
Waarbij we de opbrengsten voor patiënten en 
naasten (patiëntervaringen) en voor de 

doelmatigheid van zorg zichtbaar maken zodat 
we kunnen leren en experimenteren langs het 

principe ‘wat werkt is waar’.

Aanvraag Innovatiegelden
Betere begeleiding van 

mensen met artrose in NW 
Utrecht



Proces tot nu toe

•Initiatiefgroep 
gevormd

•Regionale 
bijeenkomst: Besluit 
betere artrosezorg 
en visie

•Medische basis: 
BART 
Strategie/Stepped
Care

2015
• Bouwstenen 

Artrose keten

• Werkgroepen en 
verbreding 
partners

2016
•Regionale 
Bijeenkomst Patiënt 
als vertrekpunt

•Patienten betrokken

•Voorstel vervolg

•Subsidieaanvraag ZK 
en VGZ

2017
•Subsidie Zilveren 
Kruis

•VGZ

•Experimenteren en 
evalueren Patient
centraal en BART

2018



Rode draden patiënt journeys



Doelen 2018 – voorstel te bespreking
•Initiatiefgroep 3-4 keer per jaar – inhoudelijke blik

•Stuurgroep 2 keer per jaar – monitoren voortgang

1. Borging commitment stakeholders

•6? Proeftuinen waar client, fysio, huisarts en orthopeed  experimenteren en van elkaar leren. 
Twee focusgroepen, uitkomsten omzetten naar doen

•Brede bijeenkomst in november, delen ervaringen en richting bepalen voor 2019

2. Klant ervaring als vertrekpunt van 
betere zorg  - wat werkt is waar

•Orthopedie: turven patienten op artrose spreekuur zonder voorbehandeling (stepped care)

•Inbouwen Epic: patienten kandidaat (gradatie) stepped care)/Zorgdomein?

•Verhalen, belevingsonderzoek, opbrengst dialoog sessies (advies Zorgbelang)

3. Effecten op ervaren positieve 
gezondheid en doelmatige zorg zichtbaar 

en/of mogelijkheden hiertoe in kaart

•In de proeftuinen vanuit patientperspectief

•Toegevoegde waarde van (preventieve) consulten die niet onder reguliere vergoedingen vallen
4. Ontwikkelen/zichtbaar maken  

coachingrol fysio en toegevoegde waarde 
stille periodes

•Bv stepped care, voorlichting, medicatiebeleid, vormgeven positieve gezondheid, eigen regie 
cliënten, injectietechnieken

•DUO dagen 2019

5.  Verzamelen input voor een leer en 
scholingsprogramma voor 2019 voor 

cliënten en zorgverleners 

•ten behoeve van gedrag beïnvloeding cliënten en zorgverleners

•verkenning mogelijkheden monitoring effecten

•Verkenning inzet social media, filmpjes (KNGF) 

6. Verkenning van vernieuwende inzet van 
communicatie



Waar is budget voor in 2018?

Vergoeding 
professionals

• Deelname stuurgroep x 2, initiatiefgroep x 3, proeftuinen x 6 

Zorgbelang

Raedelijn

• Zorgbelang: advies, inrichting proeftuinen en begeleiden patienten, uitwerken, communicatie

• Raedelijn (50% ROS gelden), 1 dag per week projectleiderschap

Locaties en 
communicatie

• Bijeenkomsten (KNGF bijdrage: €5000), experiment vernieuwende communicatie, vormgeving

Rol 
fysiotherapeut

• Ruimte voor klein aantal preventieve fysio consulten (nader te bepalen), ontwikkelen coachrol  

PM

• Nog keuzes te maken re: communicatie, ontwikkeling scholing, onderbouwing doelmatige zorg maar 
meenemen onderdeel opdracht Zorgbelang en Raedelijn om hier aandacht aan te besteden



Projectorganisatie

stuurgroep

werkgroepen

6 proeftuinen

initiatiefgroep

• 2 x per jaar overleg.
• Stuurt op doelen en 

monitort voortgang.
• Stakeholders KNGF, 

KetenzorgNu, SMK, AZ, 
Raedelijn

• 3 x per jaar overleg, sluit 
aan bij stuurgroep

• Geeft inhoudelijke input en 
ambassadeurschap. 

• Fysiotherapeut, 
reumatologen SMK en AZ, 
orthopeden SMK en AZ, 
huisarts, Raedelijn

1. Communicatie
2. Fysiotherapie als coach en 

regisseur
3. Scholing

Gegadigden – nog niet 
bevestigd 
1. Montfoort
2. Vinkeveen
3. LRJG

Zie volgende dia



Proeftuinen – van denken naar samen doen 
en leren (eerste opzet)



Inrichting
Stuurgroep 3x

Bestuurlijke inbedding en monitoring

•KetenzorgNu: Eugen Zuiderwijk

•KNGF: Petra Doets

•Antonius ZH: Marieke Verlaat?

•SMK: Wil van Oosterom

•Zorgbelang Connie Heerdink

Projectleider 1 dag per week
Katinka Visscher ism Marieke de Jong

1 overleg voor de zomer, 1 overleg begin 
september, en optie 1 overleg voor start 
proeftuinen

Initiatiefgroep 2x

Inhoudelijke input en toetsing 

•Viktor Berkhout en Bertien ter Schure (fysio)

•Nynke Wildervanck en André de Vries (ha)

•Willemijn van Noort afwisselend met Corine van 
Vliet

•Marieke Ostendorf

•Martijn van Dijk

•Simone Vreugdenhil?

•Client/Zorgbelang

Projectleider:
Katinka Visscher ism Marieke de Jong

1 overleg voor de zomer en 1 overleg begin 
september

Concrete afspraken

•Vergoeding €75 x 3 uur per vergadering 
initiatiefgroep en stuurgroep

•Vergoeding professionals voor deelname aan 2 
clientgesprekken in de proeftuinen

•Tussentijds contact bv over ontwerp monitoring 
rol fysio bij proeftuinen, meting effecten 
Orthopedie/reumatologie

•Werven collega’s voor proeftuinen –huisartsen en 
samenwerkingspartners.

•Opdrachtbevestiging Raedelijn en Zorgbelang 
(naar Stuurgroep)

•Definitieve planning en samenstelling 
initiatiefgroep en stuurgroep

•Werving Proeftuinen

•Volgende bijeenkomst mei 2018, datum volgt

Communicatie werkgroep: Eugen, Zorgbelang, Wil en Katinka/Marieke
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Feb – april
Voorbereiding

April – oktober
Uitvoering

Klokken gelijk –

stand van zaken 

Doelen 2018, 

stappen en 

tijdslijn

Rol en bijdrage 

stuurgroep/initiati

efgroep

Voorbereiding en 

planning proeftuinen, 

incl. rol fysio

Werving focusgroep en 

professionals, locaties 

etc.

Epic/turven etc.

VGZ aanvraag?

Nov – Dec
Opbrengst en 
vervolg

Dialoogsessie 1 (mei)

Dialoogsessie 2 (sept)

Ophalen en 

zichtbaarheid inzichten

Communicatieplan en 

gewenste materialen

Scholingbehoefte in 

kaart

Brede bijeenkomst 

regio

Richting en planning 

vervolg

Evaluatie

Vernieuwende communicatie

Scholing


