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Dit regiobeeld is gebaseerd op data van vóór de coronapandemie

Impact

Populatie en zorggebruik

Groot
Gemiddeld

Zwolle e.o.* ten opzichte van Nederland

7,9%

Geen

75+’ers

De regio is sterker vergrijsd en de
bevolkingsgroei is lager dan
landelijk

De zorgkosten zijn in alle
segmenten hoger dan verwacht

1,2%

De zorgvraag stijgt iets harder
dan landelijk

Gemiddeld aantal chronisch
zieken

De levensverwachting is hoger
dan landelijk

De instroom in de acute keten
is lager dan gemiddeld

De sociaaleconomische status
is gemiddeld

Er wonen meer 75+’ers in een
instelling dan landelijk (7,8%)

82,1
jaar

394.850
2,3% van NL

*De regio bestaat uit de gemeenten Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Raalte, Zwartewaterland, Olst-Wijhe, Staphorst, Heerde, Elburg, Oldebroek en Hattem

16%
instroom

8,3%

Het zorgveld
Er is voldoende aanbod van zorg aanwezig in de regio
Er is 1 ziekenhuis met 5 locaties: Zwolle, Meppel, Steenwijk,
Kampen en Heerde

Er zijn 123 huisartsen, verenigd in 1 huisartsenvereniging
(HRZ) en bestuurlijk vertegenwoordigd door
serviceorganisatie Medrie

Er zijn relatief weinig zelfstandige behandelcentra

De vijf grootste aanbieders van verpleging,
verzorging en thuiszorg (VVT) in de regio leveren
wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg, eerstelijns
verblijf en langdurige zorg (Wlz)
Icare, IJsselheem, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en TSN
zijn samen verantwoordelijk voor 50% van de VVT-omzet

Ziekenhuis met 24/7 Spoedeisende Hulp

Ziekenhuis overdag
Huisartsenpost
Zelfstandig behandelcentrum
VVT-locatie
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Kansen en knelpunten

Knelpunt

Kans

Kans

De regio vergrijst en een kleine
groep ouderen heeft relatief veel
zorg nodig. Ouderen komen niet
altijd op de juiste plek voor zorg
terecht

Samenwerking met regionale
aanbieders en betrokkenheid van de
juiste experts zijn essentieel voor
het laten slagen van zorg dichterbij
huis

Er zijn veel kansen voor Zwolle e.o
in de zorgtransformatie: het
zorgveld is sterk en zorgaanbieders
werken goed samen

Zilveren Kruis | Regiobeeld Zwolle e.o.

4

De regio vergrijst en ouderen komen nu niet altijd op de
juiste plek terecht voor zorg
De regio vergrijst

Ouderen komen niet altijd op de juiste plek terecht

Het aantal 85+’ers ten opzichte van de beroepsbevolking
neemt toe1

3,6

2017

5,9

2032

Een kleine groep kwetsbare ouderen heeft veel zorg nodig

Naar verwachting stroomt

23%

van de 75+’ers vanuit de geriatrische
revalidatiezorg naar de wet langdurige zorg
Dat is meer dan verwacht (18%)

Een transmuraal coördinatiepunt wijst de weg naar de
juiste zorg op de juiste plek

• Een coördinatiepunt biedt zorgprofessionals een duidelijk

2%

15%

2% van de verzekerden2 gebruikt 15% van zorg3
¹Aantal 85+’ers op 100 20-65 jarigen
²Kwetsbare ouderen: 75+, polyfarmacie, wijkverpleging
³Zvw-kosten

aanspreekpunt. Dit maakt eerdere signalering en actie
mogelijk

• Een coördinatiepunt clustert alle triagekennis op één plek
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Samenwerking met regionale aanbieders en betrokkenheid
van de juiste experts zijn essentieel
Kennisdeling is van belang in de samenwerking tussen
het Isala ziekenhuis, regionale aanbieders en experts

Isala: kennis over
specialistische zorg,
overzicht als regisseur

Er vindt afstemming plaats tussen de verschillende
betrokkenen over de werkwijze
•

Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt bij de samenwerking

•

Om de verplaatsing van zorg naar de eerste lijn te laten
passen bij de beschikbare capaciteit, is overleg nodig

•

De helft van de vacatures in de VVT staat meer dan 3
maanden open. Een rol in specialistische zorg maakt het
vak van wijkverpleegkundige aantrekkelijker
+ 3 maanden

Regionale aanbieders:
inzicht in de behoeften en
thuissituatie van patiënten
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Experts: technische expertise,
ervaring uit andere regio’s

vacatures
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Een sterk zorgveld en goede samenwerking bieden
gunstige perspectieven

Flexdokters

Regionale zorgalliantie

Omdat we een krapte zien ontstaan in het aantal huisartsen,
werken we aan introductie van het concept Flexdokters. Dit is
een digitale huisarts met een zeer efficiënte en patiëntgerichte
werkwijze

Zilveren Kruis streeft samen met diverse zorgaanbieders, de
gemeente en GGD naar toekomstbestendige, toegankelijke en
betaalbare zorg, welzijn en wonen voor kwetsbare groepen in
onze samenleving.

•

Daarbij gaan we uit van positieve gezondheid, preventie, eigen
regie en zelfmanagement én een geïntegreerde aanpak van
medische zorg en ondersteuning, welzijn en wonen

•
•

Digitale communicatie (telefoon en chat) wordt optimaal
ingezet
Het huisartsberoep is teruggebracht naar de essentie
Zeer lage overheadkosten door verplaatsing van zorg uit de
praktijk en het neerleggen van de regie bij de patiënt
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Meer informatie over de Regionale zorgalliantie →
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Gebruikte afkortingen
ELV

Eerstelijnsverblijf

HAP

Huisartsenpost

SEH

Spoedeisende Hulp

VVT

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Wlz

Wet langdurige zorg
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