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  Matine van Schie, adviseur 

   

    

 

 

Workshop  

“Populatiegerichte zorg” 
 



Programma workshop  

 

19.00 – 19.10 Inleiding: Populatiegerichte zorg 

    Opbouw workshop 

 

19.10 – 20.10 Casus / Simulatie 

 

20.10 – 20.30 Afsluiting  

 

 

 … en dan borrelen … 

 



Doel 

Aan de hand van een casus / simulatie  

krijgt u een indruk van populatiegerichte zorg  

 

• Inzicht in Populatie Gerichte zorg  

• Inzicht in ontwikkeling van Populatiegerichte 

zorg 

• Inzicht in het projectmatige opzetten van 

populatiegerichte zorg 

 



Waarom Populatiegerichte zorg? 

• Toename zorgvraag 

 

• Zorgcapaciteit 

 

 

  Paradigmashift in de zorg is nodig 



Kenmerken van Populatiegerichte 

Zorg  

• Mensgerichte zorg 

• Populatie georiënteerde zorg  

• Veelomvattende zorg  

• Gecoördineerde zorg 

• Laagdrempelige zorg 

 



Populatiegerichte zorg  

Wat is daar voor nodig? 

• Ontwikkelen van gezondheids(wijk) profiel  

• Ontwikkeling populatiegerichte zorgstrategie 

• Nieuwe samenwerkingsvormen tussen 

verschillende domeinen  

• Organiseren van populatiegerichte zorg  

 



Werkvorm (1) 

Casus / simulatie: 

• Deelnemers zijn “een groep zorgverleners in 
de wijk” 

• Deelnemers gaan uitgaande van een casus 
aan de slag met het ontwikkelen van 
populatiegerichte zorg  

• Na afronding van de bijeenkomst is er een 
populatiegericht plan uitgewerkt 



Werkvorm (2) 

- Deelnemers hebben bij binnenkomst een kaartje 

ontvangen met een nummer ( 1 en 2)  

- Groep wordt onderverdeeld in 2 groepen 

- Per groep ontvangt u een aantal vastgestelde rollen en 

“vrije rollen”  

- De kaartjes met rollen worden willekeurig verdeeld 

onder de aanwezigen 

- De groep ontvangt een wijkcasus  

- Groepen gaan aan de slag met de uitwerking 

- Coördinator wordt bepaald 

   

 



Casus de praktijk = wijk  

• Middels wijkscan informatie 

• Kaarten  

• Demografische ontwikkeling in de wijk 

• Aanwezige samenwerkingpartners  

 ( kerngroep) 



Stap 1 

• Welke zorgvraag is aanwezig in deze wijk? 

 

• Welke populatiegerichte zorg dient te worden ontwikkeld? 

 

• Welke partners zijn nodig om te komen tot populatiegerichte 
zorg? 

 

 

 

Benoem als kerngroep de aanvullende partners en laat hen 
aansluiten 

 

 

 



Stap 2 

• Welke 2 plannen  worden uitgewerkt? 

Per prioriteit worden de volgende stappen 

uitgewerkt; 

- Wie is de projectcoordinator /trekker van het plan? 

- Welke samenwerking is benodigd om te komen tot 

implementatie van het  plan? (formeel/ niet formeel) 

- Welke samenwerkingsafspraken zijn benodigd om te 

komen tot implementatie  van het plan? 

- Welke middelen/mensen zijn benodigd om te komen 

tot implementatie van het plan? 

 



Stap 3 

• Plenaire terugkoppeling in gezamenlijke 

ruimte 

 



Afsluiting workshop 

• Indrukken workshop 

• Evaluatieformulier  

• Borrelen 


