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Zorgkoepel West-Friesland  

Regionale Huisartsenorganisatie 

110 praktijkhoudende huisartsen 

47 huisartsenpraktijken 

8 gemeenten  

220.000 inwoners (patiënten)   



Zorgkoepel West-Friesland  

Huisartsenorganisatie 

• Huisartsenpost (Hoorn) 

• Chronische zorg  
(Diabetes, COPD, CVRM) 

• Diagnostisch Centrum WF 

• Zorgverbetering en –ontwikkeling  

• Ouderenzorg  
• Jeugdzorg 

• GGZ 

• Samenwerking 1e en 2e lijn  

 

ZORG VOOR  

DE PATIËNT: 
‘ONTZORG’ 

 DE HUISARTS! 



Zorglandschap Westfriesland en Wieringermeer 

8 gemeenten Bewoners / Patiënten 
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‘Beter oud worden’ in Westfriesland  

1. De (kwetsbare) ouderen, wat speelt er en wat zijn/haar wens/(zorg)behoefte 

2. Het aanbod en de organisatie van zorg aan (kwetsbare) ouderen 

• In de thuissituatie (in de wijk of in woonvorm) 

• Als het thuis (even) niet meer kan 

3. Wat hebben we nog te doen met elkaar?  

4. Stelling  
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De opgave waar we voor staan (sense of urgency) 
 
Aantallen ouderen inwoners 
 - tot 2040 verdubbeling 75 plussers (+ afname aantal manterlzorgers). 
 - Tot 2040 aantal mensen met dementie stijgt met 140% 
 Transitie van zorg 
 Nadruk op langer ‘thuis’ blijven wonen met meer begeleiding/zorg  in  
 de thuissituatie (thuis in de wijk of in woonvorm). 
Kwaliteit van leven behouden  
 Ouderen  willen zoveel mogelijk kwaliteit van leven ervaren, 
 ongeacht hun  woonsituatie,  gezondheid en vaardigheden.  
Arbeidsmarkt in de zorg  

 - Personeelstekorten  met name ondersteunend personeel 
 - Hoge werkdruk 

Bekostiging van de zorg  
 Bekostiging vraagt om slimmer combineren van budgetten. 
 

 



Ouderenzorg is ‘hot news’  
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Ouderenzorg is ‘hot news’  

Pact voor de ouderenzorg 

(maart 2018) 

1. Eenzaamheid 

2. Goede zorg thuis 

3. Kwaliteit verpleeghuis  





Raad van Ouderen  

 



‘Meetlat’ ouderenzorg 



Ouderen over hun zorg  
in Westfriesland  

Diverse 

Cliëntenraden  

Klankbordgroep Regionaal  

Programma Ouderenzorg 
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Ons gezamenlijke doel is het streven om mensen zo lang 

mogelijk thuis te laten verblijven, in hun eigen omgeving, op een 

wijze die voor hen zelf acceptabel is, met voldoende 

zelfredzaamheid en ondersteuning waar nodig. 
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Samenhang in ondersteuning  



Pro-actieve en samenhangde zorg  

• Geriatrisch zorgmodel Westfriesland 

• Patiënt goed in beeld 

• afspraken over zorg/hulp  

• multidisciplinair team 

• zorg en welzijn    

• Zodat……….  

• Patiënt/mantelzorger tevreden zijn 

• Goede kwaliteit van zorg 

• Voorkomen onnodige (spoed)zorg 

• Juiste zorg op juiste plaats 

• Zorgverleners fijn werken  

• Doelmatige besteding gelden 

 

 

 

 



Goede afspraken rond ‘Einde Leven Zorg’ 

Spreken over wensen en verwachtingen: 

Wat zijn uw wensen? Wilt u alles wat kan als het op behandelen aankomt? 

 

 



En als het thuis (in de wijk) niet meer kan…… 

Opname ziekenhuis 

• Samenwerking specialist-

geriater-huisarts-wijkverpleging 

• Wijkverpleegkundige op SEH 

voor begeleiding naar huis 

• Westfriese Zorgbrug:  

voor begeleiding naar huis   

Tijdelijk herstelbed 

• Samenwerking Omring-

Wilgaerden-huisartsen-

ziekenhuis (afspraken, app) 

• Voor tijdelijk herstel waarbij 

medische zorg nodig is  

• Gericht op herstel na bijv. 

opname of ziekte  

 

Verzorgings-/verpleeghuis 

• Indicatie nodig (CIZ) 

• In samenspraak met 

wijkverpleging en huisarts 

aanvragen 

• Huisarts en/of specialist 

ouderengeneeskunde 

• Verpleegkundige en 

verzorgenden 
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Streefbeeld…… 

1. Tijd en aandacht voor de oudere EN 
mantelzorger 

2. Voldoende basis hulp beschikbaar (netwerk) 

3. Pro-actieve aanpak naar de (kwetsbare) 
ouderen > Geriatrisch zorgmodel uitbreiden 

4. Samenwerken met zorg en welzijn 

5. Patiënt informatie deelbaar en actueel   

6. Vloeiende zorg voor de patiënt bij opname 

7. Voldoende capaciteit in de zorg  
(HA, POH en wijkverpleegkundige): werken 
in de zorg is leuk! 

8. Zorgverzekeraar die oog heeft voor 
zorgvraag en oplossing in de regio  



Stelling  

De zorg- en welzijnaanbieders kunnen er het 

beste voor  zorgen dat ik ‘beter oud’ word in 

Westfriesland 

 

 




