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Alrijne Zorggroep 

•  Alrijne Ziekenhuis Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den 
Rijn, en verpleeghuizen Leythenrode en Oudshoorn vormen 
samen Alrijne Zorggroep 

•  Twee buitenlocaties: Katwijk en vanaf 2016 SassemBourg 
 
•  1 januari 2015 fusie Diaconessenhuis Leiden en Rijnland 

Zorggroep 



Alrijne Zorggroep beleid 2015 – 2020 

•  Onze thema is ‘Samen’ 
 
•  Samen voorop in het leveren van de allerbeste zorg in 

de regio: 
–  Patiënten en cliënten  
–  Zorgpartners 
–  Zorgverzekeraars 



Huidige ontwikkeling van Alrijne zorggroep 

4 

Nieuwe virtuele 
vormen van  
samenwerking  

Buitenklinieken		



Waarom integratie? Onze regio vergrijst 



Het aantal mensen met chronische ziektes in de 
regio zal sterk toenemen 
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Oudere mensen (onze ‘klanten’) willen 
integratie van zorg en welzijn 

 
Visie Ouderenberaad op samenhang welzijn en zorg:  

•  “Uitgegaan dient te worden van een integrale benadering van de 
(kwetsbare) oudere met betrekking tot diens 
ondersteuningsbehoefte”(…) 

•  “Het concept Woon Service Zones, dat wil zeggen het verlenen van 
zorg, welzijns-, woondiensten vanuit wijkaccommodaties 
aangevuld met winkels wordt krachtig gestimuleerd”. 

7 Bron: Ouderenberaad Zorg en Welzijn, regio Zuid Holland Noord, visie op samenhang tussen welzijn en zorg, 2012 



Huidige organisatie gezondheidszorg 
vs. behoeften van onze patiënten  

Eerste	lijn	

‘Nulde	lijn’:	welzijn,	mantelzorg,	de	buurt		

2e lijn 



We moeten de zorg samen organiseren 
rond de patiënt…maar hoe?  

Huisarts	en	
POH	

Thuiszorg	

Fysiotherapeut	mantelzorger	

Podoloog	
Tandarts	

Wijkac-viteiten	

Apotheek	



Hoe? Versterken van samenwerking in de 
regio 

•  Patiënt centraal = opgeven stukje professionele autonomie 
–  Bijvoorbeeld: afspraken maken met alle huisartsen over ontslagbeleid 

voor kwetsbare ouderen van alle afdelingen 

•  Bestuurlijk systeemleiderschap = geven en nemen 
–  Soms leidt de ene organisatie, soms de andere 

•  Alrijne besturingsmodel: professionals in the lead 
–  Professionals samenbrengen om innovatie te stimuleren, 

bijvoorbeeld: 
•  Gezonde zorg, gezonde regio proeftuin 
•  Samenwerken in woon- en servicecentrum SassemBourg  

 



Hoe? Nieuwe zorgvormen ontwikkelen 
vanuit buitenlocatie SassemBourg  

•  Ons perspectief op de toekomst: 
–  Medisch en verpleegkundige specialisten krijgen een andere rol: 

expertise delen, consulent zijn (al dan niet virtueel) 
–  Meer zorg in de wijk, minder in een ziekenhuis 
 

Wij willen vooroplopen in die veranderingen 
 

•  Woon- en servicecentrum = de toekomst 
–  Unieke kans om nieuwe zorgvormen te ontwikkelen tussen de 

nulde, eerste en tweede lijnen  
–  Dichtbij onze doelgroepen 

 



SassemBourg heeft de toekomst 
 
We ontwikkelen ons zorgaanbod graag samen met onze 
partners. 
 
Mogelijke Alrijne zorgvormen vanuit SassemBourg: 
•  Deelname aan multidisciplinair overleg? 
•  Meekijkconsulten? 
•  Lunch casuïstiek bespreking met lokale huisartsen? 
•  En: ‘normale’ poliklinische zorg 



Ideeën over het Alrijne zorgaanbod? 
Graag! 

•  E-mail Eva van Velzen, Programmamanager 
Keteninnovatie: keteninnovatie@rijnland.nl  


