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Inleiding 
Het zorgdomein, in het bijzonder ook de ouderenzorg, staat voor verschillende complexe opgaven 
(https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl - https://www.ouderworden2040.nl/ ). De vele 
vraagstukken die met de ontwikkeling van de ouderenzorg samenhangen behoeven vooral ook 
nieuwe oplossingen. Kennisproductiviteit, (zorg)innovatie en (zorg)technologie spelen daarbij een 
steeds grotere rol. 
 
 

1. Aanleiding 
Een organisatie-overstijgend leernetwerk blijkt een uitstekend vehikel om complexe opgaven samen 
te ontrafelen, innovaties en technologie te ontwikkelen, uit te proberen en toe te passen in de 
beroeps- en werkpraktijk van de ouderengeneeskunde. Bovendien ondersteunen leernetwerken het 
informele leren van de (zorg)professionals. Interprofessionalisering neemt daarbij een grote vlucht 
en introduceert andere manieren van samenwerken, samen ontwikkelen en samen realiseren. 
Daarbij geven leernetwerken impulsen aan de verdere professionele ontwikkeling in zorgdomeinen. 
Daarbij kan ook het versterken van zeggenschap en het vergroten van veerkracht bij 
zorgprofessionals sterk op de voorgrond treden. Met dit advies beogen we de stap – de bestuurlijke 
keuze - van kennisplatform naar leernetwerk binnen de regio SOG-AZ als beleidsvoorstel uiteen te 
zetten. Het leernetwerk wordt daarbij nadrukkelijk gekoppeld aan de uitrol van het 
vervolgprogramma SOG-AZ en het daarbij behorende Cafetariaplan DMZ met de daarin uitgewerkt 
leernetwerkkringen. 
 

1.1 Huidige stand van zaken 
We zien in het land dat er steeds vaker organisatie-overstijgende leernetwerken worden ingezet in 
het zorgdomein. Er is nog weinig systematische kennis beschikbaar over de werkzame elementen 
binnen leernetwerken. Vandaar dat we het framework “Samen Leren met Ouderenzorg” in de regio 
Apeldoorn-Zutphen verkend hebben. Het huidige kennisplatform https://SOG2025.nl heeft daarbij 
gediend als basis voor het verkennen van de mogelijkheden om online regionaal kennis te delen. Het 
kennisplatform is toe aan meer interactie en het faciliteren van het interprofessioneel leren. 
(https://www.han.nl/nieuws/2021/12/interprofessioneel-leren-in-en-met-de-beroepspraktijk/) 
 
 

2. Vertrekpunten 
Binnen de regio Apeldoorn Zutphen wordt uitvoering gegeven aan het regionale programma SOG-AZ 
waarbij de SO-functie in toekomstperspectief centraal staat. Het programmaplan SOG-AZ en de 
bijbehorende notitie Einddoel voor ogen SOG-AZ vormen de onderleggers voor de uitvoering van het 
programma SOG-AZ en de realisatie van de beoogde programma-resultaten. Als onderdeel van de 
actielijn Anders Kennisdelen is het vraagstuk rond de regionale kennisdeling in beeld gebracht en zijn 
de eerste praktijkervaringen opgedaan met de inzet van een regionaal kennisplatform. 

https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
https://www.ouderworden2040.nl/
https://sog2025.nl/
https://www.han.nl/nieuws/2021/12/interprofessioneel-leren-in-en-met-de-beroepspraktijk/
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2.1 Visie 
Het visiedocument ‘Ouderenzorg in Apeldoorn en Zutphen, een regionale visie voor betere zorg’ is 
opgebouwd uit visielijnen die tezamen leiden tot een integrale visie op zorg voor kwetsbare ouderen 
en doelgroepen op weg naar 2030. Het programma SOG-AZ is middels de actielijnen direct 
verbonden met het visiedocument via een koppeling met visielijnen. 
Voor een gedetailleerde inkijk verwijzen wij naar het visiedocument. De beoogde regionale 
ontwikkeling in het samen werken, samen ontwikkelen en samen realiseren vormt een belangrijke 
impuls om te komen tot de verdere ontwikkeling van het kennisplatform in de richting van een 
duurzaam leernetwerk. 
 

2.2 Hoofdvraag 
Wat kunnen we in de regio Apeldoorn – Zutphen doen om de huidige participatiegraad van 
zorgprofessionals op het kennisplatform SOG2025 van het programma SOG-AZ te vergroten, 
teneinde verdere kennisdeling en daarmee indirect ook de continuïteit van de medische zorg en 
behandeling op regionaal niveau te kunnen verduurzamen? 
 
 

3. Hypothese 
Door de participatie van zorgprofessionals in kennisdelen verder te vergroten kan de regionale 
bereikbaarheid, beschikbaarheid en inzetbaarheid van de SO-kennis worden vergroot en 
samenwerking verder geoptimaliseerd: 
 

• Effectiviteit → doeltreffendheid: optimale beschikbaarheid en inzet van SO-kennis; 

• Efficiëntie → doelmatigheid: optimaal inzetten van tijd van de SO-kennis in de regio; 

• Efficacy → doelgerichtheid: beschikbaarheid van de SO-kennis in de regio (juiste zorg op de 
juiste plaats op het juiste moment in de juiste omvang; 

• Veiligheid → minder bewegingen op en tussen zorglocaties en/of zorgorganisaties; 

• Begeleiden → opleiden, supervisie en professionele begeleiding en SO-kennis op afstand 
overal beschikbaar. 

 
 

4. Onderzoek 
Besloten is een aanvullend werkveldonderzoek te gaan uitvoeren om nieuwe ontwikkelingen rond 
een kennisplatform in beeld te krijgen waarmee de betrokkenheid van zorgprofessionals kan worden 
vergroot. Om vanuit een open gesprek en vanuit wederkerigheid samen andere regionale 
initiatieven te verkennen. En daarbij te onderzoeken of actieve participatie van zorgprofessionals in 
het vervolgprogramma SOG-AZ van meerwaarde zou kunnen zijn/gaan worden. Daarbij is 
nadrukkelijk het vraagstuk van duurzame medische zorg aan bod gekomen. Waarbij oriënterend ook 
de ontwikkeling van een regionaal leernetwerk als beleidsthema ter sprake is gekomen. Middels een 
semigestructureerd interview zijn de verkenningsgesprekken uitgevoerd. 
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4.1 Wat is een leernetwerk? 
Leernetwerken zijn alle groepen van mensen die zich bezighouden met A) het uitwisselen van hun 
kennis over een onderwerp, B) het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe materialen, methodieken of 
ontwerpen of C) met gezamenlijk onderzoek. De leden delen een bepaalde uitdaging (een formele 
taak, bezorgdheid of passie) en willen van elkaar leren hoe zij beter met deze uitdaging kunnen 
omgaan. 
 
In het zorgdomein ouderenzorg binnen de regio Apeldoorn-Zutphen komen leden vanuit 
verschillende perspectieven zoals zorgorganisaties uit vakgroepen (medisch, geneeskundig, 
paramedisch), praktijkprofessionals (verpleegkundigen, verzorgenden), huisartsenpraktijken, 
ziekenhuizen, GGZ-organisaties, hogescholen en kennisinstituten samen om te werken aan een 
complex maatschappelijk ‘ouderenzorg’ vraagstuk. Ieders kennis en ervaring kan veel meer worden 
benut in de regio met een leernetwerk. In een leernetwerk wordt er ook gezocht naar ‘nieuwe’ 
kennis. Van tevoren weet je dan niet welke oplossingen er gevonden gaan worden voor de 
inhoudelijke vraagstukken. Dat kan een nadeel zijn: levert de geïnvesteerde tijd wel voldoende op? 
Tegelijkertijd ontstaat door deze manier van werken een breed gedragen en goed onderbouwd 
resultaat. 
 
 

5. Bevindingen 
Uit deze deskresearch en werkveldverkenning in combinatie met het evaluatieonderzoek rond het 
huidige kennisplatform zijn de volgende bevindingen en constateringen te benoemen: 
 

1. Het huidige kennisplatform is nog vrijblijvend en nog onvoldoende toegankelijk naar 
kenniskringen en daarmee leernetwerken voor zorgprofessionals; 

2. Zorgprofessionals maken op dit moment nog ieder afzonderlijk keuzes rond de inzet en het 
gebruik van het kennisplatform, kennisdelen heeft nog geen centrale focus; 

3. Zorgpartijen voeren daarin nog geen gezamenlijk beleid inzake kennisdelen en 
krachtenbundeling met de grotere zorgpartners en/of externe dienstverleners; 

4. Er is nog geen regionaal beeld van een gezamenlijk kennis- en innovatiebeleid rond de SO-
functie(familie) in de regio Apeldoorn-Zutphen. 

5. Het kennisplatform van het programma SOG-AZ is voor de zorgorganisaties en de 
zorgprofessionals nog (te) algemeen en beantwoord daardoor op dit moment nog niet 
voldoende aan bestaande SO-kennisbehoeftes en/of SO-kennisvraagstukken. 

6. Het aanbod om actief te kunnen gaan participeren in het vervolgprogramma SOG-AZ met 
een ‘op maat’ aanpak vanuit het Cafetariaplan biedt kansen en mogelijkheden voor de 
doorontwikkeling en inzet van een leernetwerk SOG-AZ. 

 
Het farmacotherapie-overleg (FTO) is bij uitstek geschikt om via het regionale leernetwerk 
polyfarmacie bij ouderen te bespreken. Het onderwerp is echter zo breed, dat afbakening nodig is. 
De Stichting DGV ontwikkelde daartoe nieuw FTO-materiaal. 
(https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/polyfarmacie_bij_ouderen/polyfarmacie_bij_ouderen_-_korte_beschrijving.html) 
 
Het is van belang om hierin transparant naar elkaar te zijn, en uit te spreken waar de voorkeur naar 
uit gaat. Participeren in het vervolgprogramma SOG-AZ als slotvraag heeft ten tijde van de 
verkenningsronde geleid tot hernieuwde belangstelling vanuit meerdere nieuwe zorgprofessionals 
en zorgorganisaties om kennisdelen met een leernetwerkbenadering te intensiveren. 
 
 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/polyfarmacie_bij_ouderen/polyfarmacie_bij_ouderen_-_korte_beschrijving.html)
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6. Voorlopige conclusies 
Op basis van het voorgaande zijn wij tot de voorlopige conclusie gekomen. Er heeft omwille van de 
tijd geen uitgebreid onderzoek meer plaatsgevonden naar de wetenschappelijke achtergronden van 
leernetwerken. De factoren voor verdere versterking van de participatiegraad van zorgprofessionals 
in de werk- en beroepspraktijk staan in de verkenning centraal. Wetenschappelijke verdieping volgt 
ten tijde van het ontwerpen, ontwikkelingen en de uitrol van het regionale leernetwerk SOG-AZ. 
 

1. Er is en blijft behoefte aan ondersteunende faciliteiten die kennisdelen in de 
oudergeneeskunde binnen de regio Apeldoorn-Zutphen mogelijk maken; 

2. Het kennisplatform dient veel meer het karakter van een leernetwerk ‘op maat’ te krijgen 
om de intrinsieke motivatie voor deelname door zorgprofessionals te vergroten; 

3. Leeractiviteiten binnen het leernetwerk die voorzien kunnen worden van beroepsspecifieke 
accreditatiepunten zullen de participatiegraad op het leernetwerk verder kunnen doen 
vergroten; 

4. Het inbedden van een aantal vaste regionale leernetwerkactiviteiten (bijvoorbeeld het 
farmacotherapie-overleg (FTO) verdient aanbeveling om de bruikbaarheid van het 
leernetwerk krijgt bij te zetten; 

5. Een leernetwerk vraagt om de uitvoering van structurele beheer- en onderhoudstaken 
waardoor men de actualiteit van het leernetwerk kan garanderen; 

6. Het leernetwerk biedt aanknopingspunten voor het ontwikkelen van de opleiding, het leren 
en de ontwikkelen van (nieuwe) zorgprofessionals) in de regio; 

7. Een adviesraad en klankbordgroep met daarbinnen de organisatie van inspraak en 
zeggenschap vanuit de zorgprofessionals kunnen de verdere ontwikkeling van het 
kennisplatform naar een regionaal leernetwerk succesvol ondersteunen. 

 
 

7. Aanbevelingen 
Het actieteam Anders Kennisdelen adviseert:  
 

1. Van kennisplatform naar leernetwerk 
Het kennisplatform door te ontwikkelen naar een interactief leernetwerk met een regionale 
beheerorganisatie die garant staat voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van het 
kennis- en informatieaanbod op het leernetwerk. Inclusief een zeer actief relatiebeheer van 
waaruit de participatiegraad gemaximeerd kan worden. 

 
2. Leernetwerk tussen zorgorganisaties verder uit te diepen 

In de verlenging van het programma SOG-AZ in 2022 dient een verdieping te komen om 
bovengenoemde niet-deelname keuze verder te onderzoeken. Hierdoor kunnen er mogelijk 
alsnog oplossingen worden gevonden voor zowel de korte termijn als lange termijn inzake 
participatie. Tevens wordt geadviseerd om de nog niet deelnemende kleinschalige 
zorgorganisaties actief te blijven voorzien van informatie via het leernetwerk SOG-AZ (o.a. 
de digitale nieuwsbrief Leernetwerk SOG-AZ). 

 
3. Leren van ervaringen vanuit andere regio’s ophalen 

In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere (GVA) loopt momenteel een programma regionale 
Zorgacademie. Er kan worden geleerd van deze regio en wellicht kan de participatie-aanpak 
op onderdelen ook in de regio Apeldoorn-Zutphen worden geïmplementeerd. 
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4. Vervolgprogramma SOG-AZ 

De introductie van het vervolgprogramma SOG-AZ met meer mogelijkheden voor deelname 
‘op maat’ tijdig bij de zorgorganisaties onder de aandacht te brengen. De aanpak en 
werkwijze met het Cafetariaplan DMZ kan hierbij uitkomst bieden. Om zo binnen het 
leernetwerk zogenaamde kenniskringen ‘op maat’ in te richten. 

 
 

8. Tenslotte 
Het samen werken, samen ontwikkelen en samen realiseren van de regionale netwerk-ontwikkeling 
en de regionale participatie verbeteren, veranderen en vernieuwen vraagt om het inrichten van een 
meer interactief kennisplatform waarin het realiseren van regionale zorg voor kwetsbare ouderen en 
doelgroepen centraal staat. Een meer interactief leernetwerk ‘op maat’ lijkt een passende volgende 
stap. 
 
Met de doorontwikkeling van het kennisplatform willen we een doorstart maken met het geven van 
invulling aan kennisproductiviteit (kennis ontwikkelen, kennis toepassen, kennis delen en kennis 
evalueren). In het vervolgprogramma SOG-AZ zal het beleidsthema ‘Kennis’ in het bijzonder 
kennisproductiviteit als een regio-breed als een ondersteunend project worden ingericht. Met het 
Cafetariaplan DMZ als onderlegger voor de inrichting van leernetwerken op maat. 
 
 

9. Bijlagen 
Bronnenlijst vanuit evaluatieonderzoek, deskresearch en het werkveldonderzoek 
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