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in de regio Midden IJssel



Beste lezer,

Voor u ligt de regiovisie langdurige zorg van Zorgkantoor Midden IJssel, gericht op zorg in het Wlz-domein. In deze visie beschrijven 
we onze stip op de horizon; een klein, cliëntgericht zorgkantoor met een zichtbare meerwaarde in de regio. De komende jaren zet 
ons zorgkantoor belangrijke stappen om deze stip op de horizon te verwezenlijken. De doelstellingen die we de komende tijd met 
ons zorgkantoor nastreven en het daaruit volgende beleid vloeien logischerwijs voort uit deze regiovisie. De regiovisie dient dus 
als belangrijke toetssteen voor ons dagelijks handelen. 

Hooggespannen verwachtingen
Ons zorgkantoor heeft met de hervorming van de langdurige zorg afgelopen jaren een uitdagende periode achter de rug en er 
komt misschien een nog uitdagendere tijd aan. Er wordt immers van zorgkantoren verwacht dat zij het aanbodgerichte uitvoe-
ringskantoor van weleer definitief achter zich laten en vraaggericht gaan werken. Tegelijkertijd neemt de financiële complexiteit 
voor zorgkantoren toe, omdat beschikbare middelen ongelijke tred houden met de toenemende en complexer wordende zorg-
vraag. Kortom, met de komst van de Wet langdurige zorg (Wlz) zijn de verwachtingen van de prestaties van zorgkantoren hoog-
gespannen. 

Verantwoorde, cliëntgerichte zorg
Het is nu aan ons zorgkantoor om vanuit het perspectief van onze cliënten (verder) invulling te geven aan het regionale zorgland-
schap en om zorgbehoeften van cliënten (nog) prominenter centraal te stellen. Ons zorgkantoor heeft van nature een sterke 
binding met de regio. We spelen in op veranderingen in de zorgbehoefte door te werken aan een zichtbaar en servicegericht 
zorgkantoor, een toegankelijk en hoogwaardig zorglandschap en goede zorgbemiddeling. Ons zorgkantoor is klein en de uitda-
gingen zijn fors, maar Zorgkantoor Midden IJssel gaat ze met veel plezier, ambitie en vertrouwen aan. Uiteindelijk is er voor ons 
één ding van het grootste belang: verantwoorde, cliëntgerichte zorg voor een tevreden cliënt die ondanks ziekte en/of beperkingen 
zoveel mogelijk het leven kan leiden dat hij graag wil leiden.

Deventer, 16 mei 2017

Wim Ankersmit
Manager Zorgkantoor Midden IJssel
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Hervorming van de langdurige zorg
Kabinet Rutte 2 is in 2012 gestart met het hervormen 
van de langdurige zorg met als belangrijkste doel deze 
zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te hou-
den en beter aan te laten sluiten bij de zorgbehoeften 
van cliënten. Ook had het hervormen als doel om de 
zorg dichter bij de burger te organiseren en om meer 
samen te werken over de zorg- en welzijnsdomeinen 
heen. De Wet langdurige zorg (Wlz) is het sluitstuk van 
deze hervorming. In de Wlz wordt de zorg voor cliënten 
met een continue (24/7) behoefte aan zorg en/of toe-
zicht geregeld. Tijdens de hervorming zijn niet alleen 
de wettelijke kaders van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugd-
wet aangepast, maar daarmee ook (logischerwijs) de 
verantwoordelijkheden van zorgverzekeraars, zorg-
kantoren, gemeenten en zorgaanbieders in de lang-
durige zorg. De veranderingen zijn van invloed op het 
beleid en het dagelijks handelen van Zorgkantoor Mid-
den IJssel, dat namens Wlz-concessiehouder Salland 
Zorgkantoor B.V. verantwoordelijk is voor de Wlz-uit-
voering in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte 
en Voorst. 

Invulling geven aan 
cliëntgerichte langdurige zorg

Uitgangspunt van ons zorgkantoor is om met ons be-
leid en dagelijks handelen optimaal invulling te geven 
aan cliëntgerichte langdurige zorg, zo goed mogelijk 
luisterend naar de wensen en voorkeuren van Wlz-cli-
enten in de regio Midden IJssel. Om daar goede in-
vulling aan te kunnen geven zijn het speelveld, de be-
langrijkste spelers en huidige nationale en regionale 
ontwikkelingen van belang. Deze aspecten worden 
beschreven in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5. Vervolgens be-
schrijven we de positionering van Zorgkantoor Midden 
IJssel binnen Eno in hoofdstuk 6 en de missie van ons 
zorgkantoor en waar we als zorgkantoor voor staan in 
respectievelijk hoofdstuk 7 en 8. In hoofdstuk 9 wor-
den zes zorgkantoorbrede principes uitgewerkt die ons 
zorgkantoor vanuit onze missie en vanuit waar we als 
zorgkantoor voor staan van groot belang vindt: 

1  Cliëntgerichte zorg 
2  Hoogwaardige zorg 
3  Toegankelijke zorg 
4  Samenhangende zorg 
5  Doelmatige zorg 
6  Vermindering van administratieve lasten

Oplossingen voor huidige 
en toekomstige uitdagingen

Nu de hervorming van de langdurige zorg bijna is 
voltooid, is het aan ons zorgkantoor om oplossingen 
te vinden voor de huidige uitdagingen en die van de 
toekomst. Zo neemt nationaal gezien de financiële 
complexiteit voor zorgkantoren toe omdat beschikba-
re middelen ongelijke tred houden met de groeiende 
en zwaarder wordende zorgvraag van Wlz-cliënten. 
Regionaal gezien dienen zorgkantoren te acteren op 
de verwachte demografische ontwikkelingen en ver-
anderingen in zorgbehoeften en cliëntvoorkeuren. 
Met deze regiovisie over de langdurige zorg speelt ons 
zorgkantoor in op deze uitdagingen. Met de langdurige 
zorg wordt in deze regiovisie zorg in het Wlz-domein 
bedoeld.

1 Inleiding:
waarom een regiovisie 
langdurige zorg? 

Nu de hervorming van 
de langdurige zorg bijna 
is voltooid, is het aan 
ons zorgkantoor om 
oplossingen te vinden 
voor de huidige 
uitdagingen en die 
van de toekomst.
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Uitgangspunt: zo lang mogelijk thuiswonen
Sinds 1 januari 2015 hebben alleen cliënten die perma-
nent aangewezen zijn op 24 uurszorg in nabijheid en/
of toezicht toegang tot de Wlz (voorheen AWBZ). De 
Wlz-toegangscriteria zijn door de hervorming van de 
langdurige zorg aangescherpt en veel cliënten die voor-
heen nog toegang zouden krijgen tot de AWBZ moeten 
tegenwoordig met hun zorgvraag een beroep doen op 
de Zvw, Wmo en/of Jeugdwet. Uitgangspunt van de 
‘nieuwe’ langdurige zorg is dat zorgbehoevenden met 
behulp van hun sociale netwerk zo lang mogelijk thuis 
in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, zo 
nodig met behulp van professionele zorgverleners. Het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) toetst onafhanke-
lijk of iemand voldoet aan Wlz-toegangscriteria en gaat 
daarbij in tegenstelling tot de voormalige AWBZ-werk-
wijze uit van wat mensen zelf nog wél kunnen. Indien 
aangewezen op 24 uurszorg in nabijheid en/of toezicht, 
verleent het CIZ toegang tot de Wlz door het stellen van 
een indicatie. Concessiehouders zijn voor de Wlz-uit-
voering verantwoordelijk voor de eigen zorgkantoorre-
gio’s en voor eigen verzekerden (Zvw) die woonachtig 
zijn in andere zorgkantoorregio’s. In de praktijk maken 
concessiehouders onderlinge mandateringsafspraken 
en werken zorgkantoren regionaal.

Een goed geïnformeerde en bewuste keuze
Het zorgkantoor dient ervoor te zorgen dat cliënten 
met een Wlz-indicatie in de regio een goed geïnfor-
meerde en bewuste keuze maken uit het regionale 
zorgaanbod, bestaande uit intramurale zorg en zorg 
thuis. Door de hervorming van de langdurige zorg 
hebben cliënten meer mogelijkheden gekregen om 
zorg thuis te ontvangen (via volledig pakket thuis (vpt), 
modulair pakket thuis (mpt) en het persoonsgebonden 
budget (pgb)). Ook zijn de regiemogelijkheden die zij 
hebben over, en de verantwoordelijkheden voor, hun 
eigen zorg vergroot. Het gaat er in de Wlz nadrukke-
lijk om dat cliënten ondanks hun beperking en/of ziek-
te zoveel mogelijk regie houden over het eigen leven. 
Zorgkantoren moeten cliënten en hun naasten daarom 
in de Wlz meer en beter gaan ondersteunen bij het kie-
zen voor en organiseren van de best passende zorg. Dat 
betekent dat het zorgkantoor in samenspraak met de 
cliënt zorg regelt die past bij de zorgbehoefte, zoals 
vertaald in het geïndiceerde zorgprofiel, én het leven 
dat de cliënt graag wil leiden. Cliënten kunnen zich tij-
dens hun keuze voor de leveringsvorm, aanbieder en 
de ontwikkeling van hun persoonlijk zorgplan laten bij-
staan door het zorgkantoor en/of onafhankelijke cliënt-
ondersteuning. Omdat van zorgkantoren steeds meer 
wordt verwacht dat ze cliëntgericht werken en inspelen 
op regionale behoeften, zijn de eisen die aan de inkoop 

2 Het Wlz-speelveld

van langdurige zorg (Wlz) worden gesteld daarop aan-
gepast. Om beter aan te kunnen sluiten bij cliëntvoor-
keuren wordt de bekostiging van zorg in de Wlz steeds 
meer persoonsvolgend, waar voorheen vooral gebruik 
werd gemaakt van productieafspraken. Zorgkantoren 
zijn daarnaast een belangrijkere speler geworden bij 
de inrichting van het regionale zorglandschap voor de 
langdurige zorg, omdat van hen verwacht wordt ade-
quaat in te spelen op regionale ontwikkelingen in de 
zorgbehoefte.

Een uitdagend speelveld
Kortom, de verantwoordelijkheden, de rol en het dos-
sierhouderschap van zorgkantoren zijn sinds de invoe-
ring van de Wlz aanzienlijk vergroot. Aan dienst- en 
serviceverlening, bemiddeling en zorginkoop worden 
andere eisen gesteld zodat zorgkantoren kunnen vol-
doen aan de grotere verantwoordelijkheid. Het zorg-
kantoor heeft echter ook te maken met de kaders en 
daaruit volgende mogelijkheden die wet- en regelge-
ving biedt. Daarnaast is het een uitdaging voor het 
zorgkantoor om in de uitvoering binnen beschikbare 
financiën en kaders, waarbinnen middelen uitgegeven 
mogen worden, te blijven. Met de hervorming van de 
langdurige zorg is voor zorgkantoren een uitdagend 
speelveld ontstaan. De komende jaren moet dit speel-
veld in samenspraak met regionale spelers verder in-
gevuld worden, zodat optimaal ingespeeld wordt op 
ontwikkelingen in de zorgbehoefte. 

Door de hervorming van de langdurige 
zorg hebben cliënten meer mogelijkheden 
gekregen om zorg thuis te ontvangen.

8     Regiovisie langdurige zorg 9



Zorgvraag
Aan de zorgvraagkant heeft Zorgkantoor Midden IJssel 
te maken met een verzekerde en zijn mantelzorgers 
(naasten, buurtgenoten, gemeenschappen, verenigingen 
et cetera). Het CIZ stelt na een indicatie-aanvraag van 
de zorgaanbieder of naasten onafhankelijk vast of de 
verzekerde is aangewezen op 24 uurszorg in nabijheid 
en/of toezicht. De kaders voor de langdurige zorg wor-
den door de rijksoverheid en de politiek vastgesteld. 
Bij het stellen van de indicatie kijkt het CIZ naar wat 
de verzekerde zelf wél kan en naar de regievoering. In-
dien geen Wlz-indicatie is verleend, kan de verzekerde 
aanspraak maken op zorg en ondersteuning vanuit de 
zorgverzekeraar en/of de gemeente. Naast zorg en on-
dersteuning kan de gemeente de verzekerde diverse 
sociale en financiële bijstand verlenen. Indien wél een 
Wlz-indicatie is verleend, maakt de verzekerde aan-
spraak op zorg en ondersteuning van het zorgkantoor. 

Diverse nationale ontwikkelingen zijn van invloed of kun-
nen van invloed worden op het beleid en dagelijks hande-
len van Zorgkantoor Midden IJssel. In deze regiovisie is 
zoveel mogelijk rekening gehouden met onderstaande 
nationale ontwikkelingen:

   In het rapport Wet langdurige zorg 2015/2016 stelt 
de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) dat een actie-
vere rol van zorgkantoren wordt verwacht op het 
gebied van doelmatigheid, cliëntgerichtheid, in-
formatieverstrekking aan (potentiële) cliënten en 
cliëntondersteuning;

   Het aantal budgethouders in regio Midden IJssel 
stijgt met circa 10 procent per jaar. Dit jaar hebben 
zorgkantoren de regie gepakt voor de ontwikkeling 
van een nieuwe budgethoudersapplicatie met als 
doel de uitvoeringspraktijk voor budgethouders 
te verbeteren. Zorgkantoren werken aan een inte-
grale budgethoudersapplicatie waarin alle partijen 
vanuit ieder domein een pgb kunnen regelen en 
beheren. Dit leidt voor budgethouders in Midden 
IJssel tot minder administratieve lasten. Daarnaast 
voeren zorgkantoren een professionaliserings-
slag door voor administratieve vooronderzoeken 
en huisbezoeken. Met deze instrumenten kunnen 
zorgkantoren beter sturen op hoogwaardige, ver-
antwoorde en doelmatige zorg. De implementa-
tie van het derdenbeding in zorgovereenkomsten 
zorgt er de komende periode voor dat fraude met 
pgb´s (nog) effectiever kan worden aangepakt, 
omdat frauderende zorgverleners bestuursrech-
telijk aansprakelijk worden. De implementatie 
van de arbeidsrechtelijke toets op zorgovereen-
komsten door zorgkantoren draagt tevens bij aan 
beter gewaarborgde zorg als deze met een pgb is 
ingekocht. Deze ontwikkelingen dragen voor bud-
gethouders in de regio bij aan een betere uitvoe-
ringspraktijk en borging van hun zorgbelangen;

Zorgaanbod
Aan de kant van zorgaanbod heeft Zorgkantoor Midden 
IJssel vanuit de Wlz allereerst te maken met aanbieders 
van zorg in natura. De zorginkopers van ons zorgkan-
toor houden de ontwikkelingen rondom zorg in de 
regio vanuit kwaliteits- en doelmatigheidsoogpunt 
nauwlettend in de gaten, maken afspraken met aan-
bieders en beheren relaties. Daarnaast heeft Zorgkan-
toor Midden IJssel te maken met aanbieders van zorg 
met een pgb. Deze aanbieders kunnen professionele of 
niet-professionele aanbieders zijn en zorg kan plaats-
vinden in de thuisomgeving of in een wooninitiatief. 
Het toezicht op deze zorg ligt bij de pgb-afdeling van 
ons zorgkantoor, die via controles en huisbezoeken 
toeziet op doelmatige, verantwoorde en rechtmatige 
inzet van zorg. Om te komen tot een integraal zorgaan-
bod heeft Zorgkantoor Midden IJssel tevens van doen 
met zorgverzekeraars en gemeenten.

Zorgbemiddeling
Zorgbemiddeling legt binnen geldende kaders de ver-
binding tussen het geïndiceerde zorgprofiel, cliënt-
voorkeuren en het regionale zorgaanbod. De afdeling 
Zorgtoewijzing van ons zorgkantoor is zichtbaar voor 
cliënten, bemiddelt cliënten naar het voor hen meest 
passende aanbod en zorgt dat zij tijdig terecht kunnen 
bij een aanbieder. Cliënten kunnen zich bij de keuze 
voor de leveringsvorm of zorgaanbieder indien gewenst 
ook bij laten staan door onafhankelijke cliëntonder-
steuning. 

   Het kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg is op-
genomen in het register van het Zorginstituut Ne-
derland. Voor de gehandicaptenzorg wordt gewerkt 
aan een geactualiseerd kader. Deze kaders zijn in 
samenwerking met belanghebbenden tot stand 
gekomen en vormen het toetsingskader van de In-
spectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zorgkanto-
ren hebben afgesproken dat de kwaliteitskaders de 
basis vormen voor het beoordelen van de kwaliteit 
van zorg. Dat betekent onder andere dat zorgaan-
bieders in regio Midden IJssel aan de kwaliteitska-
ders moeten voldoen om in aanmerking te (blijven) 
komen voor een contract;

   Zorgkantoren maken afspraken over het landelijk 
inkoopkader Wlz en over aspecten waarin zorg-
kantoren regionale vrijheid hebben om maatwerk 
te realiseren voor regiospecifieke knelpunten. 
Landelijke afspraken zijn van grote invloed op de 
regionale beleidsvrijheid voor zorginkoop. Lande-
lijke thema´s voor de zorginkoop zijn onder andere 
vermindering van administratieve lasten, persoons-
volgende bekostiging en een beter zichtbaar zorg-
kantoor. Deze landelijke thema´s werken door in 
het dagelijks handelen van zorgkantoren en hun 
regio’s;

   De verwachting is dat vanaf het budgettair kader 
Wlz 2018 gebruik wordt gemaakt van een nieuw 
verdeelmodel. Dit nieuwe verdeelmodel gaat uit 
van het aantal recente indicaties in een regio op 
een peildatum en stapt weg van de verdeling op 
basis van historie. Voor iedere indicatie ontvangt 
het zorgkantoor een gemiddeld bedrag. De pre-
cieze invulling van het verdeelmodel staat op dit 
moment nog niet vast. Zorgkantoren volgen de 
ontwikkelingen actief omdat het nieuwe verdeel-
model mogelijk leidt tot herverdeeleffecten die 
van invloed zijn op het regionale Wlz-kader en de 
zorginkoop;

3 De belangrijkste 
Wlz-spelers

Belangrijke nationale 
ontwikkelingen

4
Zorgkantoor Midden IJssel heeft voor de uitvoering van de Wlz te maken 
met een breed scala aan spelers. De Wlz-verzekerde/cliënt is daarin de 
meest belangrijke en centrale speler.
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   De Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en 
de Normatieve Inventariscomponent (NIC), waar-
mee de financiering van huisvesting en inventaris 
wordt gekoppeld aan bezetting van zorgvastgoed, 
zorgen ervoor dat zorgaanbieders (regionaal) stra-
tegische keuzes moeten maken voor hun vastgoed 
omdat zorgkantoren vastgoed niet meer beschou-
wen als zekere financieringsfactor. Zorgaanbie-
ders ervaren daardoor een prikkel om niet alleen 
de zorg, maar ook het vastgoed aantrekkelijk te 
maken voor cliënten door huisvesting aan te laten 
sluiten op de cliëntbehoeften;

   Nationaal ontstaan er personeelstekorten in de 
sector Verpleging & Verzorging. Daarnaast vergrijst 
het personeelsbestand in de gehandicaptenzorg. 
Deze uitdagingen spelen ook in regio Midden IJs-
sel, gezien de toenemende vergrijzing in de regio. 
In het kader van de zorgplicht voelen zorgkantoren 
de verantwoordelijkheid zich in te spannen om het 
tekort op de arbeidsmarkt positief te beïnvloeden;

   Voor de zorginkoop bestaat verschil tussen in-
stellingen die verblijfszorg inclusief behandeling 
leveren en instellingen die verblijfszorg exclusief 
behandeling leveren. Omdat uniformiteit tussen 
zorgkantoren over inclusief en exclusief contracte-
ren tot nog toe uit is gebleven, stelt dat zorgkanto-
ren voor een belangrijk (regionaal) vraagstuk. Mo-
menteel speelt een landelijke discussie over het al 
dan niet integraal bekostigen van een behandeling 
voor iedere cliënt met een Wlz-indicatie; 

   Technologische mogelijkheden en experimenten 
om cliënten zorg op afstand te verlenen (domoti-
ca) en om zorgtaken uit te laten voeren door robots 
(robotica) nemen toe en maken steeds prominen-
ter deel uit van het regionale zorglandschap. Hoe-
wel deze innovaties wenselijk kunnen zijn, stellen 
ze zorgkantoren voor dilemma´s op het gebied van 
kwaliteit, privacy en inzet van middelen; 

   De Wlz-indicaties van circa 7.800 cliënten met 
GGZ-B lopen per 31 december 2017 af. Het CIZ gaat 
deze cliënten herindiceren. De verwachting is dat 
een groot deel van deze cliënten andere zorg ont-
vangt dan op basis van de GGZ-B indicatie mag. 
Het is dus goed mogelijk dat een aanzienlijk deel 
van deze cliënten een andere Wlz-indicatie krijgt 
of uitstroomt naar de Wmo. Andersom kan het zijn 
dat een deel van de cliënten met GGZ-C de komen-
de tijd van het CIZ een GGZ-B-indicatie krijgt en 
dus vanuit de Wmo de Wlz instroomt. Dat betekent 
dat zorgkantoren, regionale zorgaanbieders en ge-
meenten moeten zorgen voor een warme, zorgvul-
dige overdracht zodat de continuïteit van zorg niet 
in het geding komt.

De uitdagingen tot 2030
De vergrijzing en ontgroening (relatieve afname van 
het aandeel jongeren) die afgelopen jaren in regio 
Midden IJssel heeft plaatsgevonden zet in ieder geval 
tot 2030 door. Het te verwachten tempo waarin Midden 
IJssel vergrijst en ontgroent, ligt hoger dan in de rest 
van Overijssel en dan het landelijke gemiddelde. Voor-
al het aandeel 75+’ers in de regio neemt in ieder ge-
val tot 2030 sterk toe, terwijl het aandeel volwassenen 
(18-65 jaar) afneemt. Zorgkantoor Midden IJssel krijgt 
daarom in periode 2017-2030 in toenemende mate te 
maken met de volgende uitdagingen:

1   
De behoefte aan Wlz-zorg in Midden IJssel neemt 
toe en de zorgzwaarte per cliënt stijgt

  De vergrijzing zorgt voor verhoogde morbiditeit. 
Vooral de incidentie van dementie stijgt. Inwoners 
van de regio worden ouder en leven langer met één 
of meerdere aandoeningen;

  Het aantal inwoners met functiebeperkingen stijgt. 
Met name het aantal inwoners met een beperking 
in bewegen baart zorgen. De zelfredzaamheid, so-
ciale activiteit en participatie neemt af naarmate 
inwoners meer beperkingen hebben;

  Op dit moment ligt het aandeel thuiswonende cli-
enten in Midden IJssel onder het landelijk gemid-
delde, maar steeds meer cliënten geven aan langer 
thuis of in een cluster te willen wonen. Daardoor 
zal de behoefte aan leveringsvormen vpt, mpt en 
pgb stijgen en de zorgzwaarte van cliënten die zorg 
thuis ontvangen toenemen. Ook de zorgzwaarte in 
instellingen neemt hierdoor toe, omdat meer op-
names een spoedkarakter krijgen; 

   In de sector Verpleging & Verzorging neemt het 
aantal indicaties in regio Midden IJssel door ster-
ke vergrijzing toe, waardoor het zorgvolume en de 
schadelast voor deze doelgroep stijgen. Als gevolg 
neemt ook het risico op wachtlijsten voor zowel 
instellingszorg als zorg thuis toe. De gemiddel-
de opnameduur in verpleeghuizen is landelijk in 
korte tijd teruggelopen van 24 naar 9 maanden 
en zal naar verwachting ook in regio Midden IJssel 
verder teruglopen, omdat cliënten korter voor hun 
overlijden opgenomen worden met een zwaardere 
zorgvraag. Intramurale instellingen in de regio die 
werkzaam zijn in sector Verpleging & Verzorging 
krijgen daardoor te maken met steeds zwaardere 
zorgbehoeften, snellere doorlooptijden en grotere 
uitdagingen om cliënten tijdig een geschikte plaats 
te bieden omdat een zwaardere zorgbehoefte re-
latief vaker vraagt om specifieke voorzieningen. 
Zorgkantoren moeten hierover met aanbieders in 
gesprek om op ontwikkelingen in te spelen;

Regio Midden IJssel5
In een separate Wlz-regioscan zijn kwantitatieve gegevens verzameld 
over regio Midden IJssel. Zorgkantoor Midden IJssel vindt het van be-
lang om in haar beleid vroegtijdig in te spelen op te verwachte ontwik-
kelingen. De inzichten uit de regioscan worden daarom ieder jaar geac-
tualiseerd en zijn zoveel mogelijk meegenomen in deze regiovisie. In dit 
hoofdstuk worden belangrijke constateringen uit de regioscan beschre-
ven. Bijlage 1 geeft de belangrijkste cijfers weer.

In het kader van de zorgplicht voelen zorgkantoren de 
verantwoordelijkheid zich in te spannen om het tekort 
op de arbeidsmarkt positief te beïnvloeden.
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   In de sectoren Gehandicaptenzorg en Geestelijke 
gezondheidszorg neemt het aantal indicaties 
licht toe terwijl de casemix sterk verzwaart, 
omdat cliënten ouder worden (vergrijzing) en 
daardoor bovenop de eerste grondslag voor Wlz-
indicatie (GHZ of GGZ) vaker aanspraak maken op 
somatische zorg. Sectoren krijgen daardoor vaker 
te maken met multi-problematiek waarop zij nog 
onvoldoende toegerust zijn. Deze ontwikkelingen 
leiden ook voor de gehandicaptenzorg en geestelijke 
gezondheidszorg tot een verhoogd risico op wacht-
lijsten en moeilijker te plaatsen cliënten;

   Omdat het aantal patiënten met psychische proble-
matiek landelijk stijgt en er ontwikkelingen zijn met 
betrekking tot verbeterde toegang van langdurige 
GGZ-patiënten tot de Wlz, is de verwachting dat de 
instroom van Wlz-cliënten met een GGZ-indicatie 
de komende periode in regio Midden IJssel zal 
stijgen.

2  
De druk op mantelzorgers neemt toe

  Het aandeel potentiële mantelzorgers in Midden 
IJssel daalt door ontgroening, vooral in de platte-
landsgemeenten waar circa 11 procent mantelzor-
ger is (versus 8,8 procent in Deventer);

   De gemiddelde mantelzorger wordt ouder en daar-
door minder belastbaar. Dat geldt vooral voor platte-
landsgemeenten waar de vergrijzing het sterkst is;

  De gemiddelde mantelzorger wordt zwaarder be-
last door de stijgende zorgzwaarte van hun naaste;

   Het aandeel zwaar belaste mantelzorgers neemt 
naar verwachting toe, vooral in de plattelands-
gemeenten waar nu al relatief veel zwaar belaste 
mantelzorgers zijn (variërend van 7,5 procent in 
Raalte tot 18,8 procent in Voorst). Dat leidt tot een 
additionele zorgbehoefte van zowel de cliënt als de 
mantelzorger.

3
  

De verschillen tussen gemeenten, doelgroepen 
en hun specifieke behoeften nemen toe

   In Deventer wonen veel inwoners in stadskernen, 
terwijl inwoners van Olst-Wijhe, Raalte en Voorst 
verspreid wonen over dorpskernen en het platte-
land. Wat regio Midden IJssel uniek maakt is de 
sterke lokale en onderlinge verbondenheid. Inwo-
ners van Midden IJssel blijven het liefst hun hele 
leven wonen in hun vertrouwde omgeving;

   In Deventer wonen relatief veel allochtonen, waar-
onder een grote populatie van Turkse afkomst. 
Deze populatie heeft vanwege de culturele ach-
tergrond vaker specifieke zorgbehoeften op het 
gebied van verzorging, familiebetrokkenheid en 
afstemming;

  De ervaren gezondheid in regio Midden IJssel is van 
meer factoren afhankelijk dan alleen de aan- of af-
wezigheid van morbiditeit en beperkingen; 

  Het aantal pgb-budgethouders zal naar verwach-
ting de komende periode blijven stijgen. Cliënten 
kiezen voor een pgb als zij willen wonen in een 
wooninitiatief dat niet in natura beschikbaar is, of 
als zij denken dat hun specifieke zorgvraag niet vol-
doende past in het beschikbare natura-aanbod.

Coöperatie Eno U.A. heeft de activiteiten van Zorgkantoor Midden IJssel opgenomen in Salland Zorgkantoor B.V. Salland Zorg-
kantoor B.V. is verantwoordelijk voor regio Midden IJssel. Daarnaast is Eno Zorgverzekeraar N.V. uitvoerder van de Zvw-basisver-
zekering en in het verlengde van de Zvw voert Eno Aanvullende verzekeringen N.V. de aanvullende verzekeringen uit.

Positionering 
zorgkantoor binnen Eno 

6
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De missie van Zorgkantoor Midden IJssel luidt als volgt:
Zorgkantoor Midden IJssel wil als klein zorgkantoor elke dag een zicht-
bare meerwaarde leveren aan het welbevinden van zijn cliënten met een 
langdurige zorgbehoefte. Wij doen dat door te luisteren naar de wensen 
en zorgbehoeften van onze cliënten en door hen te faciliteren in een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van leven en in een bestaan zoals zij dat graag 
zelf willen leiden.

Cliëntgerichte zorg en service
Om onze missie te kunnen volbrengen, stelt Zorgkan-
toor Midden IJssel (nog meer dan voorheen) zeggen-
schap van cliënten over eigen zorg centraal. Daarom 
consulteren en luisteren we naar onze cliënten zodat 
het regionale zorgaanbod afgestemd wordt op de zorg-
behoefte. Dat betekent dat we onze cliënten (nog) be-
ter willen leren kennen. 

Daarnaast stimuleren we zorgaanbieders om te luis-
teren naar de wensen en voorkeuren van cliënten. In 
ideale zin moet zorg liefdevol zijn, met persoonlijke 
aandacht, en een bijdrage leveren aan een zo hoog mo-
gelijke kwaliteit van leven. Dat betekent dat de focus 
moet liggen op dat wat cliënten zelf wél kunnen (ge-
zondheid en gedrag), in plaats van op hun ziekten en/
of beperkingen. 

Cliënten kunnen erop rekenen dat ons zorgkantoor 
zich in het dagelijks handelen, voor zover dit binnen 
geldende wet- en regelgeving leidt tot verantwoorde 
en doelmatige zorg voor cliënt en omgeving, inzet voor 
een zorgaanbod dat rekening houdt met persoonlijke 
wensen, gewoonten en voorkeuren van cliënten. 

Kortom, we staan voor cliëntgerichte zorg en service.

Integratie met wonen, 
welzijn en het sociale netwerk

Bovenstaande uitgangspunten voor ons dagelijks 
handelen zijn van essentiële betekenis voor de wijze 
waarop wij als zorgkantoor ondersteuning bieden en 
de zorg organiseren. We willen dat onze cliënten goede 
zorg ontvangen of zelf kunnen organiseren en in brede 
zin een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. Daarbij 
faciliteert en organiseert ons zorgkantoor niet alleen 
de langdurige zorg, maar leveren wij ook een bijdrage 
aan het integreren van zorg met wonen, welzijn en het 
sociale netwerk.

7 Missie Zorgkantoor 
Midden IJssel

Waar we voor staan8
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In dit hoofdstuk worden de zes leidende principes uitge-
werkt die ons zorgkantoor hanteert om onze missie te 
volbrengen en om te laten zien waar we voor staan: 

1  Cliëntgerichte zorg
2  Hoogwaardige zorg
3  Toegankelijke zorg
4  Samenhangende zorg
5  Doelmatige zorg
6   Vermindering van administratieve lasten

We benoemen per principe wat onze ambitie is en welke 
stappen we zetten om onze ambitie te verwezenlijken.  
De ambities die voor ieder principe centraal staan 
in deze regiovisie van de langdurige zorg, staan niet 
op zichzelf. Ze bepalen mede het beleid, samenwer-
king en relatiebeheer met regiospelers en het dage-
lijks handelen van ons zorgkantoor. De ambities heb-
ben betrekking op het gehele Wlz-traject dat cliënten 
doorlopen; van het traject voorafgaand aan de Wlz-  
indicatie tot en met de laatste levensfase met een 
Wlz-indicatie. Ook dienen de leidende prin cipes als 
toetssteen voor oplossingen voor de vraagstukken van 
de toekomst. Met deze regiovisie zet ons zorgkantoor 
belangrijke stappen om een cliëntgericht zorgkantoor te 
worden met zichtbare meerwaarde in de regio.

Landelijk en regionaal
De regionale invulling die ons zorgkantoor aan de 
Wlz-uitvoering kan geven is afhankelijk van de samen-
werking met regionale spelers en de ruimte die landelij-
ke afspraken bieden. Landelijk vindt veel overleg plaats 
om waar nodig tot uniformiteit tussen zorgkantoren 
te komen. De inzet van ons zorgkantoor is om continu 
op zoek te gaan naar manieren om de cliënt centraal te 
stellen. Daar waar landelijke uniformiteit op thema´s 
bijdraagt aan cliëntgerichte zorg en efficiënte uitvoering 
steunen we dit. Als cliëntgerichte zorg meer gebaat is bij 
regionale invulling, dan pleiten we daarvoor.

1   
Clientgerichte zorg 

Onze ambitie: 
het kennen van onze cliënten en hun zorgbehoeften
Ons zorgkantoor spant zich in om de inbreng van cli-
enten te faciliteren en te stimuleren. Cliënteninbreng 
is van belang om een regionaal zorglandschap te orga-
niseren waarin cliënten voldoende mogelijkheden heb-
ben om regie te voeren over hun eigen zorg en leven. 
Cliënteninbreng is ook van belang om onze service en 
dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de 
zorgbehoefte van cliënten. Het is onze ambitie om cli-
enten goed te kennen, zodat maximaal in de zorgvraag 
kan worden voorzien. 

Hoe we dit bereiken
   Cliënten en/of hun vertegenwoordigers kunnen 

meepraten over onze service, het inkoopbeleid en 
het zorgaanbod in regio Midden IJssel. Daarom 
inventariseren we manieren om zowel (potenti-
ele) cliënten die zorg ontvangen in een instelling 
als (potentiële) cliënten die zorg thuis ontvangen 
te horen. We spannen ons in om cliëntinzichten te 
benutten om onze service en het zorgaanbod (ver-
der) te verbeteren. 

Onze ambitie: 
zichtbaar zijn voor (potentiële) cliënten
We vinden het belangrijk om als zorgkantoor (nog) 
beter zichtbaar te zijn voor (potentiële) cliënten. We 
willen een benaderbare partner zijn voor verzekerden, 
cliënten(ondersteuners) en hun naasten, zorgverze-
keraars, zorgverleners en gemeenten. Hoe eerder ons 
zorgkantoor in beeld komt bij (potentiële) cliënten, 
hoe beter we cliënten kunnen ondersteunen en be-
middelen in de keuze voor een leveringsvorm en/of een 
zorgaanbieder.

Regiovisie
langdurige zorg  Hoe we dit bereiken

   We vergroten onze zichtbaarheid en aanwezigheid 
in wijken en buurten. Het streven is dat ons zorg-
kantoor een herkenbaar gezicht krijgt en dat (po-
tentiële) cliënten en hun naasten ‘feeling’ krijgen 
met de langdurige zorg, wat het zorgkantoor doet 
en wat we voor cliënten kunnen betekenen.

  We inventariseren de mogelijkheden voor bijeen-
komsten in wijken en buurten waarin we samen 
met de desbetreffende gemeente aan (potentiële) 
cliënten uitleg geven over de langdurige zorg.

  We vergroten onze zichtbaarheid in huis arts-
praktijken en gezondheidscentra. De zorgver-
leners van deze praktijken en centra hebben 
goed zicht op de ontwikkelingen in de zorg-
behoeftes van hun patiënten. Bovendien zijn er 
in onze regio aanbieders die zowel uit de Wlz als 
Zvw zorg thuis leveren. Rekening houdend met 
privacyaspecten, streven we ernaar eerder in beeld 
te komen bij potentiële cliënten waarvan de zorg-
verlener verwacht dat binnen afzienbare termijn 
aanspraak op langdurige zorg (Wlz) zal ontstaan. 
Op deze manier kunnen we cliënten in een vroeger 
stadium informeren en ontstaat er meer ruimte om 
mee te denken over het organiseren van cliëntge-
richte zorg en zorgbemiddeling. Nu komen cliën-
ten immers vaak pas (laat) in contact met ons zorg-
kantoor, nadat het CIZ een indicatie heeft gesteld 
en relatief veel cliënten hun keuze voor leverings-
vorm en aanbieder al hebben gemaakt. 

   Via ons eigen regionale netwerk van gemeenten, 
aanbieders en patiëntverenigingen inventariseren 
we welke initiatieven er in de regio Midden IJssel 
zijn waarbij (potentiële) cliënten samenkomen. 
Waar mogelijk zoeken we de aansluiting, zodat ons 
zorgkantoor beter zichtbaar wordt.

Onze ambitie: 
optimaal rekening houden met cliënt voorkeuren
We houden binnen de mogelijkheden van het indicatie-
besluit en (wettelijke) kaders voor verantwoorde en doel-
matige zorg optimaal rekening met cliëntvoorkeuren. De 
cliënt moet zich door ons gehoord voelen. Cliënten die 
aangewezen zijn op langdurige zorg moeten zoveel mo-
gelijk in staat worden gesteld om zelf de regie te voeren 
over de manier waarop zij hun leven willen leiden en hoe 
de zorg daarop het beste kan aansluiten. 

Hoe we dit bereiken
  We nemen de zeggenschap van de cliënt als uit-

gangspunt. Dat betekent dat de cliënt, in samen-
spraak met naasten, binnen de geldende kaders in 
staat wordt gesteld om zelf de gewenste leverings-
vorm, locatie en zorgverlener te kiezen. Cliënten 
kunnen een keuze maken tussen het zelf organi-
seren van zorg of gebruikmaken van ons (brede) 
aanbod. We ondersteunen cliënten en hun naasten 
om een goed geïnformeerde, bewuste keuze te ma-
ken voor de zorg die het beste bij hun situatie past. 
Daardoor krijgen wij tevens meer inzicht in de zorg-
behoefte, waardoor we nog gerichter kunnen inko-
pen, ondersteunen en bemiddelen. 

  Ons zorgkantoor spant zich in om keuze-informa-
tie over de basiskwaliteit (waarover aanbieders 
vanuit de kwaliteitskaders rapporteren) en cliënt-
tevredenheid per aanbieder toegankelijk te ma-
ken voor (potentiële) cliënten en hun naasten. Deze 
informatie dient als basis om als actieve zorgbe-
middelaar in de regio met de cliënt het gesprek aan 
te gaan over cliëntgerichte zorg. 

  Cliënten en hun naasten zijn vaak nog niet genoeg 
bekend met de mogelijkheden om Wlz-zorg thuis 
te ontvangen. We leggen daarom in onze informa-
tievoorziening, zorgbemiddeling en ondersteuning 
meer nadruk op de mogelijkheden die mpt, vpt en 
pgb bieden om zorg in de vertrouwde thuisomge-
ving te ontvangen. Op die manier worden cliënten 
beter in staat gesteld om de zorg te kiezen die het 
beste aansluit bij hun behoeften, voorkeuren en 
wensen.
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  We spannen ons in om met deskundig, persoons-
gericht advies zelf actief cliëntonder steuning te 
bieden aan cliënten die het lastig vinden om keu-
zes te maken. In de praktijk blijkt dat de gemiddel-
de cliënt het prettig vindt als de zorg voor hen gere-
geld wordt. Door onze uitgebreide kennis over zorg 
in de regio leveren we meerwaarde voor cliënten 
die nog geen voorkeur hebben of vastlopen in het 
keuzeproces. De verwachting is dat cliënten zich 
graag laten ondersteunen door ons zorgkantoor 
en het prettig vinden om hun zorg via één loket te 
regelen.

  De ambitie van ons zorgkantoor is om zoveel mo-
gelijk cliënten zelf te bemiddelen en te onder-
steunen. Cliënten die zich niet kunnen vinden 
in de bemiddeling en cliëntondersteuning die 
ons zorgkantoor hen biedt, zich daar niet com-
fortabel bij voelen of een zeer specifieke hulp-
vraag hebben, worden doorverwezen naar on-
afhankelijke cliëntondersteuning. We maken 
afspraken met onafhankelijke cliëntondersteuners 
over de benodigde kennis over (specialistische) 
zorgaanbieders in regio Midden IJssel. Met infor-
matie van de onafhankelijke cliëntondersteuners 
over het soort ondersteuningsvragen, kunnen we 
onze eigen dienstverlening verbeteren.

   We onderzoeken hoe we ons aanbod cliëntge-
richter kunnen maken voor cliënten die geen pgb 
willen of kunnen beheren. In de praktijk blijkt dat 
cliënten vaak kiezen voor een aanbieder/zorgverle-
ner en niet voor een leveringsvorm. Pgb-gefinan-
cierde wooninitiatieven ontstaan met name als 
natura-aanbod ontbreekt of als cliënten het gevoel 
hebben dat hun specifieke zorgbehoefte niet past 
binnen het natura-aanbod. We vinden het belang-
rijk dat cliëntgerichte zorg voor iedereen haalbaar 
is. Indien een zorgaanbieder kan voldoen aan de 
voorwaarden voor zorg in natura en cliënten het-
zelfde aanbod in natura wensen, komt de aanbie-
der in aanmerking voor een contract. Deze zorg in 
natura moet dan wel doelmatig geboden worden 
en toegankelijk zijn/blijven voor iedere cliënt met 
bijbehorende Wlz-indicatie, ongeacht zijn financiële 
mogelijkheden.

liteitskaders worden waar mogelijk en wenselijk 
door ons aangespoord om de kwaliteit te verbe-
teren. We vragen van onze aanbieders om naast 
een goede basiskwaliteit ook voldoende aandacht 
te hebben voor de eigen regie van cliënten en hun 
wensen, voorkeuren en verwachtingen. 

   We spannen ons samen met aanbieders in om 
meerpersoonskamers (geen echtparenkamers) zo 
veel mogelijk om te zetten in eenpersoonskamers. 
Daarbij houden we in het achterhoofd dat cliënten-
raden in consultatiebijeenkomsten aan  geven dat 
sommige cliënten vanwege hun veilig heidsgevoel 
wél de voorkeur geven aan het delen van een ka-
mer. Hoogwaardige zorg betekent voor ons dat in 
die situaties gehandeld wordt vanuit de wens van 
de cliënt en dat we ons inspannen om mogelijkhe-
den te (blijven) bieden om hieraan tegemoet te ko-
men. We stellen ons daarbij wel op het standpunt 
dat een meerpersoonskamer altijd een bewuste 
en weloverwogen keuze van de cliënt moet zijn en 
nooit mag worden opgelegd.

  Voor intramurale zorg vinden we het van belang 
dat huisvesting aan huidige (toekomstige) wensen 
van cliënten voldoet. In de eerste plaats is dit een 
verantwoordelijkheid van zorgaanbieders; zij moe-
ten toekomstgerichte huisvestingsplannen maken 
die ze met de cliëntenraden en het zorgkantoor 
bespreken. Indien aanbieders met hun huisvesting 
onvoldoende inspelen op de (toekomstige) wensen 
van cliënten gaat ons zorgkantoor het gesprek aan.

   We stimuleren vernieuwend aanbod indien dit 
een aantoonbare meerwaarde levert ten opzichte 
van het bestaande aanbod en er voldoende vraag 
naar is. We leren van nieuwe wooninitiatieven en 
burger initiatieven die in de regio ontstaan en be-
nutten lacunes die cliënten en hun naasten ervaren 
om vernieuwingen toe te voegen aan ons aanbod. 
We letten er daarbij op dat het zorgaanbod toegan-
kelijk is voor al onze cliënten.

Onze ambitie: 
adoptie kansrijke innovaties stimuleren
Innovaties dragen bij aan mogelijkheden om langer 
thuis te wonen en om een veiligere verblijfsomgeving 
te creëren. Ook biedt innovatie kansen om de zorg 
menselijker en persoonsgerichter te maken of om de 
samenwerking tussen de cliënt, professionele zorgver-
leners en mantelzorgers te optimaliseren. Kortom, in-
novatie is een belangrijk onderdeel van hoogwaardige 
zorg. Het is onze ambitie om de adoptie van kansrijke 
innovaties te stimuleren in de regio.

   Eenzelfde indicatie betekent niet dat de zorgvraag 
van een cliënt hetzelfde is. Ook gedurende de zorg-
verlening blijft zeggenschap van de cliënt het uit-
gangspunt. Ons zorgkantoor vindt het van belang 
dat de zorg altijd blijft aansluiten op (veranderingen 
in) de zorgbehoefte en cliëntvoorkeuren. We ver-
wachten van zorgaanbieders dat zij met iedere cli-
ent blijvend in overleg gaan om de zorg zo cliëntge-
richt mogelijk te maken. 

2  
Hoogwaardige zorg

Onze ambitie: 
zorg moet bijdragen aan een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven
Hoogwaardige zorg betekent voor ons dat de zorg niet 
alleen voldoet aan geldende kwaliteitskaders, maar bij-
draagt aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, 
beleving en participatie van cliënten. Het is daarom 
onze ambitie om in ons beleid en dagelijks handelen 
deze aspecten als uitgangspunt te nemen, zolang dat 
past binnen de geldende wet- en regelgeving en leidt 
tot doelmatige zorg. Daarmee sluiten we aan bij de 
definitie voor positieve gezondheid van Huber en van 
Vliet, waarbij niet de ziekte, beperking of zorg centraal 
staat maar gezondheid en gedrag: ‘Gezondheid is het 
vermogen van cliënten zich aan te passen en eigen re-
gie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen van het leven. Zorgverlening vindt 
plaats binnen een brede context waarin lichaamsfunc-
ties, mentale functies en beleving, kwaliteit van leven, 
dagelijks functioneren, sociale participatie en mentaal 
en spiritueel welbevinden de gezondheid van de cliënt 
bepalen.’ Ons zorgkantoor spreekt daarom van hoog-
waardige zorg als de zorg zo goed als mogelijk aansluit 
op cliëntvoorkeuren en zoveel mogelijk uitgaat van wat 
de cliënt zelf nog wél kan.

Hoe we dit bereiken
  De kwaliteit van zorg die aanbieders vanuit de kwa-

liteitskaders rapporteren, beschouwen we als voor-
waarde om zorg te leveren. We vinden het belang-
rijk dat cliënten iets te kiezen hebben en hun keuze 
kunnen baseren op relevante kwaliteitsinformatie. 
Daarom dienen gecontracteerde aanbieders hun 
basiskwaliteit en cliënttevredenheid inzichtelijk te 
maken voor cliënten. Per 1 januari 2017 geldt het 
kwaliteitskader Verpleging & Verzorging, dat voor-
namelijk op intramurale zorg is gericht. In de ge-
handicaptenzorg wordt gewerkt aan een vernieuwd 
kwaliteitskader. In de GGZ wordt actief gewerkt 
aan brancheafspraken over kwaliteit en veiligheid. 
Aanbieders in de regio die niet voldoen aan kwa-

Hoe we dit bereiken
   Met behulp van nieuwe technologieën kunnen cli-

enten langer thuis blijven wonen of kunnen afde-
lingen minder gesloten functioneren. Denk daarbij 
aan sensoren die lampen en gordijnen bedienen, 
een signaal afgeven aan zorgverleners bij verdach-
te bewegingen in het slaapvertrek of automatisch 
de kookplaat uitschakelen als vergeten wordt deze 
uit te zetten. We stimuleren de adoptie en inzet van 
dit soort technologieën in de regio Midden IJssel.

    We zoeken naar mogelijkheden om sociale partici-
patie van cliënten te stimuleren. Innovatie is niet 
enkel voorbehouden aan technologie. Denk bij-
voorbeeld aan een beweegprogramma voor men-
sen met dementie. Ook de inzet van sociale inno-
vaties in de regio Midden IJssel stimuleren we.
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Bij Humanitas in Deventer werkt 

een groep verpleegkundigen onder 

begeleiding aan de adoptie van 

zorgrobot Zora. Zora maakt korte 

wandelingen, speelt spelletjes en 

danst samen met cliënten op muziek. 

Verpleegkundigen zijn enthousiast 

over de prikkelende werking die Zora 

heeft op cliënten met dementie. 

Zij sturen de doorontwikkeling van 

Zora door hun wensen kenbaar te 

maken bij de ontwikkelaar. Het is niet 

ondenkbaar dat nieuwe versies van Zora 

over enkele jaren zelfstandig kunnen 

functioneren, zonder aansturing van 

verpleegkundigen. Zora zorgt dan niet 

alleen voor extra prikkels, maar ontlast 

tevens de werkvloer en draagt bij aan 

doelmatige zorg. Zonder vroegtijdige 

adoptie van de zorgverleners op de 

werkvloer zou een nieuwe versie van 

Zora in de la belanden, aldus de groep 

verpleegkundigen.

   Omdat cliënten nu nog veel afhankelijk zijn van 
dagbesteding, bezoek en contact met de zorg-
verlener, zijn er veel momenten denkbaar waarop 
cliënten zich eenzaam voelen. Technologische 
ontwikkelingen kunnen een bijdrage leveren aan 
sociale participatie. Ook de adoptie van dit soort 
technologische ontwikkelingen en het delen van 
ervaringen stimuleert ons zorgkantoor. Te denken 
valt aan ontwikkelingen zoals een Skype-les voor 
cliënten zodat op laagdrempelige manier contact 
kan worden gezocht met naasten of andere cliën-
ten, de ontwikkeling van apps waarmee cliënten 
zich kunnen melden als zij een maatje in de buurt 
zoeken of elkaar kunnen vinden voor het maken 
van een wandeling.

   We vinden het van groot belang dat zorgaanbie-
ders voorbereid zijn op innovaties. Hoewel niet ie-
dere innovatie direct van aantoonbare meerwaarde 
is in de dagelijkse praktijk, is het wel van belang 
om organisaties in een vroeg stadium de kans te 
geven om innovatie te adopteren en ermee te leren 
werken. Technologische ontwikkelingen gaan snel 
en het moet worden voorkomen dat de technologie 
er klaar voor is, maar de mensen op de werkvloer 
niet. Ons zorgkantoor draagt hier in samenwerking 
met aanbieders via slimme projecten een steentje 
aan bij. Bovendien zorgt tijdige adoptie ervoor dat 
zorgverleners actief kunnen meepraten over de 
doorontwikkeling van technologie. Op die manier 
sluit de technologie aan bij de specifieke behoef-
ten van cliënten en zorgverleners in de regio. We 
stimuleren het adopteren van best practices en 
evidence based ontwikkelingen in de verschillende 
sectoren, zodat aanbieders niet elk opnieuw het 
wiel hoeven uit te vinden.

3
  

Toegankelijke zorg 

Onze ambitie: 
voldoende zorg beschikbaar
Het is onze ambitie om nu en in de toekomst voldoende 
zorg beschikbaar te hebben in de regio, zodat Wlz-cli-
enten binnen de geldende Treeknormen van zorg wor-
den voorzien. Wij voldoen daarmee aan de zorgplicht 
zoals omschreven in de Wlz. Daarbij merken we in de 
praktijk dat steeds meer Wlz-cliënten het liefst zo lang 
mogelijk thuis of geclusterd willen blijven wonen en 
dat opname in een zorginstelling vaak pas plaatsvindt 
na lang wikken en wegen. We stimuleren daarom dat 
cliënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen 
als zij dit wensen en het verantwoord is. 

Hoe we dit bereiken
   De vergrijzing stelt ons op langere termijn (2025-

2030) voor nieuwe uitdagingen; de behoefte aan 
Wlz-zorg neemt snel toe en de zorgzwaarte stijgt. 
Omdat het een langere termijnvoorspelling betreft, 
verwachten we komende jaren nog geen grote ver-
schuivingen in de zorgbehoefte. We blijven regi-
onale ontwikkelingen in indicatiestelling nauw-
lettend volgen en spelen hier tijdig op in. Daarbij 
streven we binnen de kaders van verantwoorde 
en doelmatige zorg naar een breed, toegankelijk 
zorgaanbod dat aansluit op de zorgbehoefte van 
cliënten in de regio.

   Zeer specialistische zorg kan niet altijd op hoog-
waardige en doelmatige wijze georganiseerd wor-
den in iedere plaats in onze regio. Specialistische 
zorg dient echter wel goed toegankelijk te zijn voor 
iedere cliënt die erop is aangewezen. We spannen 
ons daarom samen met aanbieders in om voldoen-
de specialistische zorg te organiseren om in de re-
gionale zorgbehoefte te voorzien en concentreren 
deze specialistische zorg bij aanbieders met een 
regionale functie. 

   We spannen ons samen met aanbieders in om ge-
nerieke zorg zoveel mogelijk in iedere plaats in de 
regio te organiseren, zodat cliënten deze generie-
ke zorg na opname in de vertrouwde leefomgeving 
kunnen ontvangen. Daarnaast organiseren we sa-
men met aanbieders, binnen de kaders van verant-
woorde en doelmatige zorg, een breed aanbod mpt 
(en indien mogelijk vpt) zodat zorg thuis in iedere 
plaats in de regio voldoende toegankelijk is en in 
de zorgbehoefte kan worden voorzien. 

Bewegen is een belangrijk onderdeel 

van het dagelijks leven en is 

bovendien gezond. Mensen met 

geheugenproblemen of met dementie 

kunnen dubbel baat hebben bij 

bewegen, omdat het preventief 

kan werken tegen achteruitgang 

van hersenen. Zorggroep Solis, 

een door ons gecontracteerde 

aanbieder, biedt daarom een gratis 

beweegprogramma aan voor mensen 

met geheugenproblemen die zorg thuis 

ontvangen. De deelnemers bewegen 

drie keer per week.
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   We geven invulling aan de zorgplicht door wacht-
lijsten voor actief wachtenden zoveel mogelijk te 
voorkomen. De huidige wachtlijst voor actief wach-
tenden in de regio laat zien dat er in kwantitatieve 
zin nauwelijks problemen zijn met het plaatsen 
van cliënten. Hoewel de omvang van het aantal 
niet-actief wachtenden en ‘schaduwwachtlijsten’ 
van zorgaanbieders gering is, blijven we monitoren 
waarom cliënten ervoor kiezen om te wachten op 
een plek bij de voorkeursaanbieder en of zorg in de 
thuissituatie nog verantwoord is. Zo nodig kunnen 
we tot acties komen om cliënten te bemiddelen en 
om de aansluiting tussen zorgbehoefte en aanbod 
in kwalitatieve zin te verbeteren.

   Ook voor doelgroepen met specifieke wensen 
waarvan onze ervaring leert dat zij soms moeilijk 
plaatsbaar zijn, houdt ons zorgkantoor de langdu-
rige zorg toegankelijk. Onderstaande groepen vol-
gen we nauwlettend, zodat het zorgaanbod blijft 
aansluiten op hun zorgbehoeften:

 •  Jonge cliënten in een Verpleging & 
  Verzorginginstelling;
 •  Oudere cliënten in de gehandicaptenzorg;
 •  Psycho-geriatrische cliënten met GGZ-
  problematiek;
 •  Cliënten van niet-Westerse afkomst;
 •  Cliënten met niet aangeboren hersenletsel 

(NAH);
 •  Cliënten met multiproblematiek, zoals een
  licht verstandelijk beperking met verslavings-
  problematiek;
 •  We zorgen samen met onze regionale aanbieders 

voor voldoende beschikbare crisisbedden. In sa-
menwerking met huisartsen en het regionale 
crisisloket zorgt ons zorgkantoor voor tijdige cri-
sisopname van onze cliënten. We analyseren de 
beschikbaarheids- en bezettingsgegevens regel-
matig en treden in overleg met zorgaanbieders 
over de toekomstige behoefte aan crisiszorg. We 
verwachten immers dat het aantal spoedopna-
mes de komende periode zal toenemen, omdat 
steeds meer cliënten zo lang mogelijk thuis of 
geclusterd willen (blijven) wonen, waardoor de 
zorgzwaarte van Wlz-zorg in de thuisomgeving 
toeneemt. 

4
  

Samenhangende zorg

Onze ambitie: 
belemmeringen voor samenhangende zorg wegnemen
Zorgaanbieders en cliënten ervaren soms schotten tus-
sen zorgdomeinen die samenhangende zorg belemme-
ren. Voordat een cliënt een Wlz-indicatie krijgt, is vaak 
al sprake (geweest) van zorg uit andere domeinen. Ook 
binnen het Wlz-domein is meer samenhang gewenst, 
zodat de cliënt daadwerkelijk centraal komt te staan. 
We vinden het belangrijk er als zorgkantoor aan bij te 
dragen dat voorkomen of vertraagd wordt dat inwoners 
van onze regio aangewezen raken op langdurige en/of 
zwaardere zorg. Ons zorgkantoor heeft daarom de am-
bitie om belemmeringen voor samenhangende zorg 
zoveel als mogelijk en toegestaan is, weg te nemen. Wij 
willen (en stimuleren) samenwerking over domeinen 
heen en houden daarbij oog voor preventie, de zorgbe-
hoefte van de cliënt en informeel zorgaanbod. 

Hoe we dit bereiken
   Zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten 

dienen samenhangende zorg te faciliteren. Bij 
zorgaanbieders ligt de primaire taak om samen-
hangende zorg daadwerkelijk tot stand te brengen. 
We initiëren en stimuleren waar mogelijk samen-
werking over de domeinen heen en zoeken actief 
de verbinding met gemeenten, zorgaanbieders, 
verzekeraars en cliëntondersteuners. Door af te 
stemmen met regionale spelers zorgen we voor 
een regionaal zorgaanbod dat zo goed als mogelijk 
aansluit op de zorgbehoeften van regiobewoners 
en cliënten. Daarnaast overleggen ons zorgkan-
toor en zorgverzekeraar Eno frequent in het regi-
onale Expertteam waarin we met alle gemeenten 
in Midden IJssel afspraken maken over de samen-
hang tussen zorgdomeinen. Het overleg wordt ook 
benut om domeinoverstijgende casuïstiek te be-
spreken, zodat zorgbehoevenden in de regio niet 
tussen wal en schip vallen. Daarnaast heeft zorg-
verzekeraar Eno overleg met zorgaanbieders over 
onder andere de zorgketens Dementie.

Ons zorgkantoor financiert 

zorgaanbieder Carinova om het 

regionale crisisloket voor de 

ouderenzorg te bemensen. Huisartsen 

kunnen een verzoek tot crisisopname 

melden bij het crisisloket, waarna het 

loket overgaat tot plaatsing in de regio. 

Incidenteel zijn alle crisisbedden in 

regio Midden IJssel bezet. In dat geval 

wordt contact opgenomen met ons 

zorgkantoor waarna wij op zoek gaan 

naar een bovenregionaal crisisbed, 

rekening houdend met de voorkeuren 

van naasten. Indien mogelijk plaatsen 

we de desbetreffende cliënt, in 

samenspraak met naasten, zo snel 

mogelijk weer terug in regio Midden 

IJssel. Plaatsing van bovenregionale 

crisiscliënten in onze regio kan alleen na 

toestemming van ons zorgkantoor.

   De ervaring leert ons dat door naasten te betrekken 
bij de zorg, cliënten een hogere kwaliteit van leven 
ervaren. We vinden het daarom van belang dat de 
sociale omgeving van de cliënt een rol speelt in de 
zorgverlening. Dit betekent dat ons zorgkantoor 
niet alleen samen met professionele partners Wlz-
zorg in de thuisomgeving faciliteert, maar ook dat 
wij de cliënt stimuleren en ondersteunen bij het (le-
ren) benutten van mogelijkheden binnen het infor-
mele zorgaanbod en het eigen sociale netwerk. De 
samenhangende zorg die daaruit voortkomt draagt 
niet alleen bij aan een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven van de cliënt, maar leidt er ook toe dat 
minder professionele zorg en ondersteuning nodig 
is om tegemoet te komen aan de zorgbehoefte van 
de cliënt.

   We vinden de inzet van mantelzorgers en vrijwilli-
gers ontzettend belangrijk, nu en in de toekomst. 
Er wordt immers een groot beroep op hen gedaan. 
We zoeken naar mogelijkheden om de inzet van 
mantelzorgers en vrijwilligers toekomstbestendig 
te maken, om zorg meer in samenhang met het 
informele zorgaanbod tot stand te laten komen en 
om vrijwilligerswerk in de regio meer te koppelen 
aan hobby’s en expertise.
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Ons zorgkantoor heeft in het Expertteam 

samen met regionale zorgverzekeraar 

Eno en gemeenten gewerkt aan het 

stroomschema Persoonlijke Verzorging. 

Op die manier is het voor alle regionale 

spelers duidelijk in welke gevallen zij 

verantwoordelijk zijn, zodat er geen 

cliënten tussen wal en schip vallen 

en er geen zorg wordt verleend in het 

onjuiste domein.



   Eno faciliteert en stimuleert samen met ons zorg-
kantoor en gemeenten dat regionale aanbieders 
gezamenlijk werken aan een integrale regiovisie 
over samenhang tussen de Wlz, Zvw, Wmo en man-
telzorg in Overijssel en Gelderland. Een integrale 
zorgvisie in de regio maakt het mogelijk om samen 
met regiospelers afspraken te maken over samen-
hangende zorg in de regio; zowel binnen domeinen 
als over de domeinen heen. 

   We willen meer samenhang tussen Wlz-sectoren. 
Doordat de regio Midden IJssel over een aantal ja-
ren fors vergrijst, zal het aantal cliënten in de sec-
tor Verpleging & Verzorging toenemen. Ook neemt 
het risico op wachtlijsten toe. Door de vergrijzing 
neemt tevens de multi-problematiek in de secto-
ren Gehandicaptenzorg en Geestelijke gezond-
heidszorg toe. Naast reguliere zorg ontstaat er bij 
deze groep cliënten door de vergrijzing immers een 
grotere behoefte aan somatische zorg. We vinden 
het van groot belang dat de Wlz-sectoren, geïniti-
eerd door zorgaanbieders, met het oog op de toe-
komst van elkaars deskundigheid en ervaringen 
leren zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op 
toenemende multi-problematiek. Zeker omdat nu 
al blijkt dat het plaatsen van en de zorg voor cliën-
ten met multi-problematiek in de praktijk complex 
is. Daar waar samenhang tussen Wlz-sectoren niet 
voldoende van de grond komt, gaat ons zorgkan-
toor actief het gesprek aan.

   Ons zorgkantoor vindt dat er meer helderheid voor 
cliënten moet komen over behandeling in de Wlz. 
We zijn daarom van mening dat verschillen tussen 
verblijfsinstellingen die inclusief en exclusief be-
handeling zijn gecontracteerd in de toekomst ge-
reduceerd dienen te worden. Dat betekent wat ons 
betreft dat wet- en regelgeving en financiële kaders 
in de toekomst zodanig worden aangepast dat alleen 
verblijf inclusief behandeling gecontracteerd kan 
worden. Dat komt ons inziens de kwaliteit en samen-
hang van zorg ten goede. We houden de landelijke 
ontwikkelingen met belangstelling in de gaten.

   We gaan met aanbieders in gesprek over de ma-
nier waarop de gehandicaptenzorg en geestelijke 
gezondheidszorg zo doelmatig mogelijk kunnen 
inspelen op de vergrijzing van de cliëntenpopulatie 
en de daarmee samenhangende toename van mul-
ti-problematiek. Enerzijds is specialisatie voor spe-
cifieke doelgroepen gewenst, anderzijds vragen 
demografische ontwikkelingen om meer generieke 
kennis en kruisbestuiving tussen deelsectoren. 

   De gemiddelde opnameduur in verpleeghuisin-
stellingen is volgens landelijke cijfers de afgelopen 
jaren gedaald van 24 naar 9 maanden. Ons zorg-
kantoor is verantwoordelijk voor de hulpmidde-
lenvoorziening voor cliënten die verblijven in een 
instelling inclusief behandeling. We inventariseren 
in het kader van doelmatigheid mogelijkheden 
om hergebruik van hulpmiddelen in de verpleeg-
huiszorg te stimuleren, omdat de gemiddelde ge-
bruiksduur afneemt bij een dalende opnameduur.

   We inventariseren mogelijkheden om (nog) beter 
cijfermatig inzicht te verkrijgen in de zorgbehoefte 
en het zorggebruik van verschillende doelgroepen. 
Met die informatie kunnen we het zorgaanbod en 
onze service (nog) doelmatiger inrichten en sneller 
inspelen op regionale behoeften. 

   Het voorkomen en aanpakken van misbruik van het 
pgb heeft onze expliciete aandacht. Misbruik leidt 
tot slechte zorg, die onvoldoende tegemoet komt 
aan cliëntbehoeften. Bovendien zorgt misbruik 
voor een scheve verhouding tussen de kwaliteit van 
zorg en de kosten. 

   Met behulp van onze fraudecoördinator onderzoe-
ken we vermoedens van misbruik met zorggeld. 
Daar waar misbruik aantoonbaar kan worden ge-
maakt, wordt door ons zorgkantoor zelf een actief 
terugvorderingsproces ingezet voor onterecht in-
gezette middelen. Op die wijze ontmoedigen we 
misbruik van zorggeld, halen we onterecht ingezet-
te middelen terug en beschermen we welwillende 
budgethouders tegen diegenen die het persoons-
gebonden budget in diskrediet brengen.

   Door middel van bewuste-keuzegesprekken en 
het kritisch bekijken van zorgovereenkomsten en 
-beschrijvingen, beoordelen we in hoeverre een 
persoonsgebonden budget leidt tot doelmatige 
zorg. Bij twijfel wordt de cliënt verzocht om binnen 
afzienbare termijn een verbeterslag te maken. 

5
  

Doelmatige zorg

Onze ambitie: 
zichtbare bijdrage aan doelmatige zorg
Het is onze ambitie om een zichtbare bijdrage te leve-
ren aan doelmatige zorg in de regio. Wij vinden het van-
uit het perspectief van de cliënt én de belastingbetaler 
van belang dat schaarse zorgmiddelen zo goed moge-
lijk besteed worden. Dat betekent dat vanuit meerjarig 
perspectief een optimale balans moet worden gezocht 
tussen hoogwaardige zorg passend bij de zorgbehoefte 
van de cliënt, het zorgvolume en de kosten. 

Hoe we dit bereiken
   Ons zorgkantoor spant zich in voor doelmatige inzet 

van zorgmiddelen. Uitgangspunt is dat we doel- 
matigheidsinitiatieven blijven initiëren en de resul- 
taten daarvan zoveel mogelijk inzichtelijk maken. 

   We streven ernaar om zoveel mogelijk zorg thuis 
(vpt, mpt, pgb) te faciliteren en te stimuleren in-
dien dat tot verantwoorde en cliëntgerichte zorg 
leidt. Zorg thuis komt met meer betrokkenheid van 
naasten tot stand, draagt daardoor bij aan een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van leven en is bovendien 
gemiddeld genomen goedkoper en dus doelmati-
ger. Op dit moment zijn we kritisch over de uitbrei-
ding van onze intramurale capaciteit. 

   We zetten sinds 2017 vol in op het ‘geld-volgt-klant’ 
principe, voor zowel intramuraal, mpt als vpt. Voor 
de komende periode denken we nadrukkelijk na 
over mogelijkheden voor persoonsvolgende be-
kostiging bij intramurale zorg.

   In onze optiek is het financieel scheiden van wonen 
en zorg in het kader van doelmatigheid gewenst, 
zodat zorggeld zoveel mogelijk aan zorg besteed 
kan worden in plaats van aan stenen. We vinden 
het gewenst dat in de toekomst vastgoedkosten 
zoveel als mogelijk worden ontkoppeld van zorg-
kosten. Dat kan door verblijfskosten steeds minder 
onderdeel te laten zijn van het instellingsbudget. 
In dat geval betalen cliënten zelf de huur van hun 
woning en komen ze mogelijk in aanmerking voor 
huursubsidie. Het financieel scheiden van wonen 
en zorg betekent dat zorgaanbieders strategische 
keuzes dienen te maken over de toekomstbesten-
digheid van hun vastgoed. 

6   
Vermindering van administratieve lasten

Onze ambitie: 
tijd zoveel mogelijk besteden aan cliënt
Tijd in de zorg is schaars. Maar voldoende tijd is van 
groot belang voor hoogwaardige zorg en individuele 
aandacht. Het is daarom onze ambitie dat tijd zoveel 
mogelijk aan de zorg voor de cliënt wordt besteed. Wij 
staan dan ook volledig achter de landelijke tendens 
van het verminderen van administratieve lasten.

Hoe we dit bereiken:
   We doen mee aan pilots die onnodige administra-

tie tegen gaan. Daarnaast werken we aan vereen-
voudiging van onze eigen administratieve proces-
sen om de regeldruk te verlagen. Daarbij pakken 
we in ieder geval de volgende onderdelen aan:

•  De bevoorschotting passen we aan op basis van de-
claraties in plaats van periodieke verantwoording;

•  Ons zorgkantoor stemt bij de inkoop, indien mo-
gelijk en relevant, af met andere zorgkantoren over 
gezamenlijke zorgaanbieders;

•  De kwaliteitskaders en rapportages die instellingen 
vanuit de kwaliteitskaders verplicht zijn op te stel-
len worden leidend voor het kwaliteitsaspect van 
de zorginkoop.

   Zorgkantoor Midden IJssel draagt bij aan landelijke 
ontwikkelingen die het verminderen van admini-
stratieve lasten van budgethouders als doel hebben. 
Daarbij ligt de focus in ieder geval op:

•  Een integraal (landelijk) budgetportaal waarin de 
handmatige invoer van gegevens zoveel mogelijk 
beperkt wordt, waarin zoveel mogelijk (doelmatig-
heids)controles en betalingen automatisch plaats-
vinden en waarin zowel de budgethouder als het 
zorgkantoor alle benodigde gegevens op overzich-
telijke wijze ter beschikking heeft;

•  Het gebruik van uniforme model-zorgovereenkom-
sten en wijzigingsformulieren;

•  Een uniforme zorginhoudelijke en arbeidsrechtelijke 
toets op zorgovereenkomsten door het zorgkantoor.
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Uit deze regiovisie blijkt dat ons zorgkantoor de komende periode, 
zowel voor de korte als middellange termijn, voldoende beleidsuitda-
gingen te wachten staat. We hebben er veel vertrouwen in dat we hier 
samen met regionale spelers een goede invulling aan geven, binnen de 
mogelijkheden die landelijke wet- en regelgeving en afspraken bieden.

A1. Bevolkingsprognose per leeftijdscategorie in regio Midden IJssel (Bron: CBS)
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Bijlage 1:
Belangrijkste cijfers
regioscan Midden IJssel

Regionale prognose 2017 - 2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015
Totale bevolking; Prognose; Deventer
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Regionale prognose 2017 - 2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015
Totale bevolking; Prognose; Voorst

CBS, BPL 15-12-2016
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A2. Bevolkingsprognose categorie 65+ per gemeente in Midden IJssel versus provinciaal (Bron: Primos)
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Wet langdurige zorg
aantal per 10.000 verzekerden

Deventer

221
Nederland

215
2015

Wet langdurige zorg
aantal per 10.000 verzekerden

Olst-wijhe

288
Nederland

215
2015

Wet langdurige zorg
aantal per 10.000 verzekerden

Raalte

230
Nederland

215
2015

Wet langdurige zorg
aantal per 10.000 verzekerden

Voorst

338
Nederland

215
2015

32     Regiovisie langdurige zorg 33

Prognose aandeel 65-plussers (Primos) 2015-2040 in %

Voorst
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B1. Mantelzorg in regio Midden Ijssel (Bron: CBS)

C1. Gebruik Wlz per 10.000 verzekerden (Bron: Vektis Zorgprisma)

C2. Gebruik Wlz Zorg thuis versus Zorg in een instelling
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Wlz - Zorg thuis
aantal per 10.000 verzekerden

66
Deventer

79
Nederland

2015

Wlz - Zorg thuis
aantal per 10.000 verzekerden

53
Raalte

79
Nederland

2015

Wlz - Zorg in een instelling
aantal per 10.000 verzekerden

172
Deventer

155
Nederland

2015

Wlz - Zorg in een instelling
aantal per 10.000 verzekerden

194
Raalte

155
Nederland

2015
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aantal per 10.000 verzekerden
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79
Nederland

2015
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79
Nederland

2015

Wlz - Zorg in een instelling
aantal per 10.000 verzekerden

244
Olst-Wijhe
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Nederland

2015

Wlz - Zorg in een instelling
aantal per 10.000 verzekerden

294
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155
Nederland

2015



Zorgkantoor Midden IJssel

Munsterstraat 7

7418 EV  Deventer

Telefoon: (0570) 68 71 11

E-mail: zorgkantoor.adm@eno.nl

Internet: www.zorgkantoormiddenijssel.nl


