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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt de eindrapportage van het programma Specialist Ouderengeneeskunde in 
toekomstperspectief in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere (SO-GVA). In 2019 begon de 
verkenning naar een toekomstbestendige SO-functie in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere. Een 
groep van betrokken specialisten ouderengeneeskunde begon de zoektocht naar een nieuwe 
werkelijkheid voor het specialisme ouderengeneeskunde, met commitment van de betrokken 
bestuurders. Een unieke positie voor de specialisten ouderengeneeskunde om vanuit medisch 
leiderschap een actieve bijdrage te leveren aan de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van 
ouderenzorg voor kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen ongeacht de verblijfplaats in de 
regio. Een intensieve reis, maar de moeite waard en met mooie resultaten, die een opmaat zijn 
naar verdere ontwikkeling van de ouderenzorg en specifiek de functie van specialist 
ouderengeneeskunde in de regio. Niet alleen de resultaten tellen, ook het proces is van grote 
meerwaarde geweest. 
 
Ik wil mijn dank uitspreken naar alle specialisten ouderengeneeskunde, managers behandelzaken 
en bestuurders van de regio voor de input, betrokkenheid en het vertrouwen. Dankzij hen zijn er 
mooie stappen gezet.  
 
Als het ergens kan, dan kan het in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere, zo hebben we samen 
mogen ervaren. 
 
Als programmaleider van het SO-GVA programma nodig ik u, namens het programmakernteam 
en de regiehouders, van harte uit om kennis te nemen van de resultaten en uitkomsten. 
 
Eveline van Opstal  
Programmaleider SO-GVA 
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Management samenvatting eindrapportage SO-GVA programma 
 

Toenemende tekorten 
Het tekort aan huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (SO) neemt toe. Dit tekort zal in 
de nabije toekomst verder toenemen en begint op sommige plaatsen in Nederland steeds 
nijpender te worden. De instroom in de SO-opleiding blijft al jaren achter, opleidingsplaatsen 
blijven onvervuld terwijl het verloop toeneemt en ook de reguliere uitstroom van specialisten 
ouderengeneeskunde groter wordt. Het laatste geldt ook voor huisartsen, waar voor praktijken 
geen opvolgers te vinden zijn. 
 

Complexere zorg en welzijn centraal 
Ondertussen wordt de zorgvraag vanuit kwetsbare doelgroepen complexer. Huisartsen hebben 
steeds meer kwetsbare ouderen in hun praktijken en vragen meer om consultatie en 
gespecialiseerde expertise bij de behandeling en begeleiding van hun patiënten. De complexiteit 
van zorg en behandeling in de verpleeghuizen neemt merkbaar toe en verandert bovendien van 
aard. Ouderen hebben vaker meerdere aandoeningen en worden pas opgenomen als het thuis 
niet langer gaat. De scope van verpleeghuizen verschuift hiermee van langdurig verblijf naar 
kortdurende (specialistische) zorg. Daarbij heeft de specialist ouderengeneeskunde steeds vaker 
een consulterende functie voor ouderen thuis. Deze beweging in de zorg valt samen met een 
veranderende maatschappelijke en politieke opvatting over gezondheid, zorg en behandeling. 
Waarbij het dagelijkse leven en welzijn van de oudere meer centraal komt te staan in de 
zorgverlening en zo lang mogelijk thuis wonen wordt nagestreefd. 
 

Duurzame Medische Zorg 
Het ministerie van VWS startte het landelijke programma Duurzame Medische Zorg. In 2018 
werd het programmaonderdeel Waardigheid en Trots in de regio gelanceerd. De Erasmus School 
of Health Policy and Management voerde een Regioscan uit in meerdere regio’s, waaronder de 
regio Gooi & Vechtstreek-Almere (GVA). Daaruit bleek dat regionalisering de beste kansen en 
mogelijkheden biedt voor het duurzaam verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen en 
specifieke doelgroepen. In deze regio werd een Regionale Zorgvisie ontwikkeld, waarbij regionale 
samenwerking centraal staat. Om de toekomstige, veranderende rol van de specialist 
ouderengeneeskunde daarbij te verkennen, startte het onderliggende programma SO-GVA. 
 

Doelstelling 
Het doel is om het aanbod van de medische zorg en behandeling aan te laten sluiten op de 
(veranderde) zorgbehoefte in de regio, om de continuïteit te borgen, expertise met elkaar te 
delen en van elkaar te leren. Om zo een eigentijdse en toekomstbestendige SO-functie te 
realiseren die past binnen de Regionale Zorgvisie (RZV-GVA) en garant kan staan voor 
verduurzaming van de medische zorg, behandeling en ondersteuning aan kwetsbare ouderen en 
specifieke doelgroepen in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere voor nu, straks en later. 
 

Vraagstukken - actielijnen 
Het genoemde programma Waardigheid en Trots en de Regioscan hebben geleid tot een aantal 
gezamenlijke vraagstukken binnen het Specialisme Ouderengeneeskunde in de regio Gooi & 
Vechtstreek-Almere (SO-GVA). Deze vraagstukken zijn vertaald naar actielijnen in het programma 
SO-GVA. Iedere actielijn volgde, onder leiding van een regiehouder (specialist 
ouderengeneeskunde), eenzelfde aanpak: 

 
 
De actielijnen formuleerden via deze aanpak conclusies en aanbevelingen die via een 
beleidsadvies werden voorgelegd aan het Bestuurlijk Netwerk Overleg in de regio GVA. Deze 
besloot over de vervolgstappen per actielijn. 
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Actielijn Anders Werken 
Hoe kan de specialist ouderengeneeskunde binnen het Specialisme Ouderengeneeskunde anders 
werken in de regio GVA; om zich als specialist te onderscheiden? 
Probleemomschrijving 

• In de huidige SO-functie is er sprake van behoorlijke taakvervuiling. Specialisten 
ouderengeneeskunde houden zich nog (te) vaak bezig met taken die gemakkelijk 
overgenomen kunnen worden door andere disciplines. Een eenduidig beeld van de SO-
kerntaken ontbreekt. 

Conclusies en vervolg 

• Deze actielijn liep langs twee sporen: Taakzuiverheid en ANW-diensten. Belangrijkste 
verbeterpunten in beide sporen, na het onderzoek in de actielijn, gaan over de gewenste 
c.q. benodigde professionalisering van de werkorganisatie en fasegewijze 
patroondoorbreking bij de zorgprofessionals. Beide thema’s vragen om periodiek – 
regionaal in te richten overleg tussen verantwoordelijken en belanghebbenden. Beide 
onderwerpen worden meegenomen bij de speerpunten van het eerstelijns-concept 
Integrale Medische Ouderen Zorg (IMOZ) in de regio en als thema’s bij de in te richten 
SO-werktafel (zie verder). 

 

Actielijn Anders Behandelen 
Hoe kunnen de specialisten ouderengeneeskunde binnen de regio GVA anders gaan behandelen 
om de steeds krappere arbeidsmarkt met elkaar op te vangen? 
Probleemomschrijving 

• De werkdruk neemt niet alleen toe voor de specialist ouderengeneeskunde, maar ook 
voor de huisarts. Van de huisarts wordt meer expertise verwacht op het gebied van 
ouderengeneeskunde. Daarnaast vervult de specialist ouderengeneeskunde steeds 
vaker een rol in de eerste lijn. Een goede samenwerking in de regio is cruciaal om steeds 
tijdig de juiste geneeskundige zorg te kunnen bieden aan kwetsbare ouderen en 
specifieke doelgroepen. 

Conclusies en vervolg 

• Deze actielijn werkte binnen het programma verder aan het eerstelijns-concept IMOZ 
(Integrale Medische Ouderen Zorg). Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en 
VVT-bestuurders werken daarbij regionaal samen aan het oplossen van de kwaliteits- en 
capaciteitsvraagstukken. Uitgangspunten en nadere afspraken voor deze verregaande 
samenwerking en verdeling van taken, die in een reeds bestaand concept convenant 
waren opgenomen, werden getoetst en beoordeeld. Het concept is hoopgevend en met 
hulp van pilots die in september 2021 startten, vindt verdere concretisering plaats. 
IMOZ is ook benoemd als een van de speerpunten en daarmee onderdeel van de 
Regionale Zorgvisie. 

 

Actielijn Anders Organiseren 
Hoe kan de regio GVA het Specialisme Ouderengeneeskunde anders organiseren zodat de 
behandelaren en zorgprofessionals geen hinder ondervinden van beperkende grenzen? 
Probleemomschrijving 

• Organisatorische- en financieringsgrenzen beperken het leveren van duurzame zorg en 
behandeling. Een gezamenlijk gedragen regionale visie op (organisatie en inrichting van) 
de ouderenzorg in de toekomst en de rol van de specialist ouderengeneeskunde hierin, 
ontbrak. 

Conclusies en vervolg 

• Gedurende het programma werd deze actielijn ondergebracht bij de actielijnen Anders 
Werken en Anders Positioneren en verder ingebed. 

 



 

Eindrapportage programma SO-VGA - versie 2.0 8 

Actielijn Anders Opleiden 
Hoe kan men binnen de regio GVA binnen het Specialisme Ouderengeneeskunde vorm en inhoud 
gaan geven aan anders opleiden? 
Probleemomschrijving 

• Er is geen compleet overzicht van de regionale opleidingscapaciteit. Hierdoor kan de 
regionale opleidingscapaciteit niet optimaal benut worden en loopt de regio mogelijk 
opleidingskansen en mogelijkheden voor vernieuwing(en) mis. In het programma werd 
onderscheid gemaakt tussen opleidingen voor specialisten ouderengeneeskunde, 
opleidingen voor GZ-psychologen en regionale bij- en nascholing van basisartsen 
(ANIOS), AIOS en coassistenten. Gekeken is in hoeverre deze opleidingen regionaal zijn 
op te pakken en uit te voeren. 

Conclusies en vervolg 

• Het gezamenlijk organiseren van opleidingsactiviteiten in de regio lijkt kansrijk. Zo wordt 
opleidingscapaciteit optimaal benut en de aantrekkelijkheid van de regio vergroot. In 
september 2021 startte een verdere verdieping naar de haalbaarheid, uitvoerbaarheid 
en betaalbaarheid van de gecombineerde opleidingsplaats van GZ-psychologen. Ook het 
combineren van opleidingsgroepen in de regio is verkend en uitgewerkt. Voor de 
regionale bij- en nascholing voor basisartsen, AIOS en coassistenten werd de 
opleidingsmodule ‘In de Dienst’ ontwikkeld. Verder weten de SO-hoofdopleiders van de 
instellingen elkaar beter te vinden om krachten te bundelen. Het thema gezamenlijk 
opleiden in de volle breedte wordt daarnaast meegenomen binnen de Regionale Zorg 
Academie, een speerpunt van de Regionale Zorgvisie. 

• Parallel aan dit programma is er in de regio ook gekozen voor participatie in het 
landelijke programma regionale Capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg om zo 
samen meer overzicht en inzicht in getal en maat te krijgen in de ontwikkeling van de 
regionale arbeidsmarkt. 

 

Actielijn Anders Onderzoeken 
Hoe kan men in de regio GVA de Ouderenzorg anders onderzoeken om zo (nieuwe) kennis en 
wetenschap vorm en inhoud te geven? 
Probleemomschrijving 

• De afgelopen jaren is op tal van onderdelen verschillend wetenschappelijk onderzoek 
gedaan, zoals in het kader van een promotietraject. In de werk- en beroepspraktijk van 
de specialist ouderengeneeskunde ontstaat in toenemende mate behoefte om deze en 
andere onderzoeksresultaten, onderbouwingen en acties te implementeren. Op dit 
moment lijken kennis en wetenschap nog niet duurzaam verankerd in de regio. Mede 
daardoor is er gebrek aan inzicht in zorg-gerelateerde cijfers. 

Conclusies en vervolg 

• Na een inventarisatie en scenario verkenningen lijkt het organiseren van een regionale 
onderzoeksgroep ouderengeneeskunde het meest passend. Het wordt als beleidsthema 
ingebracht bij de SO-werktafel (zie verder). 

 

Actielijn Anders Positioneren 
Hoe kan in de regio GVA binnen het Specialisme Ouderengeneeskunde de specialist 
ouderengeneeskunde zich anders positioneren om goede aansluiting te houden in het 
zorglandschap? 
Probleemomschrijving 

• In de huidige samenwerkingsrelatie tussen de specialisten ouderengeneeskunde in de 
regio worden lopende regionale vraagstukken ad hoc opgepakt of loopt afstemming - de 
laatste 2 jaar - binnen het tijdelijke SO-GVA programma waarin inhoud en vorm is 
gegeven aan de positie van de specialist ouderengeneeskunde. Ook is er, vanuit diverse 
ketenpartners toenemend vraag naar één aanspreekpunt voor de specialisten 
ouderengeneeskunde in de regio om zorgproces- en samenwerkingsafspraken te maken. 
De verkregen positie en de regionale organisatie van de specialisten 
ouderengeneeskunde vanuit het SO-GVA programma moeten verder ontwikkelt en van 
daaruit behouden en geborgd worden. 
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Conclusies en vervolg 

• Het programma SO-GVA toonde de meerwaarde van het regionaal organiseren en 
positioneren van specialisten ouderengeneeskunde. Vanuit de gezamenlijk 
geformuleerde toekomstvisie kwam netwerkzorg als een van de belangrijkste thema’s 
naar voren. Eerste stap daarbij is het versterken van de regionale samenwerking. Om te 
komen tot een professioneel netwerk van specialisten ouderengeneeskunde, een 
regionale adviesfunctie van specialisten ouderengeneeskunde en samenwerking met 
bestuurders verder te verduurzamen wordt een regionale SO-werktafel ingericht. 

 
In de loop van het programma werd een vraagstuk toegevoegd: 

Actielijn Anders Dokteren 
Hoe kan in de regio GVA digitale (zorg)technologie ingezet worden om een duurzame werkwijze 
te realiseren voor de specialist ouderengeneeskunde om ook in de toekomst zorg en behandeling 
te kunnen blijven bieden aan kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen? Ofwel: anders 
dokteren. 
Probleemomschrijving 

• Tijdens de coronacrisis heeft het gebruik van digitale (zorg)technologie in de 
werkpraktijk van de specialisten ouderengeneeskunde een opmerkelijke vlucht 
genomen. Het is nog onduidelijk wat de (verdere) mogelijkheden van digitale 
(zorg)technologie in de ouderenzorg zijn en op wat voor manier deze toepassingen een 
bijdrage kunnen leveren aan de SO-functie in toekomstperspectief. 

Conclusies en vervolg 
• In het programma werd een pilot uitgevoerd met de Microsoft HoloLens 2 en deze pilot 

had een positief effect op de werk- en beroepspraktijk van de specialist 
ouderengeneeskunde. Volgende stap is het uitwerken van een vervolgaanvraag tot een 
nieuw HoloLens programma en het uitwerken van een businesscase met alle benodigde 
(financiële) kaders om te besluiten voor bredere toepassing in de regio. 

 

Toekomstperspectief 
In het programma werd een toekomstscenario vanuit SO-perspectief geschetst en gereflecteerd 
op de Regionale Zorgvisie GVA. Hieruit bleek een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld op de 
verwachte ontwikkelingen in de ouderenzorg en de rol van de specialist ouderengeneeskunde 
hierin. Netwerkzorg, specialist ouderengeneeskunde als netwerkspecialist, regionaal krachten 
bundelen en (zorg)technologie & innovatie zijn daarbij belangrijke sleutelbegrippen. Daarbij is 
speciale aandacht nodig voor ontschotting, scholing en loopbaanontwikkeling, digitale 
communicatie, passende woningen en een culturele omslag bij alle betrokken professionals. 
 

Naar professioneel SO-netwerk: SO-werktafel 
Bij veel (medische) vraagstukken rond de ouderenzorg in de regio is het wenselijk om voor de 
specialisten ouderengeneeskunde in de regio een professioneel netwerk te organiseren. Voor 
(medisch-inhoudelijke) professionele adviezen, de afstemming over de (gewenste) positie en om 
een eenduidig geluid te laten horen en daarmee de medische inspraak en (mede)zeggenschap te 
professionaliseren. Het doel is om bestuurlijk en organisatorisch perspectief en (medisch) 
inhoudelijke perspectieven te combineren, om samen te komen tot een visie en strategie om de 
continuïteit en kwaliteit van de ouderenzorg nu en in de toekomst te kunnen blijven waarborgen. 
De regiehouders, de specialisten ouderengeneeskunde in de regio en het Bestuurlijk Netwerk 
Overleg stonden achter de verdere ontwikkeling, realisatie en verdere professionalisering van het 
regionale SO-netwerk door middel van een ‘regionale SO-werktafel’. Een vast overleg dat twee 
kanten uitwerkt: bestuurders hebben een goed georganiseerd SO-advies- en overlegorgaan en de 
specialisten ouderengeneeskunde op hun beurt beschikken over een goede uitgangspositie om 
met bestuurders in de regio in gesprek te gaan over wenselijke ontwikkelingen. 
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1 Programma SO-GVA 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Er is een toenemend tekort aan huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde1,2. Dit tekort zal 
in de nabije toekomst toenemen en begint op sommige plaatsen in Nederland steeds nijpender 
te worden3. De instroom in de SO-opleiding blijft al jaren achter, opleidingsplaatsen blijven 
onvervuld terwijl de uitstroom van specialisten ouderengeneeskunde toeneemt4. Het laatste 
geldt ook voor huisartsen, waarvoor praktijken geen opvolgers te vinden zijn. Overigens is het 
tekort niet gelijkmatig over Nederland verdeeld. Met name in de (rand) provincies waar ook veel 
plattelandsdorpen zijn, is het tekort groter dan in de randstad. 
 
Het toenemende tekort speelt zich af in een veranderend zorglandschap. Door de vergrijzing en 
ouderen die langer thuis blijven wonen neemt de zorgvraag toe wordt deze complexer. 
Huisartsen hebben steeds meer kwetsbare ouderen in hun praktijken en krijgen daardoor ook 
meer behoefte aan consultatie en gespecialiseerde expertise bij de behandeling en begeleiding 
van hun patiënten. De complexiteit van zorg en behandeling in de verpleeghuizen neemt 
merkbaar toe en verandert bovendien van aard. Ouderen hebben vaker meerdere aandoeningen 
en worden pas opgenomen als het thuis niet langer gaat. De ‘verblijfsduur’ in instellingen is de 
afgelopen jaren dan ook aanzienlijk gedaald5. Veel ouderen overlijden binnen drie maanden na 
opname. De scope van verpleeghuizen verschuift hiermee van langdurig verblijf naar 
kortdurende (specialistische6) zorg. Daarbij heeft de specialist ouderengeneeskunde steeds vaker 
een consulterende functie voor ouderen thuis. Er ontstaan allerlei nieuwe zorgvormen tussen de 
eerste en tweede lijn, waarbij verschillende medisch specialisten betrokken zijn. Traditionele 
schotten tussen de zorg en behandeling verdwijnen en ‘care’ en ‘cure’ raken steeds meer 
geïntegreerd. Huisartsen zetten vaker in op gerichte bijscholingen7 waardoor hun eigen expertise 
toeneemt. 
 
Deze beweging in de zorg valt samen met een veranderende maatschappelijke en politieke 
opvatting over gezondheid, zorg en behandeling. Tegenwoordig wordt gezondheid gezien als 
meer dan de afwezigheid van ziekte8 en de nadruk ligt ook niet meer op de medische 
behandeling alleen. Er is steeds meer aandacht voor andere belangrijke aspecten in het leven van 
ouderen, zoals dagelijks functioneren, kunnen participeren in de samenleving en kwaliteit van 
leven9. Daarmee komt het dagelijkse leven en welzijn van de oudere meer centraal te staan in de 
zorgverlening. 
 
Het bovenstaande vraagt het nodige van alle betrokkenen. Zij moeten nadenken over de wijze 
waarop zij willen omgaan met de veranderende zorgvraag en het groeiende tekort aan 

 
1 Binnen de ouderenzorg en in de verpleeghuizen, trans- en extramurale behandeling en thuiszorg (VVT) 279 
vacatures in Nederland (3e kwartaal 2017, medisch contact)   
2 Van Pijkeren, N., Wallenburg, I. (2019). Regioscan Gooi & Vechtstreek-Almere – Duurzame Zorg voor 
Ouderen in de Regio. Erasmus School of health Policy and Management.   
3 De provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland. Zie ook bijvoorbeeld Leeuwarder Courant 
(LC) 29/6/18 oplopende en toenemende tekort huisartsenzorg in Leeuwarden en omgeving   
4 Capaciteitsorgaan. (2019). Capaciteitsplan 2010-204, Deelrapport 5, Specialist Ouderengeneeskunde. 
Geraadpleegd van: https://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2019/12/Capaciteitsplan-2021-2024-
Deelrapport-5-SO.pdf    
5 https://www.zorgcijfersdatabank.nl/nieuws/nieuwe-publicatie-verblijfsduur-verpleeghuizen  
6 Zoals Observatie en Diagnostiek, geriatrische vraagstukken, geriatrische revalidatie, complexe 
psychogeriatrische vraagstukken in combinatie met psychiatrie/ somatische problematiek.   
7 Zoals de kaderopleiding ouderen geneeskunde.   
8 ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, 
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’ Machteld Huber   
9 Bijvoorbeeld M. Huber: de 6 dimensies van het Spinnenweb (2015): lichaamsfuncties, mentale functies en 
mentale beleving, spirituele dimensie, Kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participatie en dagelijks 
functioneren, maar ook J. Slaets Leefplezier, Els Borst Lezing 14 november 2017.   

https://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2019/12/Capaciteitsplan-2021-2024-Deelrapport-5-SO.pdf
https://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2019/12/Capaciteitsplan-2021-2024-Deelrapport-5-SO.pdf
https://www.zorgcijfersdatabank.nl/nieuws/nieuwe-publicatie-verblijfsduur-verpleeghuizen
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behandelaren (specialisten ouderengeneeskunde). Daarnaast moet ook gekeken worden naar 
hoe verschillende nieuwe en bestaande functies invulling kunnen krijgen. Bijvoorbeeld de rol van 
de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA), maar ook de positie van de GZ-
psycholoog en de plaats, positie en rol van de basisarts. Als ook de veranderende rol van de 
huisarts en die van de specialist ouderengeneeskunde (SO) zelf. Dit alles binnen de context van 
het genoemde veranderend zorglandschap. 
 
Gezien de beschreven huidige ontwikkelingen is de tijd nu aangebroken om dit complexe 
vraagstuk gezamenlijk op te pakken. Het probleem wordt niet opgelost door te blijven wachten, 
de schaarste van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde verdelen en/of tijdelijke 
oplossingen bedenken. Bovendien neemt de werkdruk toe waardoor het werkplezier afneemt en 
het risico ontstaat dat nog meer specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen of andere 
behandelaren stoppen met het werken in de ouderenzorg. Voor ouderen neemt het risico toe dat 
zij in de toekomst niet meer optimaal behandeld kunnen worden en dat wordt gezien de 
vergrijzing een belangrijk maatschappelijk probleem. Daarnaast is er ook nog het simpele feit dat 
de inzet van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde op ZZP-basis (zelfstandige zonder 
personeel) een enorme verhoging van personele kosten met zich mee brengt voor praktijken en 
VVT-organisaties. Voor deze laatste gaat dit ten koste van overstijgende taken als 
kwaliteitsverbetering en de inzet van verzorgenden en verpleegkundigen ‘aan het bed’. 
 
 

1.2 Aanleiding 
 
De geschetste problematiek is niet nieuw. Het ministerie van VWS startte het landelijke 
programma Duurzame Medische Zorg. In het programmaonderdeel Waardigheid en Trots in de 
Regio10, voerde de Erasmus School of Health Policy and Management een Regioscan uit binnen 
12 regio’s in Nederland. Een daarvan was de regio Gooi & Vechtstreek-Almere. In deze Regioscan 
is met kwalitatief onderzoek in kaart gebracht waar knelpunten, kansen en mogelijkheden voor 
de regio Gooi & Vechtstreek-Almere liggen11 om de zorg aan kwetsbare ouderen en specifieke 
doelgroepen duurzaam te verbeteren. Duidelijk werd dat een regionale benadering hierbij een 
van de dominante beleidsthema’s was. In deze regio werd een Regionale Zorgvisie ontwikkeld, 
waarbij regionale samenwerking een belangrijke component is. Om de beschikbaarheid van 
voldoende capaciteit aan specialisten ouderengeneeskunde en aanpalende functies in de 
toekomst inzichtelijk te maken, werd het programma regionale capaciteitsraming Duurzame 
Medische Zorg (rcDMZ) gestart12. Om de toekomstige, veranderende rol van de specialist 
ouderengeneeskunde te verkennen, startte het onderliggende programma SO-GVA. 
 
 

1.3 SO-vraagstukken in de regio 
 
Het genoemde programma Waardigheid en Trots en de Regioscan hebben geleid tot een aantal 
gezamenlijke vraagstukken binnen het Specialisme Ouderengeneeskunde in de regio Gooi & 
Vechtstreek-Almere (SO-GVA). In samenspraak met de specialisten ouderengeneeskunde. 
 

• Hoe kan de specialist ouderengeneeskunde binnen het Specialisme Ouderengeneeskunde 
anders werken in de regio GVA; om zich als specialist te onderscheiden? Door een 
veranderend zorglandschap verdwijnt de taakzuiverheid van de specialist 
ouderengeneeskunde en worden zij belast met steeds meer (rand)zaken. 

 

• Hoe kunnen de specialisten ouderengeneeskunde binnen de regio GVA anders behandelen 
om de steeds krappere arbeidsmarkt met elkaar op te vangen? Er zijn grote arbeidstekorten, 
veranderende arbeidsrelaties (ZZP), functie-mix, functiehuis (SO, PA, VS, GZP) en 

 
10 Zie www.waardigheidentrots.nl 
11 Van Pijkeren, N., Wallenburg, I. (2019). Regioscan Gooi & Vechtstreek-Almere – Duurzame Zorg voor 
Ouderen in de Regio. Erasmus School of health Policy and Management.   
12 Zie www.rcdmz.nl 
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functiedifferentiatie waarop ingespeeld kan worden in het zorglandschap binnen de regio 
GVA. 

 

• Hoe kan de regio GVA het Specialisme Ouderengeneeskunde anders organiseren zodat de 
behandelaren en zorgprofessionals geen hinder ondervinden van beperkende grenzen? 
Hierbij kan men denken aan organisatiegrenzen waardoor samenwerken verhinderd wordt, 
maar ook aan capaciteits- en/of financieringsgrenzen die optimale behandeling 
tegenwerken. 

 

• Hoe kan men binnen de regio GVA binnen het Specialisme Ouderengeneeskunde vorm en 
inhoud gaan geven aan anders opleiden? Binnen een veranderd zorglandschap wordt ook 
gevraagd om andere manieren van opleiden, leren en ontwikkelen, bijvoorbeeld om deze 
regionaal te verkennen. Het vak, de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en 
daarmee het Specialisme Ouderengeneeskunde wordt zo mogelijk aantrekkelijker en kan 
meebewegen met de veranderingen waarbij de opleidingscapaciteit maximaal wordt benut. 

 

• Hoe kan men in de regio GVA de Ouderenzorg anders onderzoeken om zo (nieuwe) kennis en 
wetenschap vorm en inhoud te geven? In een veranderend zorglandschap is inzicht in de 
‘zorg’-cijfers belangrijk en hoe hier op geanticipeerd kan worden. Bij ‘zorg’-cijfers kan men 
bijvoorbeeld denken aan het aantal consulten per periode, prevalentie van ziektebeelden, 
omvang van doelgroepen en arbeidstekorten in de regio. 

 

• Hoe kan in de regio GVA binnen de ouderenzorg de specialist ouderengeneeskunde zich 
anders positioneren om goede aansluiting te houden in het zorglandschap? Het 
zorglandschap verandert als gevolg van een toenemende complexiteit van de zorgvraag, 
grotere zorgvolumes en stijgende zorgkosten in combinatie met het steeds langer thuis 
wonen, burgerparticipatie en zelfredzaamheid van de zorgvrager. 

 
In de loop van het programma werd een vraagstuk toegevoegd:  
 

• Hoe kan in de regio GVA digitale technologie ingezet worden om een duurzame werkwijze te 
realiseren voor de specialist ouderengeneeskunde om ook in de toekomst zorg en 
behandeling te kunnen blijven bieden aan kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen? 
Ofwel: anders dokteren. 

 
Hoe krijgen de specialisten ouderengeneeskunde samen ontwikkelingen gerealiseerd die effectief 
gaan bijdragen aan verduurzaming van de medische zorg, behandeling en ondersteuning aan 
kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen? Ontwikkelingen waarmee de continuïteit van de 
SO-functie gewaarborgd kan worden voor nu, straks en later. 
Het voorgaande heeft geleid tot het formuleren van een gezamenlijke opdracht en doelstelling. 
 
 

1.4 Programmaopdracht 
 
Het verder verbinden van specialisten ouderengeneeskunde en in samenhang ontwikkelen van 
meerdere “anders denken” werkgebieden als onderdeel van het Specialisme 
Ouderengeneeskunde in relatie tot het veranderende zorglandschap. Deze “anders denken” SO-
werkgebieden bestaan uit:  
 

1. anders werken,  
2. anders behandelen,  
3. anders organiseren,  
4. anders opleiden,  
5. anders onderzoeken,  
6. anders positioneren,  
7. anders dokteren.  
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Met de “anders denken” werkgebieden van de specialist ouderengeneeskunde willen we zorgen 
voor blijvende veranderingen in de zorg om in de toekomst te kunnen voldoen aan het 
veranderende zorglandschap. In dit programma gebruiken we de “anders denken” werkgebieden 
om in gezamenlijkheid met meetbare resultaten aan te tonen hoe we gekomen zijn tot 
verduurzaming van de medische zorg, behandeling en ondersteuning aan kwetsbare ouderen en 
specifieke doelgroepen in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere. Daar neemt de ontwikkeling van 
de SO-functie een centrale plaats in. 
 
 

1.5 Programmadoelstelling 
 
Het doel is om het aanbod van de medische zorg en behandeling aan te laten sluiten op de 
(veranderde) zorgbehoefte in de regio, om de continuïteit te borgen, expertise met elkaar te 
delen en van elkaar te leren. Om zo een eigentijdse en toekomstbestendige SO-functie te 
realiseren die past binnen de Regionale Zorgvisie (RZV-GVA) en garant kan staan voor 
verduurzaming van de medische zorg, behandeling en ondersteuning aan kwetsbare ouderen en 
specifieke doelgroepen binnen de ouderenzorg in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere voor nu, 
straks en later. 
 
 

1.6 Opdrachtgever(s) 
 
De opdrachtgever(s) voor het projectenprogramma SO-GVA waren de bestuurders van de 
zorginstellingen die als programmapartners participeren in het programma SO-GVA met Inovum 
als penvoerder. De kassiers-functie is ingevuld door Amaris Zorggroep. De andere 
programmapartners zijn: De Oude Pastorie, Hilverzorg, LZorg BV, Nusantara, Rosa Spier Huis, 
Stichting KAG Zorg, Vivium Zorggroep, Zorggroep Almere en Zorgcentrum Buitenhaeghe.  
 
Sturing vond plaats in samenspraak met de gezamenlijke deelnemende VVT-organisaties waarbij 
de bestuurder van Inovum namens deze VVT-organisaties als penvoerder en hoofdopdrachtgever 
voor het programma optrad (incl. aanspreekpunt naar het Zorgkantoor). De opdrachtgevers 
vormden samen vanuit het Bestuurlijk Netwerk Overleg de stuurgroep. De bestuurder van 
Inovum is naast penvoerder ook deelnemer van deze stuurgroep. 
Het zorgkantoor was indirect betrokken, omdat er sprake is van een co-financiering vanuit de 
WLZ-gelden met resultaatverplichting binnen de geldende subsidiekaders en protocollen van het 
zorgkantoor Zilverenkruis. 
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De programmastructuur staat uitgewerkt in bijgaand schema: 

 
 

1.7 Programmaorganisatie 
 
Het programma kent een transparante governancestructuur waarbij het (regionale) bestuurlijk 
overleg als opdrachtgever geldt. Vanuit de bestuurders is een penvoerder benoemd (en een 
waarnemend penvoerder) die als opdrachtnemer bestuurlijk leidinggeeft aan de uitvoering van 
het programma. De penvoerder wordt daarbij ondersteund door een kernteam SO-GVA. De 
programmamanager vormt samen met de medisch programmaleider de programmaleiding en 
wordt daarbij ondersteund door het programmasecretariaat binnen het kernteam SO-GVA. 
 
De invulling van de rol van (medisch) programmaleider geeft de specialisten 
ouderengeneeskunde een unieke sturende positie in dit programma ten opzichte van andere 
regio's.  
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1.8 Programmamethode 
 
Om antwoorden te vinden op de eerdergenoemde SO-vraagstukken zijn in eerste instantie 6 
actielijnen gedefinieerd. In de zomer van 2020 werd een enquête over het gebruik van digitale 
technologie tijdens de Coronacrisis onder specialisten ouderengeneeskunde (SO) in de regio Gooi 
& Vechtstreek-Almere uitgezet. Hieruit bleek dat zij het gebruik van nieuwe digitale toepassingen 
in de werk- en beroepspraktijk verder zouden willen verkennen. Dit heeft ertoe geleid dat er een 
request-for-change op het programmaplan is doorgevoerd waarbij een extra actielijn anders 
dokteren is toegevoegd aan het programma. 
 
Ieder SO-vraagstuk is verder uitgewerkt naar een doel en de beoogde eindresultaten. Het 
‘Programmaplan SO-GVA versie 3.0’ en de bijbehorende notitie ‘Einddoel voor ogen SO-GVA’13 
vormen de onderleggers voor de uitvoering van het programma en de realisatie van de beoogde 
programmaresultaten. Aan de hand van deze beoogde eindresultaten zijn de regiehouders en 
hun actieteam aan de slag gegaan met ondersteuning en begeleiding door het 
programmakernteam. In het programma is gekozen voor een aanpak en werkwijze met drie 
stappen naar de beoogde eindresultaten op elk van de actielijnen:  
 

1. de vraagstukken in beeld (bespreeknotitie) 
2. de oplossingsrichtingen uitgewerkt (startnotitie) 
3. de oplossingsrichting vastgesteld (beleidsnotitie) 

 
Een belangrijk onderdeel van deze aanpak betreft het lerende karakter van deze werkwijze 
waarbij het werken vanuit opgaven bijdraagt aan het vergroten van het eigenaarschap van de 
actieteams. De specialisten ouderengeneeskunde hebben zo gedurende het programma diverse 
CANMeds14 competenties verder ontwikkeld en vanuit een beleidscyclus leren denken en 
werken. 
 
Binnen alle actielijnen is met deze methode gewerkt met voldoende ruimte voor een praktische 
toepassing op maat. Schematisch ziet deze aanpak er als volgt uit: 

 
 
1.9 Actielijnen 
 
De definitieve actielijnen in het programma zijn:  
 

• Actielijn I: SO en Anders Werken 
Regionale taaktoedeling: SO en Taakzuiverheid 
 

• Actielijn II: SO en Anders Behandelen 
Regionale samenwerking: SO en Netwerkzorg 
 

• Actielijn III: SO en Anders Organiseren 
Regionale zorg organisatie: SO en Zorgorganisatie voor Nu, Straks en Later  

 
13 Zie www.so.gva2025.nl/programma  
14 https://www.verenso.nl/de-specialist-ouderengeneeskunde/competentieprofiel  

http://www.so.gva2025.nl/programma
https://www.verenso.nl/de-specialist-ouderengeneeskunde/competentieprofiel
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• Actielijn IV: SO en Anders Opleiden, Leren en Ontwikkelen 
Regionale opleidingsregio: SO en Opleiden voor de Toekomst 
 

• Actielijn V: SO en Anders Onderzoeken  
Regionale kennisdeling: SO en Wetenschap/Kennisproductiviteit 
 

• Actielijn VI: SO en Anders Positioneren 
Regionale plaats SO-functie: SO in de Toekomst 
 

• Actielijn VII: SO en Anders Dokteren 
Regionale digitalisering: SO Digitaal en Online 

 

 
In hoofdstuk 3 wordt per actielijn in het kort de problematiek beschreven, de doelstelling(en), de 
tussen- en de eindresultaten.  
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2 Regionale context. Waar staan we in de regio Gooi & Vechtstreek-

Almere? 
 
 
2.1 Regionale Zorgvisie  
 
In de regio Gooi & Vechtstreek-Almere sloegen de ouderenzorgaanbieders de handen ineen 
binnen het programma Regionale Zorgvisie Gooi & Vechtstreek-Almere (RZV-GVA)15. In het 
verlengde van het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plaats en Ouderenzorg’ (JZOJP-OZ) met de 
VVT-organisaties in regie, zetten de zorgorganisaties hun gezamenlijke toekomstbeelden en 
voorgenomen ambities om in een regiovisie. Deze regiovisie is opgebouwd uit visielijnen die 
tezamen leiden tot een integrale visie op zorg voor kwetsbare ouderen en specifieke 
doelgroepen op weg naar 2030 in deze regio. Het programma SO-GVA is met de vastgestelde 
actielijnen direct verbonden met de visielijnen in het visiedocument. Als afgeleide van de 
vastgestelde ambities binnen deze zorgvisie zijn zes regionale speerpunten geformuleerd gericht 
op samenwerking en transitie van de ouderenzorg. Door onder andere bestaande structuren en 
schotten te doorbreken, met elkaar nieuwe verbindingen te maken, regionale 
samenwerkingsvormen aan te gaan en de zorg in netwerken te organiseren. Het gaat daarbij om 
de volgende speerpunten: Integrale Medische Ouderenzorg, Sociale Benadering Dementie, 
Ziekenhuisverplaatste Zorg, Zorgtechnologie, Regionale Zorg Academie en Zorgcapaciteit 
(Flexpool). De gekozen regionale speerpunten hebben direct en indirect veel raakvlakken met de 
vraagstukken en resultaten van de actielijnen in het programma SO-GVA. Al deze ontwikkelingen 
zijn concrete regionale uitwerkingen in lijn met de doelen van het landelijke programma 
Waardigheid en Trots in de regio. 

 
 
2.2 Regioscan 
 
Bij de start van het SO-GVA programma is door de Erasmus Universiteit Rotterdam een Regioscan 
Gooi & Vechtstreek-Almere gemaakt16. Met als doel om in kaart te brengen wat de regionale 
problematiek is en welke de kansen en mogelijkheden er zijn voor een regionale aanpak van de 
zorg voor ouderen en specifieke doelgroepen. 
 
Deze scan toont duidelijk dat de regio GVA een vergrijzende regio is. Met name de komende 
jaren zal de vergrijzing en daarmee het verwachte zorggebruik snel verder toenemen. VVT-
instellingen en woonzorgcentra ervaren nu al een toenemende druk van een steeds zwaardere 
categorie cliënten, met name in de Psychogeriatrie (PG). Maar ook de ‘dubbel problematiek’ van 
oudere GGZ-patiënten neemt snel toe. Opvallend in deze regio is de nauwe samenwerking tussen 
huisartsen en de kleinschalige zorginstellingen (woonzorgcentra). De behoefte aan SO-capaciteit 
neemt weliswaar toe, maar dit is – in tegenstelling tot veel andere regio’s – vooral ter aanvulling 
op die van de huisarts en niet ter vervanging. De grote VVT-instellingen hebben vooralsnog 
voldoende specialisten ouderengeneeskunde in dienst om intramuraal de medische behandeling 
te kunnen leveren.  
 
De urgentie voor deze regio zit vooral in de voorspelde toenemende zorgvraag van PG- cliënten 
en ‘specifieke doelgroepen’ zoals Parkinsonpatiënten en de toename van specialistische zorg aan 
huis. Dit tegen de achtergrond van een groeiende wachtlijst en langere opnameduur bij VVT-
instellingen. Gebrek aan SO-capaciteit wordt in deze regio op dit moment vooral ervaren in de 
eerstelijns zorg. Daarnaast staat de continuïteit van de SO-capaciteit bij de middelgrotere VVT-
instellingen onder druk. Intramuraal zijn daarnaast vooral tekorten over de brede linie; 
waaronder VIG-3, VPL 4-5, GZ-psychologen en casemanagers dementie. Deze tekorten, in 
samenhang met een groot verloop van deze medewerkers binnen de zorgteams leggen ook druk 

 
15 Zie: http://rzv.gva2025.nl  
16 Zie: https://so.gva2025.nl/programma/  

http://rzv.gva2025.nl/
https://so.gva2025.nl/programma/
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op de medische teams. Daarmee komt de SO-capaciteit over de gehele linie in de regio meer en 
meer onder druk te staan. 
 
Tegelijkertijd is er een sterke behoefte aan meer kwantitatieve informatie over bijvoorbeeld 
cliëntenaantallen (PG/Parkinson, etc.) en het verloop van zorgverleners om zo beter te kunnen 
sturen op (verwacht) zorggebruik. Dergelijke informatie is nu onvoldoende voorhanden. Op het 
moment van de scan was regionale samenwerking nog beperkt tot een aantal kleinschalige 
initiatieven, maar de urgentie werd gevoeld om tot structurele oplossingen in de regio te komen, 
zowel intra- als extramuraal, om aan de stijgende zorgvraag te kunnen voldoen. Ook was het 
opvallend dat er in deze regio, in vergelijking met andere regio's, nog nauwelijks met VS’en, of 
PA's wordt gewerkt. Dit komt waarschijnlijk doordat tekorten niet zozeer alleen rondom de 
specialist ouderengeneeskunde worden ervaren, maar over de gehele linie. 

 
 
2.3 Arbeidsmarkt 
 
De arbeidsmarkt voor specialisten ouderengeneeskunde is al enige jaren overspannen en de 
situatie van tekorten dreigt verder toe te nemen. Sinds 2017 worden op advies van het 
Capaciteitsorgaan jaarlijks 186 opleidingsplaatsen tot specialist ouderengeneeskunde 
beschikbaar gesteld. Deze plaatsen worden lang niet allemaal benut vanwege het ontbreken van 
voldoende aanmeldingen van opleidingskandidaten. In de zomer van 2019 werd in het rapport 
‘Specialist ouderengeneeskunde: gat in en op de markt?17’ uitgebreid naar het effect gekeken van 
de achterblijvende instroom in de opleiding op het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde 
in de toekomst. Als er niets wordt gedaan, kan het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde 
in 2034 oplopen tot 1.230, terwijl er dan 2.766 specialisten nodig zijn. In het rapport worden 
aanbevelingen gedaan om de instroom in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde te 
vergroten, zoals meer aandacht voor het vak tijdens de basisopleiding, een positievere framing 
van de ouderenzorg en een betere beloning. Een andere optie is om het coschap 
ouderengeneeskunde te verplichten. Ook het regionaal versterken van de opleidingsfunctie met 
de ontwikkeling van een gecombineerde opleidingsgroep met meerdere VVT-zorgorganisaties 
samen is een oplossingsrichting. 
 
In het verlengde van deze landelijke benaderingswijze is in 2020 ook een landelijk programma 
(rcDMZ18) gestart dat de impact en waarde onderzoekt van een regionale raming met meerdere 
beroepen tegelijk (SO-functiefamilie). In vijf regio’s wordt ervaring opgedaan met deze 
(ver)nieuw(d)e regionale aanpak van capaciteitsraming. Hiermee kan nog beter ingespeeld op de 
regionale arbeidsmarktontwikkelingen rond de SO-functie. In de loop van het SO-GVA 
programma is vanuit het rcDMZ programma waardevolle informatie beschikbaar gekomen om 
meer inzicht te verwerven over de regionale arbeidsmarktontwikkeling19. 
 
Voor de SO-functie, in het bijzonder de specialist ouderengeneeskunde zelf, is het vraagstuk van 
zoeken, vinden, binden en boeien van cruciaal belang. Een gezonde interne arbeidsmarkt met 
een aantrekkelijk werk- en leerklimaat vormt de basis voor de ontwikkeling en het vasthouden 
van aantrekkingskracht op de externe arbeidsmarkt. Loopbaanperspectief speelt daarbij een 
grote rol en vraagt van VVT-zorgorganisaties om anders te kijken, anders te denken en anders te 
doen in het zoeken, vinden, binden en boeien van nieuwe SO-zorgprofessionals. In navolging van 
de ziekenhuizen wordt gestuurd op de verdere ontwikkeling van magneetkrachten als onderdeel 
van een zogenaamd ‘magneet’ zorgorganisatie. 
 
Tenslotte krijgt de beleidsontwikkeling van meer taakzuiverheid rond de kerntaken de SO-functie 
langzaam vorm op de interne arbeidsmarkt, alsook de taak-toedeling van SO-taken in 
samenspraak met de PA en de VS. Met beide ontwikkelingen lijken de rol en kerntaken van de 

 
17 Zie: www.verenso.nl  
18 Zie: www.rcdmz.nl  
19 Zie: www.rcdmz.nl/capaciteit/  

http://www.verenso.nl/
http://www.rcdmz.nl/
http://www.rcdmz.nl/capaciteit/
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specialist ouderengeneeskunde zich verder te bewegen in de richting van regisseur en 
netwerkspecialist20.  
 
 

2.4 De juiste zorg op de juiste plaats ouderenzorg 
 
In het najaar van 2020 hebben de samenwerkende ouderenzorgorganisaties, binnen het 
programma Juiste Zorg op Juiste Plaats en Ouderenzorg een onderzoek uitgevoerd om beter te 
begrijpen wat er nodig is om de ouderenzorg in de toekomst goed te organiseren en er zo voor te 
zorgen dat de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft (rapport Gupta 
Strategists21). Naar aanleiding van dit onderzoek zijn twee thema's gekozen waar de 
ouderenzorgorganisaties zich in de regio hard voor gaan maken: verpleeghuiszorg thuis en 
ziekenhuisverplaatste zorg thuis. Hierbij is de inzet van technologie een belangrijke 
oplossingsrichting. 

 
 
2.5  Ziekenhuisverplaatste zorg 
 
Ouderenzorg is een van de drie inhoudelijke speerpunten van Ziekenhuis Tergooi in hun Visie 
2023. Doel is om hun zorg voor kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen zo dicht als 
mogelijk bij de patiënt te organiseren. Dat betekent verplaatsingen vanuit het ziekenhuis, naar de 
huisartsenpraktijk en/of de VVT, al dan niet bij de patiënt thuis of tijdelijk intramuraal. Ziekenhuis 
Tergooi wil dit doen in samenwerking met hun stakeholders. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van 
meer wijkgericht werken vanuit de huisartsen en VVT-zorgorganisaties die al in gang is gezet in 
de regio. In de nabije toekomst wordt voorzien in een verdere integratie van al deze 
ontwikkelingen. 

 
 
2.6 Van regionale context naar het SO-GVA programma 
 
In de bovengeschetste regionale context is regionale samenwerking de kern voor de toekomst. 
Tussen ouderenzorgorganisaties onderling, maar ook met huisartsen en het ziekenhuis. Daarbij 
staan capaciteit en taakherschikking van de specialisten ouderengeneeskunde en aanpalende 
functies centraal, samen met verpleeghuiszorg thuis, ziekenhuisverplaatste zorg en 
technologische innovatie. 
 
Het SO-GVA programma zette eerste stappen naar verdere vormgeving van de regionale 
samenwerking op het niveau van de specialisten ouderengeneeskunde. Ook is de opmaat 
gemaakt naar een nieuwe manier van samenwerking met de huisarts in het Integrale Medische 
Ouderen Zorg project (IMOZ) en de inzet van technologie zoals gebruik van de HoloLens. Deze en 
meer resultaten zullen in hoofdstuk 3 verder worden besproken. 
 

 

 
20 https://www.verenso.nl/over-verenso/standpunten-verenso/taakherschikking  
21 https://so.gva2025.nl/wp-content/uploads/2022/05/2020_GUPTA_ouderenzorgvisie.pdf  

https://www.verenso.nl/over-verenso/standpunten-verenso/taakherschikking
https://so.gva2025.nl/wp-content/uploads/2022/05/2020_GUPTA_ouderenzorgvisie.pdf
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3 Resultaten 
 
 
Per actielijn staan hieronder de belangrijkste resultaten. In de beleidsadviezen van de 
betreffende actielijnen staat een uitgebreidere weergave van de bevindingen, resultaten en 
adviezen. Alle beleidsadviezen, bestuurlijke pitches en besluiten zijn per actielijn te vinden op 
http://so.gva2025.nl.  
 

 
3.1 Actielijn SO en Anders Werken 
 
De regio Gooi & Vechtstreek-Almere kent al enige jaren een toename van het aantal SO-
vacatures en ook het aantrekken van basisartsen wordt moeilijker. In het verlengde hiervan 
neemt ook het aantal specialisten ouderengeneeskunde als ZZP’er toe. Het tijdelijke 
verblijfsprofiel van deze specialisten ouderengeneeskunde maakt dat er sprake is van een nog 
groter aantal vaste vacatures. Het optimaal benutten van de SO-capaciteit wordt daarmee een 
strategisch vraagstuk. Parallel hieraan speelt het fenomeen van toenemende werkdruk en 
werklast voor de specialisten ouderengeneeskunde. Enerzijds lopen in vrijwel alle 
zorgorganisaties de normcijfers (aantal bewoners/cliënten per fte specialist 
ouderengeneeskunde) op - en daarmee het volume van zorgvragen - waardoor sprake is van 
toenemende kwantitatieve werkdruk voor de specialist ouderengeneeskunde. Anderzijds neemt 
de complexiteit van de zorgvraag toe, waarbij ook de prevalentie alsmaar toeneemt. Deze 
ontwikkelingen maken dat het optimaliseren van het steeds ‘tijdig, juist en volledig’ aanspreken 
van SO-capaciteit voor de juiste zaken bepalend wordt voor een optimale inzet van deze 
(medische) specialistische capaciteit ouderengeneeskunde.  
 
In de avond-, nacht- en weekenduren (ANW) speelt een concreter vraagstuk met betrekking tot 
het optimaliseren van de inzet van de specialisten ouderengeneeskunde. De regio Gooi & 
Vechtstreek-Almere kent al enige jaren een gezamenlijke ANW-dienst waarbij sprake is van een 
Noord- en Zuidteam benadering. Men is tevreden over de inrichting en het functioneren van de 
ANW-functie maar in toenemende mate zijn er signalen vanuit de SO-beroeps- en werkpraktijk 
dat de werkdruk in de ANW-diensten verder toeneemt. De aantrekkelijkheid van het werk en 
werken in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere hangt samen met bovenstaande vraagstukken. De 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen zich niet alleen af op de externe arbeidsmarkt 
(tekorten) maar ook op de interne arbeidsmarkt (minder aantrekkelijke werkomgeving). 
 
Probleemomschrijving 
In de huidige SO-functie is er sprake van behoorlijke taakvervuiling. De specialist 
ouderengeneeskunde houdt zich nog (te) vaak bezig met taken die gemakkelijk overgenomen 
kunnen worden door een andere discipline. Een eenduidig beeld van de SO-kerntaken ontbreekt. 
 
Doelstelling 
De specialist ouderengeneeskunde doet het werk waar zij werkelijk voor is opgeleid en waarin zij 
zich als (medisch) specialist kan onderscheiden. Hierdoor wordt de beschikbare SO-capaciteit 
maximaal benut en kan ook aanvullende SO-capaciteit op een verantwoorde manier optimaal 
worden ingezet. De doelstelling is vertaald in de volgende beoogde eindresultaten als 
vertrekpunt voor de uitwerking en realisaties in dit programma:  

1. Het opstellen en vaststellen van een eenduidig begrippenkader rond Taakzuiverheid. 
2. Inzicht verkrijgen in hoeverre de kerntaken/taakzuiverheid door specialisten 

ouderengeneeskunde en artsen worden ervaren. 
3. Inzicht verkrijgen in de achterliggende mechanismes die ten grondslag liggen aan het 

ontstaan van taakonzuiverheid. 
4. Inzicht verkrijgen in de interventies waarmee de taakzuiverheid van de SO-functie kan 

worden vergroot en verder geoptimaliseerd. 
5. Inzicht verkrijgen in loopbaanperspectief en SO-functiematrix in relatie tot 

taakzuiverheid. 

http://so.gva2025.nl/
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6. Inzicht verkrijgen in hoe de werkdruk door artsen tijdens de ANW wordt ervaren.  
7. Inzicht verkrijgen in de achterliggende mechanismes die ten grondslag liggen aan deze 

(vermoedelijk) hoge werkdruk. 

Resultaten 
Voor het onderdeel Taakzuiverheid in deze actielijn werd een inventarisatie gedaan en zijn 
ervaringen uitgewisseld tussen diverse specialisten ouderengeneeskunde rondom dit thema. Dit 
heeft geresulteerd in een eerste opzet van een eenduidig begrippenkader rond Taakzuiverheid 
en een ordening van SO-taken in een functiematrix. Ook is een lijst opgesteld van gesignaleerde 
SO-ongewenste taken. Daarna werd een ordening van SO-taken uitgewerkt in taakclusters te 
weten: niet-exclusieve en exclusieve SO-kerntaken, SO-regietaken en SO-netwerktaken. Tenslotte 
zijn in een eerste verkenning deze taakclusters getoetst bij de specialisten ouderengeneeskunde 
en andere functies binnen de SO-functiefamilie in de regio. 
 
Voor een notitie netwerkzorg ouderengeneeskunde werd een raamwerk opgesteld met een 
doorvertaling naar een werk- en denkmodel voor het optimaliseren van Taakzuiverheid in de 
werk- en beroepspraktijk van de SO-functie.  
 
In samenspraak met de Erasmus universiteit vond actie-onderzoek plaats naar het functioneren 
van de ANW-functie, in het bijzonder de ervaren werkdruk bij artsen tijdens de ANW-uren in de 
regio Gooi & Vechtstreek-Almere. Dit leidde tot meerdere aanbevelingen om de werkdruk tijdens 
de ANW-uren duurzaam te verminderen. Waarbij onder andere de wisselende beschikbaarheid 
en kwaliteit van triage door de verpleegkundige als belangrijk ontwikkelpunt naar boven kwam. 
 
Conclusie en aanbevelingen 
Zowel de bevindingen bij het beleidsvraagstuk over Taakzuiverheid als het actie-onderzoek naar 
het functioneren van de ANW-functie en de ervaren werkdruk heeft een aantal verontrustende 
uitkomsten opgeleverd. In samenspraak met de managers van de Expertise en Behandelcentra 
(behandeldiensten) zijn de eerste uitkomsten besproken en is aandacht gevraagd voor hun 
zienswijze hierop. Veel van de genoemde verbeterpunten in de beleidsadviezen gaan over de 
gewenste c.q. benodigde professionalisering van de werkorganisatie en fasegewijze 
patroondoorbreking bij de zorgprofessionals. 
 
Het samen werken, samen ontwikkelen en samen realiseren van ANW-verbeteringen vraagt om 
het inrichten van een periodiek overleg tussen ‘verantwoordelijken’ en ‘belanghebbenden’ 
waarin realiseren centraal staat. Dit gebeurt momenteel in het waarneemoverleg waarin 
specialisten ouderengeneeskunde van vijf grote VVT-organisatie in de regio zijn 
vertegenwoordigd. Daarbij wordt ook verbinding gezocht met de managers behandelzaken. 
 
Het beleidsthema Taakzuiverheid en het aanpalende thema werkdruk in de ANW-uren heeft een 
grote impact op de beschikbare SO-capaciteit en daarmee het functioneren en het ervaren 
werkplezier van de specialisten ouderengeneeskunde en is een belangrijk onderdeel bij de 
verwezenlijking van integrale medische ouderenzorg. Het lijkt daarmee als beleidsthema bij 
uitstek geschikt als vast bespreekpunt op de agenda van de beoogde SO-werktafel (zie verder). 
 
Verdere uitwerking van het beleidsthema taakzuiverheid en specifiek het optimaliseren van de 
triage door de verpleegkundige voorwacht, zal ook worden meegenomen binnen de uitwerking 
van het regionale speerpunt Integrale Medische Ouderen Zorg (IMOZ). Dat geldt ook voor de 
ECD-toegang tussen de verschillende VVT-organisaties. Daarnaast worden op het thema 
taakzuiverheid de krachten gebundeld met de lopende activiteiten binnen het regionale rcDMZ 
programma. 
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3.2 Actielijn SO en Anders Behandelen 
 
Al langere tijd speelt het vraagstuk van de juiste zorg op de juiste plaats. In het bijzonder de 
medische zorg voor kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen in de eerste lijn, binnen 
particuliere woonzorgcombinaties en in de thuissituatie. Het huidige zorgsysteem maakt nog 
onderscheid in de toegangspoorten voor deze zorgvraag, waarbij sprake is van belemmerende 
schotten. In het hele land is men op zoek naar antwoorden op de vraag hoe een continuüm te 
creëren waarbij medische zorg in de juiste omvang, op de juiste plaats en tegen de juiste 
vergoeding duurzaam beschikbaar kan komen/blijven voor de kwetsbare oudere. Ongeacht de 
plaats waar deze oudere zich op dat moment bevindt. De samenwerking tussen de huisarts en de 
specialist ouderengeneeskunde speelt hierbij een centrale rol waarbij de zoektocht zich steeds 
meer richt op een verregaande integratie van medische basistaken en de specialistische taken. 
 
Probleemomschrijving 
De werkdruk neemt niet alleen toe voor de specialist ouderengeneeskunde, maar ook voor de 
huisarts. Van de huisarts wordt meer expertise verwacht op het gebied van 
ouderengeneeskunde. Daarnaast vervult de specialist ouderengeneeskunde steeds vaker een rol 
in de eerste lijn. Een goede samenwerking in de regio is cruciaal om steeds tijdig de juiste 
geneeskundige zorg te kunnen bieden aan kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen. 
 

Doelstelling 
Het ontwikkelen van de visie op het toekomstige profiel van de specialist ouderengeneeskunde in 
het veranderende zorglandschap in combinatie met een verdiepende visie op ouderenzorg in 
(regionale) netwerken met netwerkzorg als middel. 
 
De doelstelling is vertaald in de volgende beoogde eindresultaten als vertrekpunt voor de 
uitwerking en realisaties in dit programma: 

1. Uitwerking van het reeds ontwikkelde concept Convenant tot een vastgesteld 
samenhangend IMOZ-concept. 

2. Opstellen en vaststellen van een IMOZ-implementatieprojectplan. 
3. Opstellen en vaststellen van een IMOZ-pilotdraaiboek op hoofdlijnen. 
4. Opstellen van een beleidskader voor netwerkzorg in de ouderenzorg. 

 
Resultaten 
Binnen het programma SO-GVA heeft de actielijn Anders Behandelen gewerkt aan het ontwerp 
en de ontwikkeling van het eerstelijns-concept Integrale Medische Ouderen Zorg (IMOZ-
concept). Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en VVT-bestuurders werken daarbij 
regionaal samen aan het oplossen van de kwaliteits- en capaciteitsvraagstukken in de medische 
zorg voor kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen, nu en in de toekomst. De 
uitgangspunten en nadere afspraken die daarvoor nodig zijn, staan in een concept convenant. 
Daarbij is het ontwikkelde convenant verder vertaald naar bouwstenen voor de invoering en 
uitvoering van het IMOZ-concept in een IMOZ-implementatieprojectplan en IMOZ-pilotdraaiboek 
op hoofdlijnen. 
 
Conclusie en aanbeveling 
Het IMOZ-concept is een hoopgevend concept om een passend antwoord te vinden op de 
verdere ontwikkeling van de zorgvraag met als doel de beschikbaarheid van duurzame medische 
zorg voor alle kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen, ongeacht hun verblijf. Het is 
wenselijk om het IMOZ-concept de komende jaren op diverse plaatsen te kunnen uitproberen, te 
funderen en zo succesvol te kunnen implementeren. 

 
Het IMOZ-concept is nog niet uitgekristalliseerd en zal de komende tijd verder worden 
geconcretiseerd, waarbij er op diverse onderdelen ook nieuwe inzichten te verwachten zijn. Dit 
beleidsthema kenmerkt zich dan ook nog heel specifiek als een ontwikkeling waarbij vanuit pilots 
enerzijds wordt gewerkt aan het uitproberen en anderzijds het delen van kennis over de 
toepasbaarheid van het IMOZ-concept in de praktijk. 
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De IMOZ-pilots zijn in september 2021 van start gegaan binnen het IMOZ-
implementatieprogramma en onlangs als onderdeel van een van de speerpunten van de 
Regionale Zorgvisie (RZV-GVA) benoemd. 

 
 
3.3 Actielijn SO en Anders Organiseren 
 
Een toekomstbestendige ouderenzorg en SO-functie vraagt niet alleen om een andere manier 
van samenwerking, maar ook om een wezenlijk andere manier van organiseren en inrichten van 
zorg.  
 
Probleemomschrijving 
Organisatorische- en financieringsgrenzen beperken het leveren van duurzame zorg en 
behandeling. Een gezamenlijk gedragen regionale visie op (organisatie en inrichting van) de 
ouderenzorg in de toekomst en de rol van de specialist ouderengeneeskunde hierin, ontbrak. 
 
Doelstelling 
Het zorgaanbod in de regio is flexibel en doelgroep specifiek afgestemd op de zorgvraag. De 
zorgvraag wordt niet gehinderd door organisatie- en financieringsgrenzen (ontschotting) en is 
georganiseerd vanuit het principe: de juiste zorg op de juist plaats en dichterbij. 
 
De doelstelling is vertaald in de volgende beoogde eindresultaten als vertrekpunt voor de 
uitwerking en realisaties in dit programma: 

• Medisch advisering vanuit de SO-functie over de (te verwachten) uitkomsten, 
ontwikkeling en implementatie van de Regionale Zorgvisie GVA; 

• Eindrapportage over het te voeren beleid en de gekozen strategie over medische 
zorgcoördinatie en advies over de regionale organisatie van (samenhangende) medische 
zorg; 

• Ontwikkelen van een zorgvisie op een duurzame en toekomstbestendige SO-functie 
waarin het zorgaanbod flexibel is, anticiperend op verplaatste zorg, doelgroep specifiek 
en afgestemd op de individuele zorgvraag. 
 

Resultaten 
Gedurende de looptijd van het programma is deze actielijn deels samengevoegd met Anders 
Werken en deels met Anders Positioneren. Voor de resultaten hiervan zie de betreffende 
actielijnen. Daarbij zijn vanuit deze actielijn steeds de organisatorische en inrichtingsaspecten 
belicht en zo geborgd. 
 
Conclusie en Aanbeveling 
Op basis van de uitkomsten werd vastgesteld dat de voortzetting het beste plaats kan vinden 
binnen een aantal andere actielijnen, zoals hierboven genoemd. 

 
 
3.4 Actielijn SO en Anders Opleiden 
 
Beschikbare capaciteit is al jaren een knelpunt voor het realiseren van duurzame medische zorg 
voor kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen. De zorgvraag neemt toe en ook de 
complexiteit en prevalentie in complexe ouderenzorg. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt voor 
specialisten ouderengeneeskunde en aanpalende zorgprofessionals (waaronder basisartsen, PA's, 
VS’en en GZ-psychologen) gespannen. Het belang van het steeds tijdig kunnen vinden, binden en 
boeien van potentiële (opleidings)kandidaten is groot. De toenemende zorgvraag en gespannen 
arbeidsmarkt vragen om aanvullende of nieuwe opleidingsmogelijkheden om de bestaande 
opleidingscapaciteit te kunnen vergroten. Daarnaast is het vergroten van de aantrekkingskracht 
vanuit de regio van belang. Men spreekt in dat licht ook wel over magneetkrachten en de 
magneetfunctie van een zorgorganisatie en/of samenwerkingsverbanden binnen een regio. 
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Probleemomschrijving 
Er is geen compleet overzicht van de regionale opleidingscapaciteit. Hierdoor kan de regionale 
opleidingscapaciteit niet optimaal benut worden en loopt de regio mogelijk opleidingskansen en 
mogelijkheden voor vernieuwing(en) mis. 
 
Doelstelling 
De regionale opleidingscapaciteit voor artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde 
(AIOS) en daarmee gerelateerde beroepsopleidingen (PA, VS en GZ-psycholoog) is 
geoptimaliseerd en de SO-GVA opleidingsfunctie regionaal duurzaam verankerd. 
 
De doelstelling is vertaald in de volgende beoogde eindresultaten als vertrekpunt voor de 
uitwerking en realisaties in dit programma: 
 
Gecombineerde opleidingsgroep specialisten ouderengeneeskunde (GOG-GVA) 

1. Het benutten van kansen en mogelijkheden die er zijn voor het regionaal combineren en 
optimaliseren van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (kwantitatief, 
kwalitatief en kosteneffectief); 

2. Het vergroten van opleidingsvolumes en het verrijken van de leerroutes van AIOS 
Ouderen-geneeskunde (opleidingsrendement met een gecombineerde opleidingsgroep 
(GOG)); 

3. Het benutten van de begeleidende rol van een specialist ouderengeneeskunde en van 
aanpalende zorgprofessionals in opleidingsteams bij de implementatie - invoering en 
uitvoering – van de begeleidingsschil als onderdeel van het GOG-concept in de regio. 

 
Gecombineerde opleidingsgroep GZ-psychologen (GOP-GVA) 

1. De specialisten ouderengeneeskunde geven een advies aan de werkgroep 
gecombineerde opleidingsplaats voor psychologen in opleiding tot GZ-psychologen in de 
regio GVA (GOP-GVA) over de meerwaarde van gezamenlijk opleiden van de GZ-
psychologen in de regio. 

2. Inzichten uit het verkenningsrapport over gezamenlijk opleiden van GZ-psychologen 
worden beoordeeld en vertaald naar bruikbaarheid binnen het opleiden van specialisten 
ouderengeneeskunde. 

 
Regionale Bij- en Nascholing van basisartsen (ANIOS), AIOS en coassistenten (BNS) 

1. Het verkennen van kansen en mogelijkheden die er zijn voor het regionaal combineren 
en optimaliseren van de bij- en nascholing voor ANIOS, AIOS en coassistenten in het 
specialisme ouderengeneeskunde (kwantitatief, kwalitatief en kosteneffectief). 

2. Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het vergroten van opleidingsvolumes en het 
verrijken van de leerroutes van ANIOS en AIOS Ouderengeneeskunde met 
gecombineerde bij- en nascholing. 

3. Het optimaal benutten van de rol van de specialist ouderengeneeskunde, alsook van de 
aanpalende zorgprofessionals, bij de opzet en de implementatie - invoering en 
uitvoering - van gecombineerde bij- en nascholing voor ANIOS, AIOS en coassistenten in 
de regio. 

 
Resultaten 
Er is erkenning verkregen voor een gecombineerde opleidingsgroep (GOG) van HilverZorg en 
Inovum. Bij de start werd deze opleidingsgroep echter meteen geconfronteerd met de uitval van 
een hoofdopleider. Hierdoor kon de continuïteit van de begeleiding onvoldoende worden 
geborgd en volgde het vertrek van de net gestarte AIOS. Verdere ontwikkeling van de 
samenwerking is wel voortgezet op weg naar een hernieuwde start met een AIOS binnen deze 
gecombineerde opleidingsgroep. Daarnaast weten de hoofdopleiders elkaar beter te vinden en 
vindt afstemming plaats over het verder ontwikkelen en versterken van opleiding in de regio. 
 
Vanuit deze actielijn vervulden de specialisten ouderengeneeskunde een adviesfunctie voor de 
werkgroep gecombineerde opleidingsplaats voor psychologen in opleiding tot GZ-psychologen in 
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de regio GVA (GOP-GVA) over de meerwaarde van gezamenlijk opleiden van de GZ-psychologen 
in de regio. 
 
Binnen het deelproject regionale bij- en nascholing is een eerste module ontwikkeld ter 
voorbereiding op de regionale ANW-dienst voor ANIOS en AIOS. Als opmaat naar het realiseren 
van regionale scholing waarin opleidingsactiviteiten worden aangeboden aan alle ANIOS, AIOS en 
coassistenten werkzaam in de VVT. Met als doel het aantrekkelijker maken van de regio voor 
(potentieel) toekomstige specialisten ouderengeneeskunde. 
 
Conclusie en aanbevelingen 
Het lijkt kansrijk om regionaal de krachten de bundelen en meerdere opleidingsactiviteiten 
gezamenlijk te organiseren. Op die manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
opleidingscapaciteiten in de regio. Door het bundelen van de krachten vergroten 
opleidingsvolumes. Tegelijkertijd wordt daardoor de regio GVA ook een aantrekkelijke 
opleidingsregio, doordat de leerroutes worden verrijkt door het combineren van 
opleidingsgroepen en stageplaatsen. 
 
De specialisten ouderengeneeskunde en aanpalende zorgprofessionals lijken samen een 
krachtige en waardevolle onderwijs- en opleidingsregio te kunnen worden. Door regionale 
verdeling van de bijdragen hierin wordt de belasting in onderwijstijd en opleidingsbegeleiding 
beperkt. Regionale krachtenbundeling van de opleidingsactiviteiten van de GZ-psychologen over 
de organisatiemuren heen lijkt om dezelfde redenen kansrijk. Deze regionale 
opleidingsinitiatieven dragen bij aan het doel om een aantrekkelijke regio te zijn om te komen, en 
blijven, werken als ANIOS, AIOS, SO en aanpalende disciplines als de GZ-psycholoog. 
 
In september 2021 startte vanuit werkgroep verband een verdere verdieping naar de 
haalbaarheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de gecombineerde opleidingsplaats van GZ-
psychologen (GOP). De uitwerking van meer gedetailleerde analyse gericht op de waardecreatie 
en impact van de inrichting en organisatie van zowel het GOG-concept, de regionale bij- en 
nascholing als het gezamenlijk opleiden van GZ-psychologen lijkt een zinvolle vervolgstap. Om zo 
concreter zicht op de meerwaarde te krijgen in de zin van aantoonbare bijdrage aan het 
vergroten van de aantrekkingskracht van de regio en het opleidingsrendement. Dat draagt bij aan 
(medische) kwaliteit, aantoonbare kwantiteit en in het verlengde daarvan meetbare 
kosteneffectiviteit. Dit zal worden meegenomen in het speerpunt Regionale Zorg Academie van 
het programma Regionale Zorgvisie. 
 
Ook de verdere uitwerking van de inzet van de GZ-psycholoog binnen de (medische) 
ouderenzorg, met de belangen van de bewoner/cliënt in alles voorop, lijkt ook een zinvolle 
vervolgstap. Het advies daarbij is om de wederkerigheid tussen de specialist 
ouderengeneeskunde en de GZ-psycholoog nader te onderzoeken in relatie tot de rol van 
regiehouder. Betrokkenheid van de specialisten ouderengeneeskunde in de verdere verkenning 
van de rol van de GZ-psycholoog binnen de ouderenzorg en de SO-functiefamilie is essentieel 
voor duurzame borging van zowel ouderengeneeskunde als ouderen welzijn. Het is daarbij ook 
een belangrijk onderdeel bij de verwezenlijking van integrale medische ouderenzorg. 
 
Verdere uitwerking van dit beleidsthema zal worden meegenomen binnen het regionale 
speerpunt Integrale Medische Ouderen Zorg (IMOZ), waarbij er raakvlakken zijn met het thema 
taakzuiverheid. 
 
Tenslotte zijn de eerste stappen gezien in het opzetten en uitwerken van regionale bij- en 
nascholing (BNS) ten behoeve van basisartsen, AIOS en coassistenten. Het met elkaar vormgeven 
van leerprogramma’s die bruikbaar zijn voor de gehele regio kreeg met de module ‘In de Dienst’ 
een eerste wapenfeit. De bevindingen in de praktijk met deze opzet zullen bepalend zijn voor het 
vervolg van deze regionale samenwerking. De uitvoering van deze module is gepland met een 
evaluatiekader waarmee de toetsing en beoordeling van de (meer)waarde van de module vorm 
en inhoud krijgt. 
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3.5  Actielijn SO en Anders Onderzoeken 
 
Het specialisme ouderengeneeskunde is een jong medisch specialisme en volop in ontwikkeling, 
waarbij kennis en wetenschap als competentie is opgenomen in het competentieprofiel van het 
specialisme (Verenso, 201922). Daarbij lijkt het van belang om de onderzoeksfunctie duurzaam te 
verankeren om zo de kwaliteit van zorg, de continuïteit van de zorg en de betaalbaarheid van de 
zorg nog beter te kunnen waarborgen. In het verlengde hiervan ligt het vergroten van de 
aantrekkingskracht in de regio (magneetfunctie) om zo specialisten ouderengeneeskunde te 
bewegen om te komen werken en/of te starten met een opleiding in de regio Gooi & 
Vechtstreek-Almere. Tenslotte vormt de aanwezigheid van een actieve onderzoeksfunctie een 
enorme stimulans voor het verder versterken van het leerklimaat (relatie onderzoek en leren). 
 
Probleemomschrijving 
Binnen de (medisch) specialistische zorg voor kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen is de 
afgelopen jaren op tal van onderdelen verschillend wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit 
betrof veelal onderzoek in het kader van een promotietraject. In de werk- en beroepspraktijk 
ontstaat in toenemende mate behoefte om deze en andere onderzoeksresultaten, alsook het 
(verder) onderbouwen van voorgenomen acties te implementeren. Op dit moment lijken kennis 
en wetenschap nog niet duurzaam verankerd in de regio. Mede daardoor is er vooralsnog gebrek 
aan inzicht in zorg-gerelateerde cijfers. 
 
Doelstelling 
Wetenschap en onderzoek heeft een duurzame plaats binnen de regio. Er is inzicht in de 
regionale SO-gerelateerde zorgdata en cijfers en deze worden op de juiste wijze geduid en 
geïnterpreteerd om het zorgaanbod beter te kunnen laten aansluiten bij de zorgvraag in de 
ouderenzorg, nu en in de toekomst. 
 

De doelstelling is vertaald in de volgende beoogde eindresultaten als vertrekpunt voor de 
uitwerking en realisaties in dit programma: 

1. Inzicht krijgen in alle lopende (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten (e.g. 
onderzoeken, onderzoekers, netwerken) in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere. 

2. Op basis hiervan advies uitwerken over hoe (wetenschappelijk) onderzoek duurzame 
verankerd kan worden in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere. 

 
Resultaten 
Lopend (wetenschappelijk) onderzoek werd geïnventariseerd, alsook het aantal gepromoveerde 
specialisten ouderengeneeskunde en promovendi die werkzaam zijn in de regio. Daarbij is 
onderscheid gemaakt in onderzoek met betrekking tot specialisten ouderengeneeskunde, 
onderzoek over patiënten/cliënten-vraagstukken en onderzoek over organisatievraagstukken. 
Ook werden mogelijke scenario’s verkend om onderzoek in de regio duurzaam te verankeren. 
 
In het beleidsadvies23 van deze actielijn staan de resultaten van de inventarisatie van de 
activiteiten van de drie grotere VVT-organisaties, evenals de verschillende scenario’s in de 
verkenning naar het borgen van onderzoek in de regio. 
 
Conclusie en aanbeveling 
Om onderzoek duurzaam te verankeren in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere lijkt het 
organiseren van een regionale onderzoeksgroep ouderengeneeskunde op dit moment de meest 
passende oplossing. Waarbij de eerste stap is het onderbrengen van onderzoek als beleidsthema 
binnen de beoogde SO-werktafel als adviesraad voor regionale beleidsvoering. Hierdoor wordt 
onderzoek in de regio zichtbaar, vindbaar en haalbaar. Daarnaast biedt dat de mogelijkheid om 
potentiële onderzoeksprojecten in relatie tot innovaties te koppelen aan de regionale 
speerpunten van de VVT-organisaties. In het Bestuurlijk Netwerk Overleg is dit advies omarmd. 

 
22 Zie: http://www.verenso.nl/de-specialist-ouderengeneeskunde/competentieprofiel  
23 Zie http://so.gva2025.nl  

http://www.verenso.nl/de-specialist-ouderengeneeskunde/competentieprofiel
http://so.gva2025.nl/
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3.6 Actielijn SO en Anders Positioneren 
 
Deze actielijn heeft veel raakvlakken met de andere actielijnen en heeft een meer overstijgend 
karakter. Een aantal van de hieronder geformuleerde resultaten komt dan ook oorspronkelijk uit 
andere actielijnen of overlapt met andere actielijnen. 
 
Probleemomschrijving 
Op dit moment stijgt de zorgvraag boven het aanbod uit waardoor er al grote tekorten zijn. In de 
toekomst zal de zorgvraag alleen maar groter worden. Er ontbrak een regionale visie over hoe de 
ouderenzorg dit in de toekomst zal moeten bolwerken. Een vereiste voor een gedeelde 
(regionale) visie tussen bestuurders en behandelaars is het betrekken van behandelaren bij het 
opstellen van deze visie. In de huidige samenwerkingsrelatie tussen de specialisten 
ouderengeneeskunde in de regio worden lopende regionale vraagstukken ad hoc opgepakt of 
loopt afstemming - de laatste 2 jaar - binnen het SO-GVA programma. Dit is echter een tijdelijk 
projectenprogramma met een einddatum. Binnen het SO-GVA programma heeft de regionale 
positionering van de specialist ouderengeneeskunde in de regio meer vorm en inhoud gekregen. 
Ook is er, vanuit zowel de ziekenhuisspecialisten als de huisartsen, toenemend vraag naar één 
aanspreekpunt voor de specialisten ouderengeneeskunde in de regio om zorgproces- en 
samenwerkingsafspraken te maken. Het is belangrijk te verkennen hoe deze verkregen positie en 
de regionale organisatie van de specialisten ouderengeneeskunde vanuit het SO-GVA programma 
verder ontwikkelt en van daaruit behouden en geborgd kan worden. 
 
Doelstelling 
Er is een goed samenspel tussen bestuurders, management en specialisten 
ouderengeneeskunde, zowel binnen de zorginstelling als in de gehele regio, met een gedeelde 
visie op de positie van de specialist ouderengeneeskunde in het toekomstige zorglandschap. 
 
De doelstelling is vertaald in de volgende beoogde eindresultaten als vertrekpunt voor de 
uitwerking en realisaties in dit programma: 

1. Medisch advisering vanuit de SO-functie over de (te verwachten) uitkomsten, 
ontwikkeling en implementatie van de regionale Zorgvisie GVA; 

2. Medische advisering vanuit de SO-functie over de ontwikkelingen rond de Juiste Zorg op 
de Juiste Plaats en Ouderenzorg in combinatie met ziekenhuis verplaatste zorg in de 
regio GVA; 

3. Ontwikkelen van een zorgvisie op een duurzame en toekomstbestendige SO-functie in 
de regio; 

4. Regionale inbedding van medische beleidsadvisering; 
5. Een professioneel SO-netwerk in de regio GVA dat richting geeft aan de ontwikkeling van 

de SO-werk- en beroepssituatie. 
 
Resultaten 
De totstandkoming van de resultaten is in tussenfases en parallel aan de ontwikkeling van de 
Regionale Zorgvisie ontwikkeling verlopen: 
 
Eerste resultaten 

- Eind maart 2021 is een gezamenlijke reactie gegeven namens alle specialisten 
ouderengeneeskunde in de regio op de Regionale Zorgvisie (RZ-GVA). Deze reflecties zijn 
door de bestuurders goed ontvangen en zijn meegenomen in de verdere uitwerking en 
uitvoering van de visie. 

- Vanuit het SO-GVA programma hebben specialisten ouderengeneeskunde de medische 
advisering op zich genomen over de ontwikkelingen rond de Juiste Zorg op de Juiste 
Plaats en Ouderenzorg in combinatie met ziekenhuis verplaatste zorg in de regio. Zo 
hebben twee specialisten ouderengeneeskunde input geleverd aan het 
onderzoeksrapport van Gupta Strategists24. Daarbij werd onderzocht wat er nodig is om 
de ouderenzorg in de toekomst goed te organiseren en er zo voor te zorgen dat de zorg 

 
24 https://so.gva2025.nl/wp-content/uploads/2022/05/2020_GUPTA_ouderenzorgvisie.pdf 
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kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. Daarnaast zijn twee specialisten 
ouderengeneeskunde aangesloten bij de presentatie van de RZV-GVA in het Tergooi 
door de betrokken bestuurders, waarbij gesproken is over het belang van regionale 
samenwerken tussen ziekenhuis, huisarts en VVT en de mogelijkheden binnen 
ziekenhuis verplaatste zorg. 

- Met behulp van scenario analyse is vanuit het SO-GVA programma een 
toekomstscenario over de ouderenzorg in 2030 ontwikkeld, samen met de specialisten 
ouderengeneeskunde in de regio. Daarbij zijn de belangrijkste thema’s: netwerkzorg; 
delen en goed gebruik van de expertise van de specialist ouderengeneeskunde; 
preventie; eigen verantwoordelijkheid; meer maatschappelijke betrokkenheid en 
participatie en inzet van zorgtechnologie en innovaties. Een artikel hierover is 23 
december 2021 gepubliceerd bij Zorgvisie25.  

 
Verkenning naar aanleiding van eerste resultaten 
Mede naar aanleiding van bovengenoemde resultaten werd duidelijk dat het wenselijk is om de 
specialisten ouderengeneeskunde in de regio te organiseren. Om af te stemmen over de 
(gewenste) positie, een eenduidig geluid te laten horen en daarmee de medische inspraak en 
(mede)zeggenschap te behouden bij regionale vraagstukken Daarnaast is een belangrijke eerste 
stap in het realiseren van netwerkzorg het versterken van de regionale samenwerking. Daarom 
werd dit positioneringsvraagstuk en de regionale organisatie en samenwerking van de 
specialisten ouderengeneeskunde in de regio verkend. Hieruit kwam naar voren dat het 
organiseren van een gestructureerd regionaal overleg tussen specialisten ouderengeneeskunde 
en bestuurders van de VVT-organisaties op dit moment het meest passend is. Met een diverse 
afvaardiging van specialisten ouderengeneeskunde is een eerste opzet gemaakt van de ambities 
en doelen van deze beoogde SO-werktafel. Om zo de regionale SO-adviesfunctie en het 
professioneel SO-netwerk te stimuleren en verder te ontwikkelen. 
 
Het toekomstscenario en de punten uit de reactie op de Regionale Zorgvisie staan in hoofdstuk 4. 
De verdere uitwerking en formalisatie van de regionale SO-adviesfunctie en het professioneel SO-
netwerk in de vorm van een regionaal SO-werktafel staan in hoofdstuk 5. 
 
Conclusie en aanbeveling 
Het SO-GVA programma heeft een duidelijke meerwaarde laten zien van het regionaal 
organiseren en positioneren van specialisten ouderengeneeskunde. Een georganiseerde 
professionele – regionale – stem van de specialisten ouderengeneeskunde vergroot de 
zeggingskracht en maakt de inbreng van de specialisten ouderengeneeskunde impactvoller en 
waardevoller. Maar het SO-GVA programma is eindig. Medische advisering door de specialisten 
ouderengeneeskunde bij de regionale programma's RZV-GVA en JZOP-OZ is van meerwaarde 
gebleken en goed ontvangen door de betrokken bestuurders. 
 
Vanuit de gezamenlijk geformuleerde toekomstvisie kwam netwerkzorg als een van de 
belangrijkste thema's naar voren. Een belangrijke eerste stap in het realiseren van netwerkzorg is 
het versterken van de regionale samenwerking. De regiehouders van de actielijnen, de 
specialisten ouderengeneeskunde van de vijf grote zorgorganisaties en het Bestuurlijk Netwerk 
Overleg staan achter de verdere ontwikkeling, realisatie en professionalisering van het regionale 
SO-netwerk door middel van een regionale SO-werktafel.  
 
Een SO-werktafel past als werkvorm binnen de voorgenomen ambities van de Regionale Zorgvisie 
(werktafel van professionals) en de nieuwe Governancecode Zorg 2022.  

 
25 Zie: https://www.zorgvisie.nl/aan-de-slag-met-de-ouderenzorg-van-morgen/  

https://www.zorgvisie.nl/aan-de-slag-met-de-ouderenzorg-van-morgen/
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3.7 Actielijn SO en Anders Dokteren 
 
De ontwikkeling van de werk- en beroepspraktijk van de SO-functie is op tal van onderdelen in 
beweging. Met diverse nieuwe perspectieven en verkenningen rond anders adviseren, anders 
behandelen en anders ondersteunen kenmerkt het specialisme ouderengeneeskunde zich meer 
en meer als een innovatief medisch beroepsdomein. Ook de introductie van anders kennis delen, 
technologie en innovatie maken onderdeel uit van vernieuwingen. 
 
Tijdens de Coronacrisis ontstond deze zevende actielijn. Naar aanleiding van een overleg met 
regiehouders werd namelijk duidelijk dat het digitaal en online werken onder de specialisten 
ouderengeneeskunde een vlucht had genomen tijdens de Coronacrisis. Een ontwikkeling om vast 
te houden en verder te benutten. 
 
Probleemomschrijving 
De Coronacrisis verraste in het voorjaar van 2020 de hele wereld. In deze periode heeft het 
gebruik van (digitale) technologie in de werkpraktijk van de specialisten ouderengeneeskunde 
een opmerkelijk vlucht genomen. Het is nog onduidelijk wat de (verdere) mogelijkheden van 
digitale technologie in de ouderenzorg zijn en op wat voor manier deze toepassingen een 
bijdrage kunnen leveren aan de SO-functie in toekomstperspectief. 
 
Doelstelling 
Ophalen van de impact van digitale technologie (tijdens Corona) op de SO-functie. Daarnaast ook 
de mogelijkheden verkennen voor het toepassen van (nieuwe) digitale technologieën en hoe 
deze toepassingen ingezet kunnen worden. 
 
Resultaten 
In de zomer van 2020 werd een enquête uitgezet onder specialisten ouderengeneeskunde in de 
regio Gooi & Vechtstreek-Almere over het gebruik van digitale technologie tijdens de 
Coronacrisis26. Hieruit bleek dat specialisten ouderengeneeskunde het gebruik van nieuwe 
digitale toepassingen in de werk- en beroepspraktijk verder zouden willen verkennen. 
 
Voor het werken op afstand in de werk- en beroepspraktijk van de specialist 
ouderengeneeskunde werden de mogelijkheden van de Microsoft HoloLens 2 (AM/MR) verkend. 
Dit is gedaan aan de hand van drie use cases: 

1. De basisarts (voorwacht) en de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde 
(achterwacht) tijdens de ANW diensten. 

2. De verzorgende op een kleine locatie en de (WAN)-verpleegkundige (met eventueel 
opschalen naar basisarts/specialist ouderengeneeskunde). 

3. De basisarts op de COVID-unit met de specialist ouderengeneeskunde op afstand. 
Uit het onderzoek bleek dat de Microsoft HoloLens 2 een positief effect heeft op de 
doelmatigheid, effectiviteit en op het gebied van opleiden, supervisie en begeleiden op afstand. 
Er is een draaiboek opgeleverd voor de implementatie van de HoloLens in andere VVT-
organisaties in de regio. 
 
Conclusie en aanbevelingen 
Specialisten ouderengeneeskunde in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere staan open voor het 
voor het gebruik en verdere verkenning van nieuwe digitale toepassingen. Uit de pilot blijkt dat 
de Microsoft HoloLens 2 een positief effect heeft op de werk- en beroepspraktijk van de 
specialist ouderengeneeskunde. 
 
Een structurele introductie van de HoloLens 2 verandert de werk- en beroepspraktijk van de 
specialisten ouderengeneeskunde in meerdere opzichten aanzienlijk. Een 
implementatieprogramma lijkt kansrijk in meerdere opzichten (capaciteit, kwaliteit, kosten, 
kennis en netwerken). Het vormt een goede basis voor een vervolgaanvraag tot een nieuw 

 
26 https://so.gva2025.nl/wp-content/uploads/2022/05/20201028INOVUM_PPM_SO-
GVA_Onderzoeksrapport-Evaluatie-Onderzoek-Digitaal-Dokteren_vsdef.pdf  

https://so.gva2025.nl/wp-content/uploads/2022/05/20201028INOVUM_PPM_SO-GVA_Onderzoeksrapport-Evaluatie-Onderzoek-Digitaal-Dokteren_vsdef.pdf
https://so.gva2025.nl/wp-content/uploads/2022/05/20201028INOVUM_PPM_SO-GVA_Onderzoeksrapport-Evaluatie-Onderzoek-Digitaal-Dokteren_vsdef.pdf
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HoloLens programma. Een aanvraag als onderdeel van een of meerdere speerpunt(en) van het 
regionale projectenprogramma lijkt hier op zijn plaats met meerdere opbrengsten als wenkend 
perspectief. Parallel hieraan lijkt een businesscase een gewenste tussenstap om de 
investeringskosten te kunnen verantwoorden. 
Daarbij is het van belang dat er heldere kaders beschikbaar komen voor de benodigde 
exploitatiemiddelen, investeringsmiddelen en regionale WLZ-middelen ten behoeve van de 
implementatie. Op basis daarvan zal een besluit genomen worden voor een regio brede invoering 
van deze nieuwe technologie. 
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4 Uitkomsten: Waar gaan we naar toe in de regio Gooi & Vechtstreek-

Almere? 
 
 
4.1 Wenkende perspectieven over ouderenzorg in de regio  
 
De eerdergenoemde trends en ontwikkelingen vragen om een andere zienswijze op de toekomst 
van de ouderenzorg. Om een perspectief te geven aan de Anders Denken SO-werkgebieden en de 
daaraan gekoppelde actielijnen startte daarom vanuit de Actielijnen Anders Organiseren en 
Anders Positioneren een overkoepelend traject. Met behulp van een scenario analyse werd met 
de specialisten ouderengeneeskunde in de regio een beeld ontwikkeld over hun mogelijke 
positie, rol in de weg naar de ouderenzorg in 2030. Het leidende scenario vormt een concreet 
startpunt om toe te werken naar een toekomstige werkelijkheid27.  
 

 

 
Visuele weergave van de trends en ontwikkelingen uit het scenario over de ouderenzorg in 2030  
 
Naast het ontwikkelen van een toekomstscenario vanuit het SO-perspectief, is vanuit het SO-GVA 
programma ook een reflectie gegeven op de eerdergenoemde Regionale Zorgvisie (RZV-GVA) 
opgesteld door de bestuurders van de VVT-organisaties28. De in deze visie beschreven trends in 
de ouderenzorg werden door de specialisten ouderengeneeskunde herkend en erkend, en de 
voorgenomen ambities werden onderschreven. De visielijnen en de zes geformuleerde 
speerpunten hebben veel raakvlakken met het geschetste toekomstscenario en de 
eerdergenoemde resultaten en aanbevelingen vanuit de verschillende actielijnen binnen het SO-
GVA programma. 
 

 
27 https://so.gva2025.nl/wp-content/uploads/2022/03/Artikel-Specialisten-ouderengeneeskunde-schetsen-
scenario-ouderenzorg-2030.pdf  
28 https://so.gva2025.nl/wp-content/uploads/2022/05/20210325SO-GVA_Notitie-Reacties-SO-Regionale-
Zorgvisie_vsdef-1.pdf  

https://so.gva2025.nl/wp-content/uploads/2022/03/Artikel-Specialisten-ouderengeneeskunde-schetsen-scenario-ouderenzorg-2030.pdf
https://so.gva2025.nl/wp-content/uploads/2022/03/Artikel-Specialisten-ouderengeneeskunde-schetsen-scenario-ouderenzorg-2030.pdf
https://so.gva2025.nl/wp-content/uploads/2022/05/20210325SO-GVA_Notitie-Reacties-SO-Regionale-Zorgvisie_vsdef-1.pdf
https://so.gva2025.nl/wp-content/uploads/2022/05/20210325SO-GVA_Notitie-Reacties-SO-Regionale-Zorgvisie_vsdef-1.pdf
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Het geschetste toekomstscenario door de specialisten ouderengeneeskunde, het visiedocument 
van de bestuurders en de reflecties van de specialisten ouderengeneeskunde in de regio hierop, 
tonen een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld op de verwachte ontwikkelingen in de 
ouderenzorg en de rol van de specialist ouderengeneeskunde hierin. Netwerkzorg, specialist 
ouderengeneeskunde als netwerkspecialist, regionaal krachten bundelen en technologie & 
innovatie zijn daarbij belangrijke sleutelbegrippen. Om zo de continuïteit en kwaliteit van de zorg 
te waarborgen voor alle kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen in de regio, betaalbaar en 
met voldoende medewerkers. Waarbij de zorg is afgestemd op de vraag van de cliënt, op het 
juiste moment, op de juiste plek en door de juiste professional. Zoveel mogelijk thuis. In de 
volgende paragraaf 4.2 wordt dit gezamenlijk gedragen toekomstbeeld verder toegelicht. Waarbij 
extra aandacht wordt besteed aan de rol van de specialist ouderengeneeskunde hierin. 

 
 
4.2 Gezamenlijk gedragen regionale toekomstvisie 

 
Netwerkzorg 
Zorgprofessionals en –organisaties vangen in het genoemde toekomstbeeld de toenemende 
zorgvraag op door in te zetten op netwerkzorg. Hierdoor wordt de zorg efficiënter, effectiever en 
bewuster (‘zinnige zorg’). Speerpunt voor de samenwerking in de regio is het bieden van de juiste 
zorg op de juiste plaats. Door gespecialiseerde zorg te bundelen en over de grenzen van 
organisaties heen samen te werken in geïntegreerde netwerken, wordt kwalitatief hoogstaande 
zorg geboden die rond de cliënt wordt georganiseerd. Onder andere de expertise van de 
specialist ouderengeneeskunde kan hierdoor optimaal worden ingezet. 
 
Specialist ouderengeneeskunde als netwerkspecialist 
In 2030 is - nog meer dan nu – de specialist ouderengeneeskunde de expert als het gaat om 
netwerkgeneeskunde en -samenwerking. De specialist ouderengeneeskunde heeft een 
proactieve rol bij onder meer (vitaal) ouder worden, medische en juridische vragen van ouderen 
en de juiste zorg op de juiste plek. De inzet van de expertise van de specialist 
ouderengeneeskunde is onafhankelijk van locatie (thuis, tijdelijke opname, intramuraal). De 
verschillende zorgprofessionals in het netwerk worden op diverse momenten ingezet om zo 
maximale waarde toe te voegen en er vindt structurele afstemming plaats. Op het moment dat er 
sprake is van een complexe zorgvraag of één van de vormen van preventie passend bij de 
expertise van de specialist ouderengeneeskunde, schakelt de huisarts, medisch specialist in het 
ziekenhuis, verpleegkundig specialist of basisarts een specialist ouderengeneeskunde in. In 
gezamenlijk overleg wordt de regiehouder vastgesteld. De zorgprofessionals werken volgens het 
stepped care of harmonica model. Naast de zorg aan individuele ouderen, speelt de specialist 
ouderengeneeskunde ook een grote rol in het delen van zijn/haar expertise in het netwerk. 
Zowel medisch inhoudelijk als in organisatorische zin. 
 
Op de eerste plaats zijn er voldoende specialisten ouderengeneeskunde nodig om aan de verder 
groeiende en veranderende zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Het is belangrijk om verder uit 
te werken wat deze ontwikkeling naar netwerkspecialist concreet betekent voor de SO-functie in 
het algemeen, maar ook voor de individuele specialist ouderengeneeskunde. De specialistische 
expertise van de specialist ouderengeneeskunde is nodig om alle voorgenomen ambities waar te 
kunnen maken. Dit vraagt ook om voldoende diversiteit in expertise. Wellicht betekent dit 
verdere specialisatie bij de specialisten ouderengeneeskunde onderling. 
 
Een andere belangrijk component bij het borgen van voldoende inzet van de expertise van de 
specialist ouderengeneeskunde, is het inzetten op taakzuiverheid, taakdelegatie en 
taakherschikking. Waarin de (toekomstige) samenwerking met huisartsen, basisartsen, maar ook 
de GZ-psychologen, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician 
assistants verder moet uitgewerkt. Ondersteuning van de specialist ouderengeneeskunde en het 
multidisciplinaire team is van essentieel belang bij de verandering en ontwikkeling van de rol van 
specialist ouderengeneeskunde. 
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Regionaal krachten bundelen 
Dat de specialist ouderengeneeskunde in deze regio meer en over de organisatiemuren heen 
gaat samenwerken, staat vast als ontwikkelopgave. Specialisten ouderengeneeskunde willen de 
krachten bundelen en elkaar versterken op verschillende thema’s als kennisdelen, wetenschap, 
opleiden en werven van nieuwe collega’s. Door de beoogde regionale samenwerking zijn de 
specialisten ouderengeneeskunde ook een betere sparringpartner voor de bestuurders. Zo 
kunnen regionale knelpunten snel worden opgepakt. De specialist ouderengeneeskunde heeft 
een belangrijke rol als het gaat om de regionale samenwerking van ouderenzorgaanbieders. 
 
Juiste professional op de juiste plaats 
Het is belangrijk om in de regio gezamenlijk in te zetten op in- en doorstroom van 
zorgprofessionals in de volle breedte. Denk daarbij aan flexwerk in de regio voor professionals die 
flexibel willen werken. Maar ook een aantrekkelijk regionaal loopbaanperspectief om 
professionals aan te trekken en te behouden. Ook het bundelen van specialisaties bijvoorbeeld in 
gespecialiseerde regionale zorgteams is een middel om de juiste professional op de juiste plek te 
krijgen. Waarbij het uiteindelijke doel is om gezamenlijk bij te dragen aan het behouden en 
verbeteren van kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit, ondanks een krapte op de arbeidsmarkt. 
 
Zorgtechnologie en –innovaties 
Netwerkzorg, de verplaatsing van ziekenhuis en verpleeghuiszorg naar huis en de toepassing van 
blended care, geven e-health, domotica en andere vormen van innovatie een prominente plaats 
op de regionale innovatieagenda. In het geschetste toekomstscenario door de specialisten 
ouderengeneeskunde speelt technologie ook een belangrijke rol in de werk- en beroepspraktijk 
van de specialist ouderengeneeskunde. Het uitgangspunt is ‘technologie, tenzij’. Dit zou concreet 
kunnen betekenen dat de specialist ouderengeneeskunde in minimaal 50% van de zorgvragen 
technologie inzet, van preventie tot monitoring. Het streven is dat op één centrale plek de 
gegevens binnen komen, die afhankelijk van de onderliggende (zorg)vraag, inzicht geven aan de 
specialist ouderengeneeskunde. Beleid kan op basis van deze data vastgesteld of aangepast 
worden. 
 
Stijgende en veranderende zorgvraag 
Vermindering van de toenemende zorgvraag van kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen 
betekent: 

• Aandacht en actieve inzet op preventie en positieve gezondheid; 

• Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid van ouderen en hun mantelzorger; 

• Stimuleren van meer maatschappelijke betrokkenheid en participatie van burgers; 

• Inzet van zorgtechnologie en -innovaties. 
 
De verschillende werkterreinen van de specialist ouderengeneeskunde zijn in beweging. Het 
verder uitbouwen van het al bestaande eerstelijnswerk en het inzetten op 
(ambulante)revalidatiezorg is belangrijk om de stijgende zorgvraag en het achterblijvende 
zorgaanbod het hoofd te bieden. Hierdoor wordt proactieve zorg en behandeling als belangrijke 
vorm van preventie ingezet om achteruitgang op verschillende domeinen te vertragen en om 
ziekenhuis- en verpleeghuisopnames te voorkómen of te verkorten. 
 
De specialisten ouderengeneeskunde zien een belangrijke ontwikkeling in de tijdelijke 
intramurale ziekenhuisverplaatste zorg en verdere ontwikkeling van de al bestaande geriatrische 
revalidatie, hoog complex eerstelijns verblijf, triage bedden en observatiebedden. Een belangrijk 
aandachtspunt hierbij is dat er voldoende waarborg van de financiering komt om deze vorm van 
multidisciplinaire behandeling te kunnen bekostigen. Er wordt geen rol gezien voor de 
specialisten ouderengeneeskunde in de extramurale ziekenhuisverplaatste zorg in de eerste lijn 
bij mensen thuis. 
 
De complexe ouderenzorg in de intramurale setting moet nadrukkelijk niet uit het oog worden 
verloren. Dit blijft een belangrijk en complex onderdeel van de werkzaamheden van specialisten 
ouderengeneeskunde binnen VVT-organisaties. Door verschuiving van zorg naar de thuissituatie 
wordt de zorgvraag van intramurale cliënten complexer en bestaat er een hogere turnover. 
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4.3 Overstijgende aandachtspunten 
 
In de loop van het programma SO-GVA zijn diverse aandachtspunten naar boven gekomen die 
belangrijk zijn voor de toekomst, maar waar de specialist ouderengeneeskunde niet altijd invloed 
op heeft. 
 
Ontschotten 
Het door de specialisten ouderengeneeskunde geschetste toekomstscenario, als ook de 
Regionale Zorgvisie hebben duidelijk gemaakt dat ontschotten haast voorwaardelijk is voor 
netwerkzorg. Eerlijke financiering en passende bekostiging met een meerjarig karakter is een 
randvoorwaarde om regionalisering succesvol te laten worden. Het doel is om te komen tot een 
effectieve en efficiënte regionale infrastructuur voor een slimme andere bekostiging van de zorg, 
bij voorkeur domein overstijgend. 
 
Scholing en loopbaanontwikkeling 
Inzetten op scholing en loopbaanontwikkeling van personeel in de volle breedte is essentieel. Het 
is belangrijk om werken in de ouderenzorg aantrekkelijker te maken door loopbaanperspectieven 
en goede arbeidsvoorwaarden. 
 
Digitale communicatie 
Een belangrijke randvoorwaarde is goede (digitale) communicatie tussen alle partijen in de keten. 
Bijvoorbeeld door koppeling van verschillende systemen (één portaal) en/of één 
communicatiesysteem. 
 
Passende woningen 
De gemeenten (en woningbouwcoöperaties) hebben een belangrijke rol in het realiseren van 
voldoende passende woningen, aanpassingen, dagbesteding, logeerbedden, tijdelijke opvang en 
respijtzorg. Dit zijn belangrijke succesfactoren voor het langer thuis wonen. 
 
Culturele omslag 
Bovengenoemde (radicale) veranderingen van de organisatie van de ouderenzorg vraagt ook om 
aandacht voor de culturele omslag in wederzijds vertrouwen tussen zowel cliënt, als huisarts en 
medisch specialisten/ziekenhuis en de plaats waar de zorg wordt geleverd door de 
ouderenzorgaanbieder. 
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5 Impact & Waardecreatie: samen werken, samen ontwikkelen, samen 

realiseren 
 
 
5.1 Regionale samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde 

 
Bij de verdere uitwerking van de Regionale Zorgvisie, maar ook bij overige (medische) 
vraagstukken in de regio, blijft het wenselijk om de specialisten ouderengeneeskunde in de regio 
te organiseren. Voor afstemming over de (gewenste) positie en om een eenduidig geluid te laten 
horen en daarmee de medische inspraak en (mede)zeggenschap te behouden. Het doel is om 
bestuurlijk perspectief en inhoudelijk perspectief te combineren om samen te komen tot een 
visie en strategie om kwaliteit van de ouderenzorg nu en in de toekomst te borgen. 
 
Uit de toekomstverkenning met de scenario analyse kwamen daarnaast ook duidelijk de 
mogelijkheden en kansen van netwerkzorg naar voren. Vanuit een netwerk van professionals op 
het gebied van zorg en welzijn is er aandacht voor en actieve inzet op preventie, eigen 
verantwoordelijkheid, technologie en maatschappelijke participatie. Door hier vol op in te zetten, 
blijft ook in de toekomst zorg, behandeling en begeleiding aan (kwetsbare) ouderen toegankelijk, 
kwalitatief hoogstaand en betaalbaar. Dit sluit aan bij het belangrijkste doel van het SO-GVA 
programma. Namelijk het realiseren van duurzame medische zorg, behandeling en ondersteuning 
aan kwetsbare ouderen en specifieke doelgroepen in een regionaal verband. Een belangrijke 
eerste stap in het realiseren van netwerkzorg is het versterken van de regionale samenwerking. 
 
Vast overleg 
Om bovengenoemde redenen verkende de actielijn Anders Positioneren de gewenste 
oplossingsrichting voor het positioneringsvraagstuk en de regionale organisatie en samenwerking 
van de specialisten ouderengeneeskunde in de regio. De regiehouders, de specialisten 
ouderengeneeskunde van de vijf grote zorgorganisaties en het Bestuurlijk Netwerk Overleg 
stonden achter de verdere ontwikkeling, realisatie en verdere professionalisering van het 
regionale SO-netwerk door middel van een regionale SO-werktafel. 
 
Zoals hierboven weergegeven hebben de specialisten ouderengeneeskunde, mede door het SO-
GVA programma, een positie verkregen waarbij ze een gezamenlijke rol vervullen bij het geven 
van advies, inspraak en medezeggenschap bij regionale vraagstukken. Een vast overleg tussen 
specialisten ouderengeneeskunde en bestuurders in de regio helpt om deze verkregen positie te 
kunnen behouden, borgen en verder ontwikkelen. Het is daarbij in lijn met de al reeds bestaande 
samenwerking tussen bestuurders van de VVT-organisaties in de regio in het Bestuurlijk Netwerk 
Overleg. Daarnaast past het binnen de voorgenomen ambities van de Regionale Zorgvisie en de 
nieuwe Governancecode Zorg 2022.  
 
In deze samenwerkingsvorm is het mogelijk voor bestuurders uit de regio Gooi & Vechtstreek-
Almere om advies te vragen aan de specialisten ouderengeneeskunde over regionale (medische) 
vraagstukken. Daarnaast is het een mooie kans voor de specialisten ouderengeneeskunde om op 
betrokken te zijn en invloed te hebben op regionale vraagstukken vanuit hun kennis- en expertise 
en de verbinder te zijn binnen het netwerk. Niet alleen in relatie tot de bestuurders van de VVT-
organisatie, maar ook naar andere stakeholders zoals het ziekenhuis, de huisartsen of de GGZ. 
 
 

5.2 SO-werktafel: Professioneel SO-netwerk en regionale inbedding medische 

beleidsadvisering 
 
In het laatste kwartaal van 2021 maakte een afvaardiging van specialisten ouderengeneeskunde 
een eerste opzet van de ambities, doelen en activiteiten van de beoogde regionale SO-werktafel. 
In het eerste kwartaal van 2022 vond verdere uitwerking plaats, na afstemming met het BNO en 
de regiehouders van het SO-GVA programma. Het tweede kwartaal is gebruikt voor installatie, 
implementatie en bemensing van de SO-werktafel. 
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Opzet regionale SO-werktafel op hoofdlijnen 
De SO-werktafel fungeert als adviesraad voor het BNO. Waarbij gevraagd en ongevraagd advies 
wordt gegeven op regionale vraagstukken zoals de speerpunten van de Regionale Zorgvisie. 
Daarnaast is het een gremium om regionale projectvoorstellen over ouderengeneeskunde te 
bespreken en van daaruit in te brengen op het BNO. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voorstel 
voor regionaal wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast dient de SO-werktafel als aanspreekpunt 
voor regionale samenwerkingspartners als de RHOGO, MSB Tergooi en andere stakeholders. 
 
Een gedetailleerdere uitwerking van de totstandkoming, missie, kerncompetenties, ambities, 
doelen, structuur en activiteiten staan op de website van SO-GVA29. 
 
 

 
29 https://so.gva2025.nl/werktafel/  

https://so.gva2025.nl/werktafel/
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6 Hoe nu verder? 
 
 
Vanuit het zorgkantoor Zilveren Kruis is in samenspraak met de penvoerder en de kassier 
vastgesteld dat er ruimte was om de activiteiten binnen de actielijnen binnen het programma SO-
GVA af te maken door de looptijd van het programma te verlengen tot 30 juni 2022. De 
toegewezen middelen kunnen daarbij als geoormerkte gelden ook in 2022 nog gedeeltelijk 
worden aangewend voor de afronding van actielijn-activiteiten. Activiteiten die vervolgens verder 
kunnen worden opgepakt als onderdeel van de beleidscyclus in de regio. 
 
Deze verlenging is ook gebruikt voor de oprichting en implementatie van de beoogde SO-
werktafel. De professionele ontwikkeling op regioniveau van de specialisten 
ouderengeneeskunde heeft een enorme impuls gekregen binnen het programma SO-GVA. De 
specialisten ouderengeneeskunde zijn meer zichtbaar in de regio en zijn vertegenwoordigd in 
diverse platforms en overlegstructuren. De regionalisering stelt nieuwe eisen aan de wijze 
waarop specialisten ouderengeneeskunde meepraten, meedenken en (vakinhoudelijk) 
meebeslissen. De ingezette professionalisering is dan ook een heel mooi begin. Van daaruit 
kunnen de specialisten ouderengeneeskunde zich op meerdere terreinen verder gaan 
ontwikkelen. 
 
De weg naar een duurzaam professioneel regionaal netwerk met draagkracht (gedragen door 
bestuurders/Verenso), draagvlak (gecommitteerde SO-groep in de regio) en daadkracht (actieve 
specialisten ouderengeneeskunde als werktafel leden) is echter pas net begonnen. De SO-
werktafel is het vertrekpunt voor een duurzame regionale SO-adviesfunctie en een professioneel 
SO-netwerk. Op deze wijze kan de medische adviesfunctie, in engere zin professionele inspraak 
en zeggenschap, duurzaam worden gewaarborgd in lijn met de zorgbrede Governancecode 2022. 
Daarnaast kan op deze wijze meteen een koppeling gemaakt worden met de vertaling van de 
opgeleverde beleidsadviezen en de voortgang hiervan binnen de speerpunten als onderdeel van 
de uitwerking van de Regionale Zorgvisie. 
 
Bestuurders in de regio hebben aangegeven deze regionale – georganiseerde - adviesfunctie van 
specialisten ouderengeneeskunde graag te willen behouden. Ook andere regionale stakeholders 
zoals de medisch specialisten van Tergooi ziekenhuis en de RHOGO hebben deze wens 
uitgesproken. Bij het verder uitrollen van de SO-werktafel is het van belang om de verhouding 
van de SO-werktafel ten opzichte van interne rollen, commissietaken en posities van specialist 
ouderengeneeskunde binnen de VVT duidelijk te hebben. Er dient helderheid te zijn over de 
verhouding naar Verenso en het Verenso regiobestuur. Ook moeten de verhoudingen ten 
opzichte van al lopende projecten en programma's in de regio duidelijk zijn. De SO-werktafel 
beoogt de bestaande samenwerkingsafspraken en regionale initiatieven juist te versterken en 
niet te beconcurreren. 
 
Het commitment van de zorgbestuurders is randvoorwaardelijk en het is van essentieel belang 
dat zij de SO-werktafel omarmen en de professionalisering van de specialisten 
ouderengeneeskunde met goed georganiseerde inspraak en zeggenschap als gezonde en 
gewenste tegenkracht zien die van waarde is voor succesvol besturen. 
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7 Tenslotte 

 
Het SO-GVA programma is een prachtig voorbeeld geworden van ‘professionals in de lead’ 
waarbij de specialisten ouderengeneeskunde zich ontwikkeld hebben tot regionale 
sparringpartners voor bestuurders, management en regionale stakeholders. Ook binnen de groep 
van specialisten ouderengeneeskunde is een groeicurve zichtbaar en is een 
bewustwordingsproces opgestart waarin het belang van het inhoudelijk beïnvloeden van 
regionale beleidscyclus op de voorgrond treedt. Steeds met als inzet om de ouderenzorg voor 
elke bewoner ongeacht de plaats c.q. locatie te kunnen blijven garanderen. 
 
De samenwerking met de bestuurders is als zeer positief ervaren en samen met hun inbreng en 
bijdragen zijn de resultaten op de actielijnen tot stand gekomen. De samenwerking tussen de 
specialisten ouderengeneeskunde is vanaf het begin goed geweest. Men heeft elkaar echt beter 
leren kennen en ook weten te vinden in de regio. Een ontwikkeling die zeker nog verder 
doorontwikkeld dient te worden om te komen tot een duurzame samenwerking. Om van daaruit 
de krachten te kunnen bundelen voor het oplossen van de problemen van de toekomst. 
 
De ontwikkelingen van de rollen en taken van de specialist ouderengeneeskunde zal de komende 
jaren meer aandacht krijgen. Taakzuiverheid speelt daarbij een belangrijke rol en zal veel 
aandacht vragen om echte keuzes te maken rond capaciteitsontwikkeling. 
 
Nieuwe werkelijkheid 
We bevinden ons in een overgangsfase naar een nieuwe SO-werkelijkheid op weg naar 2030. Een 
periode die zich kenmerkt door hard doorwerken en extra inzet om vooruit te komen. Kosten 
gaan nu eenmaal voor de baat uit. Investeren is nodig. Maar uiteindelijk lonkt er een wenkend 
perspectief voor de specialist ouderengeneeskunde. 

 


	Colofon
	Inhoudsopgave
	Voorwoord
	Management samenvatting eindrapportage SO-GVA programma
	1 Programma SO-GVA
	1.1 Inleiding
	1.2 Aanleiding
	1.3 SO-vraagstukken in de regio
	1.4 Programmaopdracht
	1.5 Programmadoelstelling
	1.6 Opdrachtgever(s)
	1.7 Programmaorganisatie
	1.8 Programmamethode
	1.9 Actielijnen

	2 Regionale context. Waar staan we in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere?
	2.1 Regionale Zorgvisie
	2.2 Regioscan
	2.3 Arbeidsmarkt
	2.4 De juiste zorg op de juiste plaats ouderenzorg
	2.5  Ziekenhuisverplaatste zorg
	2.6 Van regionale context naar het SO-GVA programma

	3 Resultaten
	3.1 Actielijn SO en Anders Werken
	3.2 Actielijn SO en Anders Behandelen
	3.3 Actielijn SO en Anders Organiseren
	3.4 Actielijn SO en Anders Opleiden
	3.5  Actielijn SO en Anders Onderzoeken
	3.6 Actielijn SO en Anders Positioneren
	3.7 Actielijn SO en Anders Dokteren

	4 Uitkomsten: Waar gaan we naar toe in de regio Gooi & Vechtstreek-Almere?
	4.1 Wenkende perspectieven over ouderenzorg in de regio
	4.2 Gezamenlijk gedragen regionale toekomstvisie
	4.3 Overstijgende aandachtspunten

	5 Impact & Waardecreatie: samen werken, samen ontwikkelen, samen realiseren
	5.1 Regionale samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde
	5.2 SO-werktafel: Professioneel SO-netwerk en regionale inbedding medische beleidsadvisering

	6 Hoe nu verder?
	7 Tenslotte

