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Beschrijving project 
In coöperatieverband werken zorgverleners uit uiteenlopende disciplines samen aan betere 

gezondheid, grotere ervaren kwaliteit en lagere zorgkosten. Ze ontwikkelen zorgprogramma’s, 

waarin voor een groot aantal aandoeningen staat beschreven welke zorg nodig is en wie die het 

beste kan leveren: de huisarts of een andere behandelaar in de eerste lijn, het ziekenhuis, het sociaal 

wijkteam, de patiënt zelf, de mantelzorg, enz. Door de goede samenwerking krijgt de individuele 

patiënt optimale zorg en worden onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis verleden tijd.  

Deze samenwerking krijgt primair gestalte in en rond het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer 

en het gemeentelijke Sociaal Wijkteam West, maar iedereen uit Midden-Groningen mag zich 

aansluiten.   

“Samen onder één dak zitten werkt enorm stimulerend.” 

Ervaringen  
De officiële startdatum van het project is 1 juni 2018. Al sinds oktober 2017 houden leden van de 

coöperatie zorginhoudelijke bijeenkomsten. Voor vijf aandoeningen zijn inmiddels 

‘zorgprogramma’s’ opgesteld. Deze vijf gaan alleen over de eerstelijnszorg. Na de zomer van 2018 

komen de  verbinding met de tweede lijn en de verschuiving van taken tussen ziekenhuis en 

huisartsenpraktijk op de agenda. Ook worden dan de zorgprogramma’s uitgewerkt voor mensen die 

een beroep doen op de geestelijke gezondheidszorg. Vervolgens komen ook vraagstukken op de 

agenda waarbij de gemeente een grote rol heeft, zoals het welbevinden van de inwoner/patiënt en 

de preventie van gezondheidsproblemen.     

Vóór de oprichting van de coöperatie kenden zorgverleners die in Hoogezand-Sappemeer in  

verschillende disciplines werkten elkaar helemaal niet. Men verwees wel naar elkaar, maar had geen 

idee naar welke persoon een verwijzing leidde. Inmiddels kent men elkaar wel en is het 

enthousiasme voor verdere samenwerking groot.  

Investering en opbrengsten 
Een project als dit, waarin een groot aantal spelers tot goede samenwerking wil komen, vraagt een 

lange adem. Er is voorzien in professionele procesbegeleiding. Verder verschilt de tijdsinvestering per 

betrokkene, maar zal toch gauw een paar uur per week zijn. Gelukkig is de bereidheid om te 

investeren in goede zorg voor de patiënt groot. Eén partij laat het helaas afweten en dat is de 

zorgverzekeraar. Die zou het voortouw moeten nemen in het investeren in goede zorg, maar voert in 

de praktijk een ontmoedigingsbeleid. Voor dit soort vernieuwende projecten is een transitiefonds 

dringend gewenst, met VWS en zorgverzekeraars als financiers.   

De gouden tip  
“Als je echt integrale zorg wilt moet je onder één dak gaan zitten. Dan kom je elkaar ook informeel 

tegen, bijvoorbeeld bij de koffie. Dat werkt enorm stimulerend. Andersom is samen onder één dak 

zitten geen garantie voor goede samenwerking.” 
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