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“Natuurlijk is het geen gemakkelijke 
missie om gezondheidswinst te boeken 
in de Veenkoloniën. En daarbij te zorgen 
dat de middelen die het rijk beschikbaar 
heeft gesteld, verantwoord worden in-
gezet: Geen verspilling van tijd en geld.
Die uitdaging zijn we wel aangegaan. 
Zonder samenwerking geen resultaat. 
Geslaagde initiatieven moeten we met 
z’n allen omarmen en borgen. Lokale 
overheden krijgen kansen om het so-
ciale domein daarmee te versterken. 

Het is belangrijk om te zorgen dat be-
wonersinitiatieven gericht op gezond-
heid in brede zin worden ondersteund. 
We doen ook een krachtig beroep op 
gemeenten en op de professionals in 
de zorg, van verzekeraar tot verloskun-
dige, om elkaar te helpen de beste on-
dersteuning te bieden aan de inwoners. 
Alle betrokkenen mogen trots zijn om 
mee te werken aan een beter gezond-
heidsresultaat van en voor inwoners 
van de Veenkoloniën.”  

AFSPRAKEN MAKEN 
OVER ZORG EN PREVENTIE

Shared Savings (gedeelde besparing- 
en) wordt in het amendement Wolbert 
(2014) benoemd als belangrijk element 
voor het verkleinen van gezondheids-
verschillen. Naast het verbeteren van 
de gezondheid en het verhogen van 
de kwaliteit van leven en zorg, wordt  
tegelijkertijd gewerkt aan het beheer-
sen van de kosten. 

Shared Savings zijn besparingen die 
kunnen worden ingezet voor nieuwe in-
terventies, waarover gemeenten, zorg- 
verzekeraars en zorgaanbieders afspra-

Voor de tweede keer deelnemen aan  
een Samen Zwanger groep van  
Goede Start, dat doet Iris Posthumus 
(24 jaar) uit Wijteveen. In het voor-
jaar van 2018, toen zwanger van haar  
eerste kindje, nam Iris voor het 
eerst deel aan een Samen Zwanger 
groep. Een groep waarin aanstaande  
moeders elkaar om de drie weken  
ontmoeten om samen te leren over 
het moederschap, de bevalling en om 
elkaar te ondersteunen. Al meer dan 
2000 zwangeren deden mee.

Via één van haar schoonzussen kwam Iris 
bij Samen Zwanger terecht. Haar vriend 
was veel weg voor zijn werk, en ze woon-
de nog maar kort in de omgeving, dus leek 

Vanuit Kans voor de Veenkoloniën 
wordt samenwerking met en tussen 
partijen uit de regio gestimuleerd. Zo 
werkt Goede Start nauw samen met de 
GGD.

dit Iris een goede manier om mensen te 
leren kennen. De Samen Zwanger groep 
bleek een perfecte oplossing: een groep 
van zeven vrouwen die allemaal rond  
dezelfde tijd uitgerekend waren.

“Het was niet alleen serieus, maar ook 
heel gezellig”, zegt Iris. “Na een jaar  
hebben we nog steeds contact met  
elkaar. We hebben een high tea gedaan,  
zijn gaan babyzwemmen na een paar 
maanden en binnenkort zien we elkaar  
weer met z’n allen. Ook geven we  
elkaar nog steeds tips!” 

Iris voegde toe dat de groep heel  
nuttig is voor vrouwen die voor de  
eerste keer moeder worden. “Je bent 

dan onzeker en neemt alles aan. Door  
de begeleiding van de de Samen  
Zwanger groep word je super goed 
ondersteund en ben je zeker geen  
nummertje.”

Martien Kroeze, projectleider van Goede  
Start legt de nadruk op het belang van 
moeders als Iris, die voor de tweede 
of derde keer mee doen. “De moeders  
maken niet alleen hun eigen netwerk 
groter, maar ook dat van de andere  
aanstaande moeders. Het verrijkt de  
discussie om ook moeders in de groep  
te hebben die al een keer zijn bevallen.  
Het samenbrengen van mensen met  
andere achtergronden en ervaringen, 
daar zijn deze groepen ideaal voor!” 

Jos Rietveld, directeur GGD Groningen, 
zegt daarover: “Goede Start werd van 
meet af aan binnen Kans voor de Veen-
koloniën gezien als een veelbelovend 
project. Het gaat over geboortezorg in 
de brede zin: een kans voor alle kinderen, 
uit welk gezin dan ook. Dat is een thema 
waar wij als GGD ook mee te maken heb-
ben. Vanuit onze jeugdgezondheidszorg 
zien wij vrijwel alle kinderen in de Veen- 
koloniën op consultatiebureaus en  
scholen; de doelen van Goede Start en 
de jeugdgezondheidszorg liggen direct in  
elkaars verlengde.”

De GGD heeft de afgelopen periode in-
gezet op een goede samenwerking met 
Goede Start. “Zowel wij als Goede Start 
doen dingen die de moeite waard zijn om 
te borgen. Je hebt voor zo’n groot pro-
gramma een aanpak nodig die consis-
tent en consequent is. In acht jaar tijd is 
het moeilijk om structurele veranderingen 
tot stand te brengen in een regio. Als we 
gezamenlijk door ontwikkelen op de lijn 
waarop we nu zitten, heb ik er vertrouwen 
in dat het project na de derde fase van 
Kans voor de Veenkoloniën gecontinueerd 
kan worden.” 

ken maken. Gezien het hogere zorgge-
bruik in de regio is het van belang hier 
aandacht aan te besteden. 

De afgelopen fase is ervaring opge-
daan in twee pilot gemeenten. In de 
gemeenten Hoogeveen en Coevor-
den is een samenwerkingsovereen-
komst getekend tussen de gemeente, 
zorgverzekeraar, huisartsen en zorg- 
aanbieders. De ambitie in Coevorden is 
om in 2019 Shared Savings afspraken 
te maken rondom kwetsbare ouderen. 
Ook zal er met VWS een preventiecoa-

litie worden aangegaan. De afgelopen 
fase heeft het accent gelegen op Shared  
Savings tussen 1e en 2e lijn. In de derde 
fase zal ook naar de mogelijkheden tus-
sen de 0e en 1e lijn worden gekeken. Hier 
liggen mogelijkheden aan te sluiten bij 
Nederland Zorgt Voor Elkaar, Platform31 
en GezondNL die een GROZ beweging in 
willen zetten. GROZ staat voor de kan-
teling van onze gezondheidsZORG en is 
een nationale samenwerking op het ge-
bied van de maatschappelijke uitdaging 
Gezondheid en Zorg. Binnen GROZ slaan 
burgers, zorgprofessionals, ondernemers, 

wetenschappers, financiers en overheid 
de handen ineen, zowel op lokaal als na- 
tionaal niveau. Alle partijen werken sa-
men aan concrete zorgvernieuwingen met 
als doel een vitaal functionerende samen- 
leving met een gezonde economie.  
Regionale initiatieven door én voor bur-
gers leiden tot innovatieve, lokaal ge-
dragen oplossingen voor uitdagingen in 
de gezondheidszorg. In de Veenkoloniën 
zijn een aantal concrete burger initiatie-
ven die hiervoor in aanmerking komen.  
De komende periode wordt dit met de  
bewonersraad verkent. 

SAMEN WERKEN AAN HET VERMINDEREN VAN HET ZORGGEBRUIK

IRIS POSTHUMUS MET HAAR EERSTE KINDJE YENTHE

PROEFTUIN COEVORDEN IN SLIMMERE ZORG

TIJD EN GELD GOED BENUTTEN DOOR SAMENWERKING

GOEDE START -  
ONTWIKKELEN  
EN VERANKEREN

Samen de zorg slimmer organiseren, 
zodat je het geld dat je daarmee be-
spaart, kan investeren in diezelfde 
zorg. Het beoogde resultaat is betere 
zorg, zonder extra kosten. Dat is in een 
notendop hoe het principe van Shared 
Savings werkt. Gemeente, zorgorga-
nisaties en zorgverleners bedenken in 
Coevorden hoe ze dat het beste kun-
nen aanpakken. Namens zorgverzeke-
raar Zilveren Kruis is Erik Koekoek be-
trokken bij de plannen in Coevorden. 

Wat is de rol van de verzekeraar  
in Shared Savings? 
We helpen een beweging op gang te 
brengen door het proces te faciliteren. Het 
gaat om meer dan zorg alleen: het bevor-
deren van een gezonde leefstijl en pre-
ventie horen er ook bij. We kunnen finan-
cieel helpen door subsidie aan te vragen 
vanuit de Preventiecoalitie. In Coevorden 
zijn we nog net niet uit de startblokken. 
Hoe het er precies uit komt te zien, kun-
nen wij als zorgverzekeraar niet voor 
andere partijen beslissen. Het is aan de 

Samen sta je sterker, daarom  
biedt Goede Start collectieve  
programma’s voor iedereen.
  
Naast Samen Zwanger, die uitge-
licht staat in de tekst hiernaast, biedt  
Goede Start nog twee programma’s  
aan. In Samen Ouders doorlopen 
acht moeders met kind als groep 
de eerste levensjaren van het kind, 
dit vervangt individuele afspra-
ken bij het consultatiebureau. Met  
Samen Opgroeien wordt samen  
jonge ouders voorlichting gegeven 
aan scholieren op middelbare scholen. 

Er zijn vier pilots gestart in  
de afgelopen jaren:

 Armoedebestrijding
 Rookvrij opgroeien
 Gezond gewicht
 Gezondheidsvaardigheden

lokale organisaties om te bedenken hoe 
ze het willen doen: Ga je de huisartsen of 
wijkverpleging anders inzetten? Moeten 
we meer samenwerking tussen medisch 
en sociaal domein organiseren?

Waar zit voor jullie de winst? 
Voor ons is het interessant om te leren 
hoe op lokaal niveau die samenwerking 
wordt ingericht. Welke interventies wor-
den bedacht die leiden tot meer gezond-
heid en lagere kosten? Kunnen we die 
inzetten in andere gebieden en welke af-
spraken moet je dan maken? In die zin is 
Coevorden een proeftuin. Je hebt daar-
voor partijen nodig die zich willen sa-
menwerken. En je moet het met de inwo-
ners zelf doen. Positieve energie, zoals in 
Coevorden, is daarvoor een voorwaarde.

Mogen alleen jullie eigen verzekerden 
meedoen? 
We doen het in Coevorden niet alleen voor 
onze eigen klanten. Deze proeftuin is van en 
voor alle inwoners van de wijken waar dit gaat 
lopen, ongeacht waar ze zijn verzekerd. 
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SAMEN ZWANGER HELPT 
(AANSTAANDE) MOEDERS

SAMENWERKING GOEDE START
EN GGD GRONINGEN

“ We leerden over een

 heleboel dingen zoals

 babymassage, draag-

 zakken en bespraken

 van alles met de verlos-

 kundige. Het is lastig

 als je maar eens in de

 zoveel tijd controle hebt,

 er komt dan veel over je

 heen. De vragen die

 daarna in je opkomen,

 kun je dan niet stellen.

 Hier kun je ze later

 stellen of je gooit ze

 in groepswhatsapp.”

“ Om een generatie te

 veranderen, heb je

 een generatie nodig!”

JOS RIETVELD


