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Zinnige zorg
in de strategische thema’s

Zinnige zorg was al een van
onze vijf strategische thema's,
in het nieuwe jaar ligt daar onze
focus. Vanuit deze focus werken
we verder aan de vier bekende
strategische thema’s.

Hierdoor kunnen we de samenwerking in de regio en het
netwerk van de patiënt verder
vormgeven, zorg toegankelijk
houden en werken we aan het
vertrouwen van onze omgeving.

Patiënt
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Strategische thema’s

Thema 1

Thema 2

Thema 3

Thema 4

Thema 5

Wij willen de beste uitkomsten
voor onze patiënten

Wij werken samen
met de patiënt

Wij koesteren
onze medewerkers

Wij investeren
in zinnige zorg

Wij werken aan het vertrouwen
van onze omgeving

Oprechte interesse | Nuchterheid | Lef
Kwadranten
Financiën & bedrijfsvoering

Markt & samenwerking

Wij willen de beste uitkomsten
voor onze patiënten
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Thema 1

CT

We verbeteren continu de kwaliteit van zorgprocessen,
met een focus op een aantal kwaliteitsthema’s, waarbij we
de input van patiënten vragen

P

PDCA
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We houden ons kwaliteitssysteem op
orde en passen de kwaliteitstools
toe met een focus op de PDCA
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Personeel

DO

CH

Kwaliteit

We betrekken patiënten actief bij het
afstemmen en optimaliseren van de zorg

Thema 2

Wij werken samen
met de patiënt

De organisatie ondersteunt
dat waar dat nodig is

Thema 3

Wij koesteren
onze medewerkers

Alle medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun
vakbekwaamheid, inzetbaarheid en werkplezier

Met zinnige zorg voorkomen,
verplaatsen en vervangen we zorg

Thema 4

Wij investeren
in zinnige zorg

Netwerkgeneeskunde
draagt daaraan bij

We zorgen voor een financieel gezonde bedrijfsvoering door te
voldoen aan de begroting en afspraken met de verzekeraars

Thema 5

Wij werken aan het
vertrouwen van onze omgeving

We vergroten de toegankelijkheid van
onze zorg en zetten capaciteitsmanagement
daarvoor in.

€

Wat is zinnige zorg?

COVID-19

Met zinnige zorg willen we de patienten de beste zorg bieden en
overbodige zorg vermijden. Niet meer dan nodig, niet minder dan
noodzakelijk. Zorg is zinnig, wanneer die voor elke patient
noodzakelijk en bewezen effectief is. Met zinnige zorg willen we
patienten de beste zorg bieden en onnodige zorgkosten vermijden.

Het jaar 2021 zal nog deels in het teken
staan van het herstel na de uitbraak van
COVID-19 in 2020. Op dit moment zijn
er nog verschillende onzekerheden,
waarvan we nog niet weten hoe dit zich
komende maanden gaat ontwikkelen.
Dit alles neemt niet weg dat we de
kaders voor 2021 zo scherp als mogelijk
willen neerzetten.

Voorkomen van
(duurdere) zorg
- Keuzehulpen
- Kliniek naar dagbehandeling
- Leefstijl poli

Verplaatsen van zorg
(dichtbij huis als kan,
verder weg als moet)
- Ouderenkliniek
- Specialistisch consult in 1e lijn
- Van 3e lijn naar 2e lijn

Vervangen van zorg
(door andere zorg,
zoals E-health)
- Digitale (intercollegiale)
consulten
- Thuismonitoring
- Digitale intake/ anamnese

