
NIEUWSBRIEF 02
SOG-AZ

9 augustus 2021 PROGRAMMA SO IN
TOEKOMSTPERSPECTIEF
zomerreces

De zomerperiode betekent voor het programma SOG-AZ dat een

aantal actielijnen even een tandje minder gaan draaien. Toch is het

de actielijnteams gelukt om grote sprongen te maken. Hierdoor

kunnen werkzaamheden achter de schermen in de zomerperiode

doorgaan. Het kernteam SOG-AZ bereidt diverse documenten voor,

om na de zomer een doorstart te kunnen maken. In deze nieuwsbrief

informeren wij je per actielijn over de belangrijkste stappen die

gezet zijn op weg naar de volgende fase.



ACTIELIJN A

Anders Werken

Binnen actielijn A is een verdieping gerealiseerd rondom

het thema taakzuiverheid. Pieter Bos (manager

behandeldienst WZU-Veluwe) heeft, met ondersteuning

van Kayla Ho (programmaleider, Nusantara), ervoor

gezorgd dat in deze actielijn, na de zomer vervolgstappen

gezet kunnen worden om de taakzuiverheid verder te

optimaliseren. Interviews, een dialoogtafel en

kennisuitwisseling tussen regio's dienen als input voor de

startnotitie. De relatie tussen taakzuiverheid en het

regionale initiatief rond capaciteitsraming wordt steeds

duidelijker.

ACTIELIJN B

Anders Behandelen

Corlies Lourens (SO bij SZMK) en Micha Klaas

(manager behandelcentra Marga Klompé) zijn samen

met Kayla Ho de motor binnen deze actielijn. Na een

periode van zoeken en ontdekken is een structuur

aangebracht in de uitwerking van het vraagstuk over

de SO in de eerste lijn. Een projectplan met een

uitgewerkt raamwerk voor pilots moet ons

informatie gaan brengen over de kansen en

mogelijkheden over anders samenwerken in de

eerste lijn. Hierin bestaan nog een aantal uitdagende

vraagstukken over financiën, capaciteit, en

wederkerigheid huisarts/SO. Deze actielijn kenmerkt

zich door een zwaan-kleef-aan effect.



ACTIELIJN C

Anders kennisdelen

De lancering van het kennisplatform is een eerste

mooie stap. Steeds meer leden van de SO-familie uit

de regio melden zich aan op het platform om nader

kennismaken en informatie op te halen. Het

platform zal alleen gaan werken als het actueel en

informatief blijft. Daarom is binnen actielijn C

intensief gewerkt aan een jaarplanning voor de

tweede helft van 2021. Om richting te geven aan de

informatievoorziening en het kennisdelen is een

communicatieplan gemaakt waarmee we de

bekendheid van het platform willen vergroten.

Vanaf augustus zal elke actielijn de

informatievoorziening en het kennisdelen via het

platform laten lopen: https://sog2025.nl/netwerk/

ACTIELIJN D

Anders besturen

Nu het programma SOG-AZ door een aantal

zorginstellingen in de regio is opgestart, kijken we

naar de participatie van andere zorgorganisaties.

Vooral de kleinschalige zorgorganisaties gaan wij

benaderen met de vraag of deelname aan het

programma ook voor hen van meerwaarde kan zijn.

In augustus starten wij met het leggen van

contacten en een nadere kennismaking. Werken

vanuit verbinding blijft het motto.

ACTIELIJN E

Anders organiseren

Na een wat langere aanloop is er een modus

gevonden om het ANW-vraagstuk in de regio

Apeldoorn Zutphen op de agenda te krijgen. Met

hulp van de Eramsus universiteit ontwikkelen we in

het najaar best practices. Vanuit deze casussen

werken we toe naar oplossingsrichtingen in de regio.

De inzet is om een gezamenlijke ANW-functie in te

richten en te organiseren. 

https://sog2025.nl/netwerk/


ACTIELIJN F

Anders positioneren

In 2020 is een groep verkenners op pad gegaan om

in het buitenland kennis te nemen van

toekomstgerichte praktijken rondom duurzame

medische zorg. De inspiratie die daaruit is

meegenomen, leidt ertoe dat in actielijn F volop

gewerkt wordt aan toekomstscenario's. De

betrokkenheid van de SO's en andere disciplines

uit de SO-functiefamilie maakt de samenwerking

kleurrijk en waardevol. We hebben een structuur

gemaakt waardoor we de komende maanden

kunnen toewerken naar scenario's voor de SO-

functie in toekomstperspectief. De afgenomen

interviews werken als katalysator om het traject

inhoudelijk rijker te maken.

https://sog2025.nl/event/perspectieven/

Om de opleidingscapaciteit in de regio te benutten,

onderzoeken we de kansen voor gecombineerd

opleiden. De voorbereidingen zijn getroffen om de

kansen en mogelijkheden van GZ-psychologen op te

pakken. Na de zomer nemen we hierover een definitief

besluit. We verkennen de samenwerking in de opleiding

van de SO in de regio. Hierbij is een gecombineerde

opleidingsplaats een serieus gesprek. 

Ten behoeve van bij- en nascholing is een agenda

voorbereid voor dit najaar. De volgende webinars staan

in de planning: webinar Med review (begin oktober),

webinar dermatologie (eind oktober), webinar

palliatieve zorg (half november) en webinar

visusproblemen (half december). 

Houd de netwerkagenda in de gaten:

https://sog2025.nl/?post_type=tribe_events

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen!

Anders Opleiden
ACTIELIJN G

Komende activiteiten::

17 augustus:    19.00 - 21.00 uur Actielijn F:  Workshop perspectieven 
21 september 15.00 - 17.00 uur Actielijn A: Dialoogtafel 3: Taakzuiverheid
23 september 16.00 - 17.30 uur Actielijn C: Webinar introductie Hololens

Meld je aan via het platform https://sog2025.nl/?post_type=tribe_events
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