
 

Programma GoedLeven   

Onze gedeelde visie drukken we uit in 11 ijkpunten, richtend voor ons gezamenlijk handelen1 

Ziekte en Zorg, Gedrag en Gezondheid, Mens en  
Maatschappij  
Waar we nu soms nog benadrukken wat mensen niet meer 
kunnen, gaan we naar een benadering waarin mensen, hun 
competenties en (rest)mogelijkheden centraal staan.  
Ziekte en zorg, gezondheid en gedrag positioneren we altijd 
binnen de menselijke en maatschappelijke mogelijkheden.  
Wij duiden deze ontwikkeling als de beweging die we met 
elkaar maken.  Afgekort: van ZZ via GG naar MM.  
 
Samenwerking, Co-Creatie en Co-Makership  
Beter samenwerken tussen maatschappelijke ondersteuning 
en gezondheidszorg is noodzakelijk. Ontschotting dus. Ook 
om te anticiperen op de gestage bevolkingskrimp in de  
komende decennia. Nieuwe initiatieven brengen we in co-
makership tot stand. Tussen en met aanbieders en financiers 
van maatschappelijke ondersteuning en zorg, in samenspraak 
met gebruikers van zorg en welzijn.  
 
Wederkerigheid  
Een eenvoudig, puur en eerlijk principe. Geven om mogelijk 
op een ander moment te kunnen ontvangen. Wederkerigheid 
tussen bewoners, cliënten en patiënten onderling. En dat 
geldt net zo tussen cliënten en professionals. En tussen hulp- 
en zorgverleners onderling.  Wederkerigheid zoals hier be-
doeld zal niet in geld uitgedrukt worden. 
 
Frailty Principe  
We staan de bredere verspreiding van de gedachtevorming en 
werkwijze  vanuit de individuele kwetsbaarheidsfactor (frailty) 
voor. Doel: ontzorgen waar het kan, gepast leveren. Dat is 
maatwerk, voorkomt onnodige zorg en dus onnodige kosten. 

Compressie van Morbiditeit 
We leggen de nadruk op preventie en er op tijd bij zijn.  Dat 
geeft mogelijkheden de morbiditeit in ernst en omvang te 
reduceren of een tijd uit te stellen, waardoor druk op het in-
tensieve en specialistische cure- en caresysteem wordt ont-
last. 
 
Beheersbare Kostenontwikkeling  
Beheersbaar houden van de kostenontwikkeling in de gezond-
heidszorg is een maatschappelijke opdracht voor alle aanbie-
ders, zorg- en welzijnsgebruikers en verzekeraars resp. finan-
ciers.  Een gegeven waar niet aan te ontkomen is. Dit kan niet 
alleen afgedwongen worden door nationale regels. Dat vraagt 
onze eigen inzet. 
 
Uitkomsten van de Zorg en Gezondheidswinst Bovengeschikt 
Het gaat ons om uitkomsten van zorg en welzijn in termen van 
gezondheidswinst, samen- en zelfredzaamheid. Die zijn bo-
vengeschikt aan procedures, de inrichting van de maatschap-
pelijke ondersteuning en gezondheidszorg en institutionele 
belangen. Patiëntveiligheid staat voorop. Innovatievere, snel-
lere, doelmatigere, kostenbesparende en minder arbeidsin-
tensieve ondersteuning en medische technologie zullen snel 
toegepast moeten worden. Leren van en delen met anderen, 
ook uit andere regio’s is uitgangspunt. Invented here is uit; 
slim kopiëren om te innoveren is in.  
 
Innovatieve Financiering  
Innovatieve financieringsarrangementen gericht op belonen 
van de uitkomsten van zorg zijn nodig. Het vraagt de nodige 
creativiteit, moed en vertrouwen om ‘perverse prikkels’ uit 
bekostigingssystemen te halen. We claimen én bieden daar-
voor experimenteerruimte. 

Toekomstbestendigheid van de Voorzieningen  
We zien een opdracht aan onszelf in viervoud: 

 Sluitend netwerk van voorzieningen. 
Masterplan Voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen2, scenario 
3 is daarbij de leidraad, maar maatwerk blijft geboden. 

 Beter presteren en betere service t.b.v. behoud van basis-
zorgvoorzieningen.  
Ons serviceniveau moet minstens zo goed zijn als in omlig-
gende regio’s. Of liever: beter. 

 Blijvend vernieuwen van zorg en welzijn door innovaties. 

 Onnodige stappen, procedures en zorg weghalen met het 
oog op een betere uitkomst van die zorg.  

 
Aantrekkelijke Werk- Woon- en Zorgomgeving  
Faciliteren dat voldoende zorgprofessionals verhuizen naar 
Zeeuws-Vlaanderen om daar te wonen en te werken is een 
uitgangspunt voor werkgevers.  
 
Formele Ondersteuningsopdracht en Zorgplicht 
Naast de bovenstaande tien ijkpunten blijft de formele zorg-
plicht resp. opdracht tot ondersteuning onaangetast. Het ont-
slaat de individuele partijen niet van basisverplichtingen zoals 
in wet- en regelgeving is aangegeven. 

IJkpunten 

_______________________ 
1  De Goeij, H, Verstegen F. Regioplan Goedleven.nl 2013 - 2022, Zeeuws-Vlaanderen, 12 december 2012  
2 http://www.scoopzld.nl/projecten/bekijk/Masterplan-voorzieningen-Zeeuws-Vlaanderen . 


