzevrijheid-in-de-wijkverpleging.pdf
https://www.eur.nl/nieuws/effecten-integrale-zorg-op-zorgverleners-minder-groot-dan-gedacht
http://www.medischondernemen.nl/medisch-ondernemen/te-hoge-verwachtingen-integrale-ouderenzorg
https://www.captise.nl/Zorg-Ouderen/ArtMID/509/ArticleID/2068/Integrale-ouderenzorg-wel-betere-afstemming-maar-kost-aanzienlijk-meer-tijd
https://www.captise.nl/Zorg-Ouderen/ArtMID/509/ArticleID/2068/Integrale-ouderenzorg-wel-betere-afstemming-maar-kost-aanzienlijk-meer-tijd
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/visie_huisartsen_voor_ouderen_2017_web_0.pdf
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/visie_huisartsen_voor_ouderen_2017_web_0.pdf
http://www.pharos.nl/documents/doc/oratie_maria_muijsenbergh_lr.pdf
http://www.pharos.nl/documents/doc/oratie_maria_muijsenbergh_lr.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/03/20/actieprogramma-een-tegen-eenzaamheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/03/20/actieprogramma-een-tegen-eenzaamheid
https://www.dezorgagenda.nl/wp-content/uploads/2018/02/Achtergrondstudie-bij-Gezien-en-gehoord.pdf
https://www.dezorgagenda.nl/wp-content/uploads/2018/02/PERSBERICHT-RVS-betrek-ervaringskennis-bij-het-maken-van-beleid.pdf
https://www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/media/filer_public/90/67/9067f2be-8545-4d73-b3e2-cce087f3409a/essay_over_het_kwaliteitskompas.pdf
https://www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/media/filer_public/90/67/9067f2be-8545-4d73-b3e2-cce087f3409a/essay_over_het_kwaliteitskompas.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Startnotitie-Ervaringsdeskundigen-in-het-sociaal-domein%20%5BMOV-13952652-1.0%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Startnotitie-Ervaringsdeskundigen-in-het-sociaal-domein%20%5BMOV-13952652-1.0%5D.pdf

