
Positieve Gezondheid
1. PG wordt gebruikt bij alle projecten om 

tot ‘het andere gesprek’ en dezelfde taal 
te komen en om cliënten eigen regie te 
geven en hun netwerk te versterken.

2. O&I Zeist creëert leer- en 
verbindingsmomenten zodat er een 
gezamenlijke visie, taal en benaderwijze 
ontstaat.

O&I Zeist creëert leer- en O&I Zeist creëert leer- en 
verbindingsmomenten zodat er een verbindingsmomenten zodat er een 
gezamenlijke visie, taal en benaderwijze gezamenlijke visie, taal en benaderwijze 

Goede, toegankelijke 
en betaalbare zorg 

in Zeist.
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PZP4Zeist
1. Bij elke inwoner met dementie is 

vastgelegd wat de zelfgekozen doelen 
zijn o.g.v. behandeling, zorg en onder-
steuning (Proactieve ZorgPlanning). 

2. Hij/zij geeft aan zelf richting te geven 
aan zijn/haar leven. 

3. Casemanagers hebben bij 50% van 
de cliënten een eerste PZP-gesprek 
gevoerd. 

4. Gesprekken zijn vastgelegd in een 
medisch dossier en bekend bij betrok-
ken zorgprofessionals.

Ouderen4Zeist
1. Structurele samenwerking 

tussen huisarts en netwerk-
partners voor meer impact bij 
kwetsbare ouderen. 

2. Passende zorg en ondersteu-
ning (vroegsignalering) voor alle 
ouderen in Zeist. 

3. Identifi catie en registratie van 
kwetsbare ouderen bij huisart-
sen verloopt volgens gemaakte 
afspraken. 

4. Zorgverleners rondom oudere 
weten van elkaar wie betrokken 
zijn. 

5. Zorgverleners werken met een 
MDO. GGZ4Zeist

1. Sociaal Team en Steunpunt GGZ 
werken nauw samen. 

2. Bij de netwerkpartners zijn de 
werkafspraken helder. 

3. Huisartspraktijken, Sociaal Team, wel-
zijn en GGZ-partners werken met een 
MDO. 

4. Er is een werkwijze voor het monitoren 
van crisismeldingen (Route 1 - herstel-
gericht aanpak). 

5. Huisartspraktijken zijn aangesloten 
op Route 2, GGZ in de wijk (escalatie-
team).

6. Casuïstiek bespreking met 
workshop PGJeugd4Zeist

1. Sterke samenwerking tussen 
huisartsenpraktijk en CJG. 

2. De werkinstructie wordt 
geëvalueerd.

3. Huisartspraktijken, CJG en 
GGD werken samen vanuit 
gezamenlijke visie op normali-
seren en preventie. 

4. Jeugdartsen en jeugdver-
pleegkundigen van GGD 
werken nauw samen met 
huisartspraktijken en CJG in 
de zorg voor jeugd en gezin. 

5. Duidelijke rol van doktersassis-
tenten.

Sociaal Team en Steunpunt GGZ Sociaal Team en Steunpunt GGZ 

Samenwerken
in de gemeente

Gezonde Leefstijl Interventie
1. Onderhouden en faciliteren 

van een basisstructuur van het 
GLI netwerk, de kwaliteit van 
het aanbod, en borgen van de 
samenwerking met anderen.

2. Bekendheid (en betrokken-
heid) bij inwoners verhogen.

Gezonde Leefstijl InterventieGezonde Leefstijl Interventie

Veilig in Beweging
1. Verbeteren evenwicht en 

vergroten zelfvertrouwen 
inwoners  d.m.v. valpreventie 
programma.

2. Opleiden valexperts om zo 
draagvlak te verbreden onder 
zorgverleners.
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Welzijn op Recept
Elke zorgverlener in Zeist kent en 
gebruikt Welzijn op Recept.

Digitale 
infrastructuur

VIPLive
Alle communicatie met en/of 
rondom cliënten gaat via VIPLive.

Zorg4Zeist.nl
Verder optimaliseren voor 
inwoners: betere navigatie en 
zoekfunctie, kalender met 
activiteiten en het volledig aanbod 
zorg en welzijn rondom gezonde 
leefstijl (preventie).

Zorg4Zeist PRO
Verder professionaliseren voor 
betere samenwerking en 
informatie-uitwisseling onder 
zorgverleners (0e en 1e lijn).

VIPLiveVIPLive

infrastructuurinfrastructuur
Verder optimaliseren voor Verder optimaliseren voor 
inwoners: betere navigatie en inwoners: betere navigatie en 

infrastructuurinfrastructuurinfrastructuurinfrastructuur

ontstaat.ontstaat.

Huisarts

POH

Casemanager

Sociaal Team

Verpleegkundige

Apotheek

CJG

GGD

Thuiszorg

Netwerkpartners

Specialist Ouderen

Welzijnsorganisaties

Meedoen in 
Zeist Magazine

Magazine
Dit magazine 
stimuleert oude-
ren actief, vitaal 
en gezond te 
blijven. 

JAARPLAN 2023

Pelle van Waes
 Praktijkhouder

Aandachtsfunctionaris ouderen

Aandachtsfunctionaris ouderen

Aandachtsfunctionaris GGZ

Aandachtsfunctionaris GGZ

Klik hier om het volledige jaarplan 

op Zorg4Zeist PRO te lezen

Aandachtsfunctionaris Jeugd

Aandachtsfunctionaris Jeugd

https://zeist.corpio.nl/documents/viewItem/31864

