
VERBINDINGSDAG BRENGT
ZORGVERLENERS
IJSSELSTEIN BIJ ELKAAR

SAMENWERKEN IN IJSSELSTEIN

Zo’n honderd zorgverleners kwamen voor het eerst sinds corona weer live bij elkaar,
voor de Verbindingsdag ‘Samen werken aan samenwerken’ van Stichting ZorgSaam.
Jelmer Klomp, fysiotherapeut bij Fysiotherapie Groene Biezen: “Het was goed én leuk
om elkaar eindelijk weer eens live te zien. Daar hadden we na al die tijd digitaal con-
tact echt behoefte aan.” Tijdens de bijeenkomst kwamen veel onderwerpen aan bod. 

Op 9 november 2021 vond de jaarlijkse
Verbindingsdag in IJsselstein plaats. Het doel van
Stichting ZorgSaam IJsselstein is zorgverleners met
elkaar te verbinden, zodat ze samen de kwaliteit van
leven van patiënten kunnen verbeteren. Die
verbinding moest de afgelopen anderhalf jaar vooral
online plaatsvinden.



Nog verder professionaliseren
In de zes jaar dat Stichting ZorgSaam bestaat, boekten de
zorgverleners in IJsselstein volop successen. Dankzij
heldere werkafspraken, logische zorgpaden en het
opbouwen van netwerken, verbeterde de zorg voor de
inwoners van IJsselstein. Floor Verhagen, huisarts en
bestuurder van Stichting ZorgSaam kan dat beamen.
“Stichting ZorgSaam ontstond in 2015, nog onder de naam
Organisatie Wijkgerichte Zorg”, vertelt ze. “We zijn meteen
aan de slag gegaan met de inhoud. We richtten projecten
en werkgroepen op, om de samenwerking tussen de
zorgverleners in IJsselstein snel op te kunnen starten.” De
werkgroepen focussen zich op vier zorgdomeinen, namelijk
GGZ, Jeugd, Ouderen en Leefstijl, en niet zonder succes.
“We zijn heel blij met deze resultaten”, zegt Floor. “We
kunnen patiënten sneller de juiste zorg bieden en we
hoeven minder vaak door te verwijzen naar de tweede lijn.
Nu is het zaak om te kijken hoe we onze samenwerking
kunnen voortzetten. We zijn daarom gestart met een
professionaliseringsslag, waarbij we onder andere onze
organisatiestructuur hebben aangepast, een missie en visie
hebben opgesteld en een digitaal platform hebben
gelanceerd.”

Nieuwe missie en visie
Onderdeel van de professionaliseringsslag van Stichting
ZorgSaam is het opstellen van een visie en missie. Samen
met een kleine groep zorgverleners is een conceptversie
gemaakt, die tijdens de Verbindingsdag in de vorm van een
praatplaat werd gepresenteerd. De deelnemers werden
vervolgens uitgenodigd om hun mening te geven, om
zodoende te komen tot een visie en missie waar iedereen
achterstaat. 

Sonia Jennings, adviseur in de eerstelijnsgezondheidszorg,
begeleidde Stichting ZorgSaam bij de totstandkoming van
de visie en missie. “De basis van ZorgSaam is samenwerken
vanuit een netwerkorganisatie, over grenzen heen”, zegt ze.
“Dat vraagt veel van zorgverleners, want we zijn gewend
om te werken binnen ons eigen domein. Goed
samenwerken lukt alleen als we een gezamenlijk doel
hebben. Waar doen we het voor en hoe geven we daar
invulling aan? Een visie en missie geven concreet richting
aan de aanpak in IJsselstein.” 
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Werken vanuit positieve gezondheid: er wordt gekeken naar wat wél kan en wat de
patiënt daarvoor nodig heeft.
Commitment aan communicatie en ICT, om kortere lijnen te realiseren.
Regiehouder multidisciplinaire zorg: een patiënt heeft één aanspreekpunt voor alle zorg
die hij ontvangt.
Preventie: gemeente, zorgverleners en welzijnsorganisaties doen alles om te voorkomen
dat een inwoner later uitvalt.

Alle input is samengevoegd in een praatplaat, die de visie en missie van Stichting ZorgSaam
in concept weergeeft. Het centrale doel van ZorgSaam is ‘Voor werkplezier en een hogere
kwaliteit van leven’. Hierin zijn de belangrijkste speerpunten:

Zorg ontmoet welzijn: dilemma’s in theatervorm
Zorg en welzijn liggen in elkaar verlengde en tijdens een casus komen deze twee werelden
vaak samen. Welke dilemma’s kom je daarbij tegen en welke oplossingen zou je daarvoor
kunnen bedenken? Het ingeschakelde theaterduo Kapok speelde op overtuigende wijze drie
casussen na, die de deelnemers aan de Verbindingsdag flink aan het denken zetten. Acteurs
Hugo en Lucia speelden drie situaties na, waarbij zorg en welzijn elkaar ontmoetten. Een
ongeïnteresseerde puber met rugklachten en een paniekerige moeder, die samen bij de
fysiotherapeut komen. Een 74-jarige dame die kampt met eenzaamheid, maar alleen een
doorverwijzing naar een reumatoloog wil van haar huisarts. En tot slot een gescheiden ex-
taxichauffeur die zijn kinderen niet meer mag zien. De situaties leidde tot veel reacties over
multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners in IJsselstein en hoe dit er in een
ideale wereld uit zou zien. Met de samenwerkingen binnen Stichting ZorgSaam is de basis
hiervoor gelegd. 

Kun je ons wat meer vertellen over het project DuurSaam?
“Het project DuurSaam Houten is gericht op ouderen, waaronder
kwetsbare ouderen. Dit is de groep van 75+ die thuis wonen en
waar vaak ook sprake is van meervoudige problematiek. Zoals de
naam al een beetje zegt, beogen we met het project een duurzame
samenwerking tussen zorgverleners aan de ene kant en het sociaal
domein aan de andere kant te bewerkstelligen. Binnen DuurSaam
werken veel disciplines en organisaties samen, zoals huisartsen,
praktijkondersteuners, VVT-organisaties, GGZ, wijkverpleging,
sociaal team, woningbouw, het Antonius Ziekenhuis en de
gemeente. 



Nieuwe website en intranet voor zorgverleners online
Goede communicatie met inwoners én tussen zorgverleners is onmisbaar. Alleen door goed
contact te houden, kunnen we werken aan ons gezamenlijke doel: de inwoners van
IJsselstein een hogere kwaliteit van leven bieden. Om te zorgen dat zorgverleners elkaar
makkelijk kunnen vinden, lanceerde Stichting ZorgSaam tijdens de Verbindingsdag een
nieuwe website, www.zorg4ijsselstein.nl en CORPIO (intranet), een digitaal platform voor
zorgverleners. Tot voor kort was er online geen centrale plek waar inwoners alle informatie
over zorg en welzijn in IJsselstein konden vinden. Met de komst van www.zorg4ijsseltein.nl is
die plek er wél. De site is al online en wordt nu verder gevuld. Vanaf het eerste kwartaal van
2022 wordt de site onder andere via de huisartsen onder de aandacht van inwoners
gebracht.

Neem zelf ook een kijkje op onze nieuwe website: www.zorg4ijsselstein.nl

http://www.zorg4ijsselstein.nl/

