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1. Inleiding 

In dit jaarverslag 2019 leest u meer over de inzet van de ondersteuningsgelden in de regio 
Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland (Regio 12 & 13).     

1.1 VGZ Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland
Coöperatie VGZ (hierna te noemen VGZ) ziet namens alle zorgverzekeraars toe op een juiste 
inzet van de ondersteuningsgelden in de regio Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland . VGZ 
Versterking Eerstelijn Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland is onderdeel van Coöperatie VGZ en 
zet zich in voor de versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg in de betreffende regio. Met 
VGZ Versterking Eerstelijn geeft Coöperatie VGZ invulling aan de regiefunctie van de besteding 
van de regionale ondersteuningsgelden voor eerstelijnszorg.

1.2 Ondersteuningsgelden
Ondersteuningsgelden betreffen macro beschikbare premiemiddelen voor regionale onder-
steuning van de eerstelijnszorg. Deze gelden werden in 2019 toegekend op basis van de NZa 
beleidsregel BR/REG-18157 Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling. 
Zorgverzekeraars dragen hiervoor jaarlijks vastgestelde modulebedragen af aan Zorgverzeke-
raars Nederland (ZN), die op haar beurt op basis van het aantal inwoners per regio een herver-
deling van deze gelden maakt. De eerstelijns disciplines die binnen de reikwijdte van deze 
beleidsregel vallen, zijn: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, 
fysiotherapeuten, logopedisten, zorgaanbieders die Basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers. 
Met de inzet van de ondersteuningsgelden wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, 
onder andere door samenwerking binnen de totale eerstelijnszorg te stimuleren.   

1.3 Werkwijze
Met de ondersteuningsgelden voor eerstelijnszorg wordt door VGZ ondersteuning ingekocht. 
Deze ondersteuning wordt door VGZ opgesplitst in twee typen ondersteuning, te weten basis- 
en projectondersteuning. Meer informatie over de werkwijze die VGZ hanteert bij de inzet van 
de ondersteuningsgelden in de regio Zuid-Holland Zuid & Midden-Holland kunt u terugvinden 
op de website https://versterkingeerstelijn.nl/zuid-holland-zuid-midden-holland. 

1 Tot de regio Zuid-Holland Zuid behoren de volgende gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlan-
den, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Lingewaal, Molenwaard, Papendrecht, Sliedrecht, Werkendam, 
Woudrichem. Tot de regio Midden-Holland behoren de volgende gemeenten: Gouda, Krimpen aan den 
IJssel, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen, Woerden

https://versterkingeerstelijn.nl/zuid-holland-zuid-midden-holland


4 Jaarverslag 2019 | Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio ZHZ & MH (regio 12 en 13)

2. Basisondersteuning

In regio Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland is door VGZ basisondersteuning ingekocht bij 
een drietal ROS’en. Voor de inhoudelijke verantwoording van de activiteiten van deze ROS’en 
verwijzen we u graag naar de verantwoordingsdocumenten en de websites van de betreffende 
ROS’en.   

Steunpunt KOEL (regio 12: Zuid-Holland Zuid)
Website: www.steunpuntkoel.nl

Reos (regio 13: Midden-Holland)
Website: www.reos.nl

Raedelijn (regio 13: Midden-Holland, gemeenten Woerden en Montfoort)
Website: www.raedelijn.nl 

http://www.steunpuntkoel.nl
http://www.reos.nl
http://www.raedelijn.nl
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3. Projectondersteuning

3.1 Werkwijze 2019
Projectondersteuning kan zowel door de ROS’en als door andere leveranciers worden geleverd. 
De keuze voor de leverancier ligt bij de projectaanvrager. De ROS wordt ten aanzien van de 
projectondersteuning gezien als voorkeursleverancier.

Belangrijkste uitgangspunt bij de inzet van de ondersteuningsgelden is dat projecten dienen bij 
te dragen aan de versterking van de eerstelijnszorg. VGZ wil kansrijke initiatieven in de eerste-
lijn ondersteunen die de zorg op de langere termijn toegankelijk en betaalbaar houden en 
tegelijkertijd de kwaliteit in stand houden of zelfs verbeteren. Ook wil VGZ met de ondersteu-
ningsgelden  bijdragen aan ontwikkeling en opschaling van good practices die de zorg zinniger 
maken. Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de patiënt centraal staat en waarbij verspilling en 
overdaad worden vermeden. Een good practice is soms zorgvernieuwing en soms een bestaan-
de werkwijze die bij implementatie op een andere plek tot een serieuze verbetering leidt.  

Bij de inzet van projectondersteuning kan gedacht worden aan een brede reeks onderwerpen, 
zoals:
• Persoonsgerichte zorg (shared decision making, het individueel zorgplan)
• Substitutie (van 2e naar 1e en van 1e naar 0e lijn)
• Zelfmanagement
• Wijkgerichte zorg
• Zinnige en betaalbare zorg/ tegengaan van verspilling
• Matched care (eenvoudig als het kan en complex als het moet)
• Triple aim 
• Projecten op het terrein van artrose, hartziekten, nierfalen, COPD en veelvoorkomende 

aandoeningen zoals hernia/ lage rug. 

2Triple aim staat voor het gelijktijdig realiseren van drie doelstellingen: 1) het verbeteren van de ervaren 
kwaliteit van zorg, 2) het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie, �) het verlagen 
van de kosten per hoofd van de bevolking
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3.2 Projecten
Onderstaand vindt u een overzicht van de projecten die in 2019 in regio Zuid-Holland Zuid & 
Midden-Holland vanuit de ondersteuningsgelden zijn gefinancierd.   

Projectnummer Projectnaam

D4275 Paramedisch Platform

D4279 Taskforce GGZ

D4283 Omschrijving netwerkzorgprogramma (kwetsbare) ouderen in de HAP 
in MH

D4284 Artrosenetwerk Midden-Holand, beter in beeld

D4285 Wij Crabbehof / Wij Wielwijk

D4286 Vervolg chronische pijn in Midden-Holland: focus op de eerstelijn

D4287 Zorg op de juiste laats Zorggroep Krimpen

D4288 GEZ Mediis Samenwerking

D4289 Netwerkzorg kwetsbare ouderen

D4290 Persoonsgerichte zorg; de zorgverlener en patiënt in beweging

D4291 Transferzorg voor de huisarts 

D4292 Integratie zorggroep Krimpen en Meijdis 

D4293 Meer tijd voor de patiënt

D4294 Wijs Verwijzen 

D4295 Alliantie afspraken ZGWA 
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