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Presentator
Presentatienotities
Jullie zullen na deze presentatie meer weten over de factoren die de samenwerking beïnvloeden tussen zorgverzekeraars, gemeenten en zorggroepen ten behoeve van de integrale ouderenzorg in de eerste lijn.



Transitie/transformatie

Presentator
Presentatienotities
De zorg is nml aan het veranderen, ook in de ouderenzorg: we moeten met elkaar veel meer het medisch domein aan sociaal domein verbindenDaarmee bedoel ik dat men de problemen oplost op het vlak waar ze horen- men moet af van het medicaliseren van problemen. Bv Eenzaamheid is geen ziekte, maar kan verholpen worden door bv  mensen te stimuleren activiteiten te gaan ondernemen die ze zelf waardevol vinden.Woon en leefomgeving is hierin belangrijk.



Deze partners, omdat….

Presentator
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Daarom zijn de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgroepen/zorgverleners hierin ook zo belangrijk. Voor wie het niet weet: zorggroepen zijn georganiseerde netwerken van zorgverleners die ketenzorg zoals diabeteszorg samen neerzetten. Gemeenten  hebben met de WMO verantwoordelijkheid voor wonen, werken en dagbesteding; Zorgverzekeraars  zijn vanuit de ZVW verantwoordelijk voor het medisch domeinZij zijn financieerder van zorg en welzijn en deels ook  opdrachtgever (gemeenten) Zorggroepen  zijn in feite de contractanten en uitvoerders van de zorg.

http://www.ecttiel.nl/Home.aspx


Doel onderzoek

Inzicht verkrijgen  in de 
factoren 

die de samenwerking 
ten bate van de 

integrale ouderenzorg 
beïnvloeden
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Uiteindelijke doel is samenwerking tussen publieke gezondheidzorg- medische zorg en sociale dienstverlening.  Dit is een complexe samenwerking en een recept bestaat niet: je moet beginnen, samen optrekken en deze ketensamenwerking vormgeven.Dus het is interessant om vragen te stellen over het proces van samenwerken en factoren die daarin een rol spelen

https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://whsports.nl/producten/balsport/voetbaldoelen/&h=0&w=0&tbnid=M7R5_P0V1IFi3M&zoom=1&tbnh=176&tbnw=286&docid=i8-_XvRk6D0pyM&hl=nl&tbm=isch&ei=kqkQVKW3JInA7Aayx4HYBQ&ved=0CAIQsCUoAA


Methode 

• Multiple case‐study 
design

• Documentenanalyse
+ Semi‐
gestructureerde
interviews 
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In een multiple case study, waarbij volledig aangesloten is bij de cases van PRECURO,  is een documentenanalyse uitgevoerd en er zijn 10 interviews gehouden met de Beleidsambtenaren, Inkopers en managers van de betrokken partners



Healthy ALLiances framework (HALL) en 
MIDI‐instrument

• Factoren gerelateerd aan het 

organiseren van netwerken

• Institutionele factoren

• (inter) Persoonlijke factoren

Presentator
Presentatienotities
Voor de interviewguide en de analyses is gebruik gemaakt van een combinatie van factoren  uit een bestaand framework en een meetinstrument.  Ze zijn onderverdeeld in 3 categorien:Factoren die gerelateerd zijn aan het organiseren van netwerken zoals een gedeeld missie en manier van communiceren met elkaar ed Institutionele factoren, zoals beleid en financien; en (inter) – Persoonlijke factoren   zoals vertrouwen in eigen kunnen, de relatie en kennis over elkaar



Meest opvallende resultaten (1)….

Gedeelde missie
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De factor Gezamenlijk missie de meeste quotes. Iedereen beaamde dat dit een must is, maar dat het veel tijd vraagt en vooral een andere mindset met elkaar: je moet voorbij je eigen belangen kijken ten bate van de ouderenzorg. Wat werkt is elkaar ontmoeten EN zorgen voor bestuurlijke voorbereiding



Meest opvallende resultaten (1)….

Leiderschap
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In de oorspronkelijke instrumenten spreekt men van management van het netwerk, maar uit dit onderzoek kwam dat het meer gaat om leiderschap. Een inspirerend leider die de nieuwe visie uitdraagt is bevorderend; als die er niet was, werd dat benoemd als belemmerend



Meest opvallende resultaten (2)….

Financiën
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Wat betreft de institutionele factoren sprong financiën eruitDe meeste quotes hierover zijn van de zorggroepen en gaan hun gebrek aan financiën voor het organiseren van integrale ouderenzorg. Daarnaast noemden huisartsen het gebrek aan financiering voor netwerkontwikkeling en MDO-overleg. Dit werd beiden niet gedeeld door beide financierders (ZV en gemeenten). 



Meest opvallende resultaten (3)….

Taakopvatting

Beelden
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Bij de persoonlijke factoren bleken vooral andere verwachtingen over elkaars taken behoorlijk belemmerend te zijn. Vooral  zorggroepen zochten naar de regierol van de gemeente. Gemeente zelf was soms zoekend tussen regie en loslaten.Beelden die men over zichzelf en over elkaar heeft bleken, zolang ze niet getoetst waren een belemmering. 2 van de 3 gemeenten dachten bv dat huisartsen niet met gemeenten wilden samenwerken, maar toen ze elkaar ontmoeten bleek het vooral onbekendheid met elkaars wereld te zijn. 



Conclusie en aanbevelingen

Persoonlijke
factoren lijken 
veel te bepalen

• Investeer in relatie
• Durf te 
experimenteren

• Vervang

Presentator
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Samenvattend bleken alle factoren in samenhang belangrijk te zijn, waarbij persoonlijke factoren een verrassend prominent plaats innamen. Daaruit volgt de aanbeveling om vooral in gesprek te gaan met elkaar, de samenwerking uit te gaan proberen en vervanging van medewerkers te overwegen die hierop geen resultaten boeken. 



Rapport van Vilans, 2014

Beperkte samenwerking brengt lokale 
zorg voor burgers in gevaar

Presentator
Presentatienotities
Resultaten komen overeen met een recent rapport van Vilans Er is werk aan de winkel in NL. De werelden van gemeenten en met name zorgaanbieders blijken nog sterk gescheiden te zijn, mede door belangenverschillen. Op basis van mijn onderzoek denk ik dat onze regio het dan goed doet. 



VRAGEN??
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