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REACTIEF    PROGRAMMATISCH +  

      STANDAARDISATIE

  

 

 



Ik heb geen maat 48! 



IS MAATWERK WENSELIJK en 

MOGELIJK?  

Roerdomp anno 2007 

 

1. Onderzoek onder 300 type II diabetespatiënten 

2. Uitkomsten laten zien dat 40-60% meer aan 

zelfmanagement wil en kan doen! 

3. Patiënten segmentatie in zelfmanager, licht begeleid en 

intensief begeleid! 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Start 

• Nieuwe patiënt   

   meldt zich 

• Evt. Inhaalslag  

  bestaande    

  patiënten  

• Protocol wel/niet DM 
I/II 

• Binnen 2/3 weken 

•  Inplannen 
trainingen (indiv. en 
groeps-) 

 

• Binnen 1 week  

  individueel  

  consult: HA, Diëtiste,  

   DV: op 1 dg 

• Na 1 week:  

  fysiotherapeut 

  HA regelt ook      

  fundusfoto etc. 
 

 • 1x per maand: sessie 
over (risico’s) DM 
met:  

A. DM informatie 
(openbaar) 

B. Empowerment 

 (besloten) 
 HA, Int, DV, Fysio, Diët  

 

 • 4 weken na centrale 
sessie: ‘wrap-up 
consult’ (30 min.) 

• Met familie 

• Evt. ‘s avonds 

• Herhaalt zich jaarlijks 
   HA en DV 

 

 

Empowerment: 

•6 cursusavonden (a 

2 uur)  

•Apotheker, DV, 

psycholoog, … 

•Aanvankelijk 2 

groepen met grote 

slagingskans, later 

meer. 

Training 

Drie groepen:      1. 

Zelfmanagers (60%)  

2. ‘tussengroep’ (25%)  

3. ‘Fit met DM’ (15%) 

 

• Groep 1: na 6 sessies 
volledig zelfzorg met 
1x p/j ’refreshment 
consult’ HA 

•  Groep 2: naast 
sessies 3x DV en 1x 
HA p/j 

•  HA pakt dit 
individueel op met 
patiënt  

 

 
• Zelfzorgers 

communiceren per 
mail over hun 
meetwaarden en 
vragen.  

•  1 aandachts HA die 
dit voor alle patiënten 
monitort 

 

Onderhoud 



EN NU DE PRAKTIJK  

Roerdomp maart 2009 

 

1. Patiënten en partner informatie avond! 

 

2. Start zelfmanagement trainingen volgens Thoolen 

(2 groepen van 6 mensen) 

 

3. Uitkomsten evaluatie trainingen 

 

  



Januari 2010! 

 

Geplande cursussen zelfmanagement moeten 

annuleren (6 i.p.v. 20 aanmeldingen) 

 

Visie professionals over zelfmanagement en rol 

professional daarin is divers en niet vanzelfsprekend 

 

AGIS koopt anno 2010 geen zelfmanagement in bij de 

integrale inkoop Diabeteszorg 



DUS….. 

 

 

 

TOEKOMST ZELFMANAGEMENT 

 

    ??    



Ondertussen (successen?!) 

1. Duurzame samenwerking met internist/diabetoloog in projectgroep met als 

zorgresultaat structurele lunch-casuistiekbespreking in de 

Roerdomp. (snel daarna ook met Longarts!) 

 

2. Duurzame samenwerking met DVN afdeling Utrecht resulterend in thema 

avonden, gezondheidsmarkt en recent de Dia-corner pilot! 

 

3. Investering in zorg- en management informatie systemen (Plexus=Move en 

Voswiz=Proïgia) nu resulterend in EIC. 

 

4. Succesvolle start beweegconsult en beweeggroepen voor DM II op ghc3 

niveau! 

 

5. Socratisch motiveren. 

 

 

 

 

 



(financieel) Resultaat   



2011 

2012 ZORGPLEIN ZUID 

+ 



2012 

THE JOB TO BE DONE 

 

 

BUSINESS MODELLEN 

- Solution shop 

- VAP 

- Facilitated Network 

 

 

ONTWRICHTENDE INNOVATIE  

(zelden mogelijk binnen staande 

organisatie) 



Kwalitatief onderzoek  

THE JOB TO BE DONE! 

 

“HET VAK VAN DIABEET!!!” 
 

 

bloedglucose  leefstijl    normaal leven  verleidingen 

 niet patiënt maar inwoner    balans 

  kwaliteit van leven  



Uitdagingen die voor ons 

liggen!  

 

1.Patiënt segmentering 

 

2.Ondersteuning eigen regie: “Het vak van Diabeet” 

 

3.Inzicht in Rendement/Baten van de geleverde zorg 

 

4.Financiering via nieuw business model 

 

5.Samenwerking + implementeren over grenzen zorg 

 

 

 

 


