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1. Inleiding 
 
In 2014 is aan verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid ontwikkeld, inclusief de DVO 2015. In 
deze ontwikkeltafels zijn vier thema’s benoemd die we in de ontwikkeltafels 2015 (verder) gaan 
uitwerken. Het gaat om de thema’s prijs-prestatie, kwaliteit, vervoer en gespecialiseerde zorg. 
 
Deze startnotitie is bestemd voor de ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg en is qua thema het minst 
duidelijk afgebakend. Want wat verstaan we onder gespecialiseerde zorg? En wat willen we in de OT 
bereiken met dit thema?  
 
De verslagen  van de ontwikkeltafels 2014 bieden geen aanknopingspunten voor de beantwoording 
van deze beide vragen. Dat biedt de ruimte om zowel aan de fysieke als via de virtuele ontwikkeltafel 
dit thema verder uit te diepen. Vraag aan een ieder is dan ook: wat willen we met het thema 
gespecialiseerde zorg aan de ontwikkeltafel bereiken? In paragraaf 2 gaat kort in op de eerste vraag, 
terwijl in paragraaf 3 op de mogelijke doelstellingen van deze OT wordt ingegaan. 

 

2. Gespecialiseerde zorg 
 
Gespecialiseerde zorg wordt ingezet wanneer er sprake is van ernstige problemen. De zorg kan zowel 
ambulant, in daghulp of in een vorm van verblijf ingezet worden. Uitgangspunt van gemeenten 
daarbij is dat de zorg licht ingezet wordt als het kan, maar zwaar als het moet. Daarnaast is de 
insteek dat de zorg zo kort als mogelijk en zo dichtbij als mogelijk bij de “normale” leefomgeving 
ingezet wordt. De inzet van gezin, familie en sociale netwerk speelt hierbij een grote rol. Tevens 
willen we het probleemoplossend vermogen van onze burgers vergroten. 
 

 
3. Mogelijke  onderzoeksvragen voor het thema gespecialiseerde zorg 

 

 De verhouding tussen het uitgangspunt om de zorg zo dicht mogelijk in de leefomgeving te 
integreren en de belasting  daarvan voor de leefomgeving 
 
De verschuiving van residentieel verblijf  naar andere vormen van verblijf als ook opvang van de thuissituatie is al 

door ons allen in gang gezet. Maar wat betekent dit voor onze inwoners? Hoe borgen we de ondersteuningsvraag 

van onze burgers en beheersen we tegelijkertijd   de belasting van familieleden in de context van gespecialiseerde 

zorg. 

  De verhouding tussen samenwerken over de verschillende leefgebieden heen met  behoud 

van het specialisme 

De mogelijke sleutel om goede zorg te bieden met minder middelen is door de vragen van burgers vanuit de 

verschillende leefgebieden te benaderen en daarbij samen te werken. Maar hoe behouden we toch de 

specialistische zorg voor die burgers die dat nodig blijven hebben?  

 Het delen kennis en bevorderen eigen deskundigheid 
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Door vroegsignalering willen de gemeenten vragen en de daarbij behorende knelpunten eerder oppakken. 

Daarmee willen we bereiken dat de bijbehorende problemen beter beheersbaar en snel oplosbaar zijn. Gevolg 

hiervan  is dat het welbevinden van onze burgers toeneemt terwijl ook dat kortdurende zorg goedkoper is. Dat 

betekent dat zowel professionals als  vrijwilligers werkzaam in de basisvoorzieningen toegerust moeten zijn om 

deze signalen op te vangen en te interpreteren. Wat is het ‘schakelmoment’ waarop een specialist ingezet wordt? 

 

 Multiproblematiek 
 

Vragen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld: 

- Hoe ondersteunen we burgers die bijvoorbeeld zowel een verstandelijke handicap als ook GGZ problematiek 

hebben?  

- Hoe laten we specialismen op elkaar aansluiten?  

- Wat betekent dit bij de jeugdzorg voor het schakelpunt 18- / 18+?  

- En wat betekent dit voor de verschillende financiers? 

   

 Wat kunnen we regionaal in dit thema behandelen? 

 
Hiermee wordt bedoeld welke onderwerpen binnen dit thema op de agenda van deze OT thuishoren omdat ze voor de 

contractering 2016 in de regio van toepassing zijn.  

4. De ontwikkeltafel  
 
In de ontwikkeltafel 2015 wordt van de deelnemers een kritische houding verwacht om op het thema 
gespecialiseerde zorg een verdieping te kunnen aanbrengen die uiteindelijk zal landen in de 
contractafspraken die gemeenten en aanbieders met elkaar maken.  Het is daarom ook niet 
ondenkbaar dat dit thema uiteindelijk wordt geïntegreerd in de OT Prijs & Prestatie. 

 

 




