ROS-Wijkscan
Welke zorg wordt aangeboden in uw wijk? Hoe is de zorgvraag? En zijn deze twee in balans? ZorgImpuls biedt
gedetailleerde informatie met de ROS-Wijkscan. Tabellen, grafieken en geografische kaarten geven inzicht in de
(toekomstige) behoefte van de populatie.

Voor wie interessant
Informatie uit de ROS-wijkscan is
zowel interessant voor individuele
zorg- en welzijnsaanbieders als
voor samenwerkende praktijken,
gezondheidscentra, zorggroepen,
zorgverzekeraars, gemeenten en
wijkteams.
Wanneer
 u zich in de regio wil vestigen,
uw aanbod wil aanscherpen of
uw organisatie wil uitbreiden;
 u met andere partijen een
regionale visie wil ontwikkelen
op de toekomst van de zorg;
Wat voor soort informatie
De ROS-Wijkscan bevat onder
meer:
 demografische gegevens over
leeftijd, inkomen, geslacht etc.
afkomstig van bronnen zoals
CBS, SCP en gemeenten;
 gegevens over ziektebeelden
afkomstig uit
huisartsenregistraties (LINH:
NIVEL);
 gegevens over het
eerstelijnszorgaanbod.

Desgewenst doen we een
aanvulling met gegevens uit het
Huisartsen Informatie Systeem
(HIS) of overheidsbronnen zoals de
gezondheidsenquête en
veiligheidsindex om het beeld van
uw wijk compleet te maken.
Ouderenzorg
Specifiek over ouderenzorg in uw
wijk bieden we de ROS-Wijkscan
Ouderenzorg. Deze scan geeft u
inzicht in de kwetsbaarheid van
ouderen, de veranderingen in de
zorgvraag en het zorgaanbod bij u
in de buurt.
Praktijkscan
Met deze variant van de ROSWijkscan brengen we gegevens uit
het HIS voor u in beeld. De scan
geeft inzicht in de opbouw van de
patiëntenpopulatie, ziektebeelden
en spreiding van de
praktijkpopulatie.
De gegevens op praktijkniveau
geven informatie over de praktijk
zelf, maar kunnen ook vergeleken
worden met andere deelnemende
praktijken. U kunt bijvoorbeeld de
zorgvraag van uw praktijk
vergelijken met andere praktijken
of met de zorgvraag in uw wijk.
Hiermee kunt u gerichter sturing

geven aan het beleid in uw praktijk
of samenwerkingsverband.
Ook biedt de analyse een goede
basis voor gesprekken over
wijkgerichte zorg, integrale
samenwerking, substitutie,
verbetering van uw bedrijfsvoering
en taakherschikking.
Advies en begeleiding
ZorgImpuls werkt volgens het
principe data-dialoog-doen. De
ROS-Wijkscan leveren we op in de
vorm van een uitgebreide
rapportage (data). We gaan met u
in dialoog tijdens een presentatie
of workshop (dialoog). Hierna kunt
u met de gegevens aan de slag
(doen).
Neem voor meer informatie
contact op met een van onze
adviseurs:
010 – 24 10 222
info@zorgimpuls.nl
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