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In de provincie Groningen ontstaat buiten de stad een probleem met het in stand houden van 
de verpleeghuiszorg vanwege een tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde (SO). Dit 
tekort werkt met name door in de avond-, nacht- en weekenddiensten. Tegelijkertijd is de 
wens en verwachting dat de SO zich meer extramuraal zal gaan begeven om huisartsen te 
ondersteunen in de zorg aan ouderen die thuis wonen of in kleinschalige 
woonvoorzieningen. Hiermee neemt naar verwachting het takenpakket van de SO toe, in een 
steeds krapper wordende arbeidsmarkt. 

Daarnaast is het inzetten van huisartsen in de WLZ setting (ook bij behandeling) een 
mogelijkheid, waardoor de cliënt meer continuïteit in zijn/haar medische zorg heeft.  
Een extra complicatie is dat de zorgzwaarte van de cliënten, waarvoor 24-uurs zorg en 
ondersteuning nodig is, toeneemt. Ouderen wonen langer thuis, wanneer zij uiteindelijk in 
een instelling komen zijn zij kwetsbaarder en hebben meer complexere zorgvragen. 
 
Ondergetekende aanbieders van VVT willen voor bovenstaand probleem een duurzame 
oplossing vinden. Op dit moment zijn er enkele oplossingsrichtingen voorhanden variërend 
van taakdelegatie naar Verpleegkundig Specialisten (VS) tot het vormen van nieuwe 
samenwerkingsverbanden met diverse specialisten rondom ouderen.  
Het zoeken naar slimme, duurzame oplossingen die vanuit alle invalshoeken (cliënt, huisarts, 
SO, VS en andere behandelaren) voordelen opleveren kan betekenen dat huidige schotten 
in de zorg geslecht moeten worden. 
 
Gezien de wens om tot een duurzame en structurele oplossing te komen om de 24-uurs zorg 
rondom ouderen in de regio te waarborgen willen wij met een gedegen en substantieel 
voorstel tot transitie komen. We zoeken naar mogelijkheden om op regionaal niveau 
efficiënter en effectiever samen te werken. Daarvoor is het nodig randvoorwaarden voor het 
slagen van een dergelijke transitie te kennen en deze toepasbaar te maken in de specifieke 
context van onze regio. Buiten de regio is op diverse plekken al geëxperimenteerd met 
onderdelen van de hierboven genoemde hoofdlijnen. Het is belangrijk om deze ervaringen te 
analyseren en de leerpunten te kennen. Ook is duidelijk dat de huidige wet- en regelgeving 
belemmerend kan zijn om bepaalde taakdelegaties of samenwerkingsverbanden te kunnen 
inrichten. Dat geldt ook voor de financiële aspecten.  
Met betrekking tot de inzet van technologie op het gebied van ondersteuning op afstand 
hebben we onvoldoende kennis en ervaring. We willen gebruik maken van ervaringen met 
projecten elders. Een soepele uitwisseling van –digitale- informatie over zorg en behandeling 
is hierin essentieel. Niet alle huidige systemen zijn toereikend.  



Extra investering hierin is nodig. Gezien de beoogde samenwerking is het van belang om 
hierin zorgvuldig te kiezen en reeds opgedane ervaringen in andere regio’s hierin in mee te 
nemen.  
 
Voor dit project zoeken wij een projectmanager. 
 
Winsum, 5 februari 2019 
Stuurgroep “Grensverleggend zorgen”. 


