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Notitie EINDDOEL voor OGEN inzake SOG-AZ 
 
Hieronder zijn de beoogde eindresultaten geformuleerd op de actielijnen binnen het programma 
SOG-AZ. Dit programma zorgt voor een transitie naar duurzame zorg en dienstverlening door gericht 
samen te werken aan eigentijdse, toekomstbestendige en duurzame medisch zorg, behandeling en 
ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen en ouderen in regionaal verband. Per actielijn zijn de 
aanpassingen (programmaplan versie 1.0 naar versie 2.0) belicht en zijn drie concrete eindresultaten 
geformuleerd.  
 

Actielijn A: SO en Anders Onderzoeken 
Regionale Zorgstatistieken: Zorgvraag, Zorgaanbod en Arbeidsmarkt 
 
Aanpassingen:  
Inbedding van uitkomsten capaciteitsraming, aanscherping arbeidsmarkt-thematiek, zorgtorenmodel 
als te onderzoeken werk- en denkmodel  
 
Eindresultaten: 

• Eindrapportage over (nieuwe) (zorg)doelgroepen kwetsbare doelgroepen en ouderenzorg met 
adviezen/oplossingen over (her)verdeling en bouw van capaciteit(en) in de regio (Zorgtorenmodel) 
alsmede toedeling van cliëntenstromen 

• Een scenario-analyse: 

• Inzicht in ontwikkeling van doelgroepen in de tijd (op basis van de regioscan) 

• Inzicht in de ontwikkeling van de zorgcapaciteiten 

• Adviezen over hoe doelgroepen (her)verdeeld kunnen worden over zorgcapaciteiten 
(scenario’s) 

• Arbeidsmarktrapportage vanuit medisch perspectief inzake de (toekomstige) positie op de interne en 
externe arbeidsmarkt met adviezen/oplossingen en een implementatieplan(VVT en 
magneetorganisaties) 

• Inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor duurzame medische capaciteiten voor 
kwetsbare doelgroepen en ouderen (i.c. de toekomstige behandelaren op het gebied van de 
ouderenzorg)  

• Adviezen voor verbetering van de aantrekkingskracht van onze regionale arbeidsmarkt 
(modernisering imago) 

• Implementatievoorstel: invoering concrete voorstellen ter verbetering van onze 
aantrekkingskracht (verbetering magneetfunctie)  

• Professie-gebonden rapportage naar de ontwikkeling van het zorgaanbod - de SO-functie - met 
adviezen/oplossingen over de beleidsmatige inbedding van regionaal opleiden 

• Discussie entameren en faciliteren tussen verschillende behandelaren rondom het 
specialisme ouderengeneeskunde faciliteren over verdergaande onderlinge samenwerking en 
taaksubstitutie : Taakzuiverheid 

• Een door de beroepsbeoefenaren zelf (aan)gedragen opvatting/advies over mogelijkheden 
tot meer samenwerking en onderlinge taaktoedeling  

 
Actielijn B: SO en Anders Behandelen 
Regionale Netwerkgeneeskunde 
 
Aanpassingen: 
Inkaderen van ontwikkelopgave netwerkzorg in Ouderenzorg t.a.v. de reeds uitgewerkte modellen 
van de Huisartsen en Ziekenhuizen. Aanvulling van de ontwikkelopgave met de uitwerking van een 
positioneringsnota Ouderenzorg in de regio Apeldoorn-Zutphen. 
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Eindresultaten:  

• Beleidsadvies vastgesteld “Van Ketenzorg naar Netwerkzorg in Ouderenzorg” in de regio Apeldoorn-
Zutphen met een implementatieplan vanaf 2022 en verder. 

• Een advies voor de inrichting van een netwerkstructuur rondom de ouderenzorg in de regio; 
(7x24 afspraken tussen SO’s en HA’s over continuïteit) eerste steen, aan de hand van 
praktijkervaringen tijdens het uitproberen door vertalen naar duurzame oplossingen met 
funderen. 

• Implementatieplan op hoofdlijnen 

• Beleidsadvies vastgesteld bestuurlijke en medische Governance rond Netwerkzorg binnen 
zorgorganisaties en tussen zorgorganisaties (horizontale en verticale governance) 

• SO (medisch) beleidsadvies over regionale samenwerking vanuit netwerkverbanden in combinatie met 
een getekend model samenwerkingsconvenant in regio Apeldoorn-Zutphen 

• Afspraken over samenwerking tussen SO’s en HA’s (samenwerkingsconvenant: substitutie en 
financiering) 

 
Actielijn C: SO en Anders Kennisdelen 
Regionaal Kennis Delen 
 
Aanpassingen: 
Inkaderen van fasering en uitrol van regionaal kennisplatform voor SO-functie in de regio. Inbedden 
van ‘online dokteren’ en SO en Zorgtechnologie (kennisproductiviteit) onderdeel van deze actielijn. 
Eindresultaten: 

• Een operationeel regionaal kennisplatform voor SO’s en SO-gerelateerde functies waarop 75% van de 
SO-functie gerelateerde functionarissen in de regio actief participeren. Gecoördineerd vanuit een 
permanent aanwezige ondersteuningsbureaufunctie (met accreditatiepunten).  

• Een vastgesteld beleidsadvies richting bestuurders over kansen en mogelijkheden voor de structurele 
inbedding van beproefde zorgtechnologie binnen de SO-functie - (incl. Pré-SET – visievorming en -
beleid zorgtechnologie -k€ 20 subsidie) 

• O.b.v. data uit actielijn A: alleen doen wat nodig is en blended care met behulp van 
technologie 

• Is een beleidsadvies richting bestuurders 

• Implementatieadvies op hoofdlijnen ten aanzien van kansrijke mogelijkheden: hoe te doen en 
hoe te faciliteren de dokters te bewegen 

• Een 5-tal uitgevoerde praktijktoepassingen van zorgtechnologie binnen de SO-werk- en 
beroepspraktijk (d.m.v. praktiseren HOLO-lens (incl. SET – beleidsuitvoering zorgtechnologie - k€ 100 
subsidie); uitproberen en funderen. 

 
Actielijn D: SO en Anders (be)Sturen 
Regionale plaats SO-functie: SO in de Toekomst 
 
Aanpassingen: 
Koppeling gemaakt tussen de (te verwachten) uitkomsten vanuit het traject regionale zorgvisie in 
regio Apeldoorn-Zutphen en het programma SOG-AZ. 
 
Eindresultaten: 

• Advies vanuit medisch perspectief (vanuit de SO-functie) over de (te verwachten) uitkomsten, 
ontwikkeling en implementatie van de regionale Zorgvisie; 

• Medisch advisering vanuit de SO-functie over de ontwikkelingen rond de Juiste Zorg op de Juiste 
Plaats en ziekenhuisverplaatste zorg in de regio Apeldoorn-Zutphen (aandachtspunt: tijdig meenemen 
van advies vanuit de professie.  
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• Eindrapportage over een werk- en denkmodel voor medische zorgcoördinatie/medische 
beleidsvorming, medische strategievoering alsmede advies over de regionale organisatie van 
(samenhangende) medische zorg: concreet voorstel voor een regionale behandeldienst vanuit de 
dokters: hoe zouden jullie je vak in de toekomst organiseren? 

 

Actielijn E: SO en Anders Organiseren 
Regionale aanpak ANW-diensten 
 
Aanpassingen: 
Koppeling tussen het landelijke programma regionale capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg 
(output van landelijke programma is input voor het regionale programma). 
 
Eindresultaten: 

• Het inrichten en organiseren van gezamenlijke ANW-diensten binnen nader te bepalen subregio’s.   

• Er is een duurzame SO-taak- en samenwerkingsoptimalisatie gerealiseerd (met ondersteuning vanuit 
een begeleide pilot vanuit Erasmus) 

• De GZ-psycholoog vervult, als onderdeel van de SO-functie, een geformaliseerde rol als 
regiebehandelaar (hoofdbehandelaar) binnen de regio Apeldoorn-Zutphen. 

 
N.B. Een apart programma waarbij de output, input is voor in het bijzonder deze actielijn. Het model van 
regionale capaciteitsraming is volledig ingebed in de regio Apeldoorn-Zutphen inclusief de invoering van een 
structurele regionale beleidscyclus met bepaling opleidings-volumes per functiegroep (SO, PA, VS, GZP en VCO) 
als onderdeel van de SO-functie. 

 

Actielijn F: SO en Anders Positioneren 
Katalysator in de discussie ‘Toekomstbeeld ouderengeneeskunde 2020-25-2030  
 
Aanpassingen: 
Koppeling van uitkomsten studiereis verder aangescherpt en vertaald naar uitwerking van 
toepassingsmogelijkheden in de Nederlandse context. 
 
Eindresultaten:  

• Medische advisering vanuit de SO’s over de ontwikkeling van Duurzame Medische Zorg is 
geïnstitutionaliseerd in de regio Apeldoorn-Zutphen in de gehele ouderengeneeskunde 

• Adviesnota SO in toekomstperspectief 2030 met oplevering van SO-toekomstkijker en SO-trendwaaier 
i.c.m. investering in ontwikkeling van medisch leiderschap en de SO-functie 

• Er is een professioneel SO-netwerk van SO’s in de regio Apeldoorn-Zutphen van waaruit de 
ontwikkeling van de SO werk- en beroepssituatie(s) vorm en inhoud wordt gegeven.  

 
Actielijn G: SO Anders Opleiden 

Regionaal Opleiden 
 
Aanpassingen: 
Deze actielijn stond voorheen samen met kennisdelen onder actielijn C. 
 
Eindresultaten: 

• De GOP-AZ is duurzaam verankerd en er zijn in 2022 tenminste 4 PIOG’s actief in opleiding in de regio 

• De SO’s vormen regionale Opleidingsgroep SOAZ en zorgen actief voor opleidingsactiviteiten in regio 

• Er zijn gecombineerde SO-opleidingsgroepen in regio met benutting beschikbare opleidingsvolumes  


