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Agenda: 
Landelijke context: hoofdlijnenakkoord, beleid NVZ, 
beleid SAZ 

Koers 2022 Antonius Zorggroep 

De beste mogelijke zorg, ook in de toekomst 

Antonius Thuis 

Zorglandschap Friesland, Noordoostpolder en Urk 

Ontwikkelingen, kansen en risico’s 

Vragen en discussie 



De strategische ambitie van de SAZ ziekenhuizen 

30-04-2020 

Compagnonscursus 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/WY265QDawNI?rel=0


 

 

De beste mogelijke zorg, ook in de toekomst 

Huidig zorgsysteem staat onder druk 

De vergrijzing, comorbiditeit en de daarbij horende stijgende zorgvraag 

De veranderende rol van de patient bij zijn behandeling 

Er zijn steeds meer behandelingen mogelijk 

Vergrijzing zorgprofessionals = krapte op de arbeidsmarkt 

 

Behoefte aan een nieuw zorgmodel 

 

  

 



In het ziekenhuis 
als het moet,  
thuis als het kan. 
 



Waarom?  

Omdat we de best 
mogelijke zorg 
willen leveren 

Zorg op de juiste 
plek gaat over 
instellingsgrenzen 
heen = 
netwerkzorg 

Passende zorg, 
aansluitend bij 
zorgnetwerk 
van de patiënt, 
fysiek of online 



 Programma’s voor verandering 

Antonius Thuis 

Zorglandschap 

Friesland/NOP/Urk 

Voortdurend 
Verbeteren  

 NVZ bouwstenen 

Leiderschap 

Regiovisie 

Populatie & 
Patiënten 

Professionals 

Programma 
organisatie 

Stakeholders 

Informatie 
Infrastructuur 

Bekostiging 



 
  
 

Antonius Thuis 



Dit gaan we doen: 

Samen met patiënt en zorgprofessional patiëntpaden 
opnieuw ontwerpen, testen en implementeren 

Quadruple Aim principe (patiënt- en 
medewerkervriendelijker, kwaliteitverhogend, 
kostenverlagend) 

Medisch specialistische zorg thuis 



Zorglandschap: 

Friesland 

Noordoostpolder en Urk 



Dit gaan we doen: 

Fries Zorglandschap: uitgangspunten 

Inhoudelijke dossiers 

Stand van zaken profilering ziekenhuizen 

Doorontwikkeling 1e lijnsdiagnostiek 



Fries Zorglandschap 

Mammacare 

Pijnpoli 

Oogheelkunde 

Bekkenbodemzorg 

Reumatologie 

Traumachirurgie 

SEH 



Zorglandschap Emmeloord en Urk 

Samen met ketenpartners een gezondheidscentrum 
opzetten  

Voor de inwoners van de Noordoostpolder en op Urk 



Ontwikkelingen in 2020  

Nieuwbouw OK 

Investeringen Radiologie 

Integraal capaciteitsmanagement 
(poli/diagnostiek/OK/kliniek/thuiszorg) 

Hogere capaciteit – korte toegangstijden 



Kansen Koers 2022 

Zorg op de juiste plek: Kwalitatief goed, betaalbaar en 
toegankelijker voor patiënt 

Hogere groei/financiële resultaten dan voorzien 

Greenfield/voorbeeldproject landelijk 

Versnelling innovatie 



Risico’s Koers 2022 

Complex samenwerkingstraject 

Daardoor verwachtingen niet waar kunnen maken 

Onzekerheid over vraagontwikkeling 

Voor ontwikkeling Emmeloord onzekerheid over aanbod, 
o.a. in Lelystad 



Vragen & discussie 
 

 





Patiëntpad:  
Alle stappen die de patiënt doorloopt in zijn/haar 
ziekteproces waarin de wensen t.a.v. behandeling 
en behandellocatie van de patiënt leidend zijn. 



Quadruple Aim 

Betere zorg-  
uitkomsten 

Afbuiging  
kosten 

Meer  
Kwaliteit  
van leven 

Meer 
werkplezier 




