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VERBINDING VAN
HET MEDISCHE
EN HET SOCIALE
DOMEIN
Hoewel berichtgeving over de gezondheidszorg de laatste maanden gedomineerd wordt door de
acute zorg en de langdurige zorg, vanwege de coronacrisis, staan ook andere relevante gezondheidszorgontwikkelingen niet stil. Zoals het versterken van de verbinding tussen het medisch en
het sociaal domein. De crisis noodzaakt ons tot nog betere samenwerking tussen gemeenten en
zorgverzekeraar. Zorgbehoeften houden zich niet aan de strikte scheiding van regelgeving en
financiering die we in Nederland hebben ingericht.
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Regioregisseur Hinke van der Werf
van Menzis: “Zorgverzekeraars

“De crisis noodzaakt ons tot nog
betere samenwerking tussen
gemeenten en zorgverzekeraar.”

kwamen voorheen pas in beeld als er
sprake was van ziekte. We moeten
echter steeds meer de beweging
maken naar het voorkomen ervan.
Behoud van gezondheid en preventie
moeten centraal staan. Bijvoorbeeld
door vroeg signalering van - en
ondersteuning bij - schulden. Door te
werken aan een schuldvrij bestaan,
aan een gezonde leefstijl en door
voor risicogroepen leefstijlinterventies beschikbaar te stellen. Door ons
in te zetten voor een rookvrije
generatie. Hiervoor is samenwerking
en verbinding met andere domeinen
van essentieel belang.”
In Twente werken 14 verschillende
gemeenten samen in het verband
‘Samen14’ 1. Ilse Duursma, wethouder
in deelnemende gemeente Dinkelland: “Samen staan we sterker dan
alleen. Rond zorg en preventie
werken we onder meer samen met
Menzis zorgverzekeraar en het
zorgkantoor. Samen stabiliseren we
het aantal chronisch zieken in Twente
tegen de stijgende trend in. We
verminderen schulden bij Twentenaren en bevorderen de eigen kracht
en zelfredzaamheid van alle
inwoners. Met de gezamenlijke inzet
verwachten we dat de ervaren
gezondheid van de inwoners over
meerdere jaren zal stijgen.”
Samen14 blijft ook nieuwe partners
zoeken. “Samenwerking draagt bij
aan de organisatie van kwalitatief
goede en betaalbare zorg en ondersteuning in Twente”, vervolgt
Duursma. De afgelopen tijd zijn er
belangrijke stappen gezet in de
integrale regionale samenwerking.
Voorbeelden zijn de integrale
schuldenaanpak 2, integrale cliëntondersteuning en domein overstijgende
ketensamenwerking. “Integrale
cliëntondersteuning is een bijzondere. Hierbij is de eigenheid van elke
gemeente om cliëntondersteuning te
organiseren het uitgangspunt. Op de
snijvlakken van de verschillende
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