
Inmiddels zijn er heel wat resultaten te delen waar 
we trots op kunnen zijn. De samenwerking rond het 
regionaal transfer punt is 1 van de eerste successen. 
Het zorgt voor de verdeling van cliënten over de ver-
schillende zorginstellingen, waardoor de doorstroom 
goed geregeld is en we niet meer steggelen over 
waar welke cliënt het best opgevangen kan worden 
zoals in het verleden. 

Samen lossen het op en durven we over 
de grenzen van de eigen heen organisatie 
te kijken. De consequenties worden niet 
bij 1 partij neergelegd.

Ook leidden we een verpleegkundige op 
tot wondzorgdeskundige, die nu deels in de wijk en 
deels in het ziekenhuis werkt. Indien gewenst is er 
direct afstemming mogelijk met de dermatoloog die 
meekijkt via de smart glass. De patiënt hoeft daardoor 
niet meer naar het ziekenhuis te komen. Naast ervaren 
kwaliteit is dat ook nog een keer super efficiënt en 
goedkoop.

In een aantal wijken in Salland is een ‘Wally’ aanwezig. 
Dat is bijvoorbeeld een maatschappelijk werker waar 
bewoners of huisartsen terecht kunnen met hun vra-
gen over zorg en welzijn. Wally helpt de weg vinden 
in alle sociale initiatieven en de toegankelijkheid naar 
zorg enorm te verbeteren. Er lopen al 20 Wally’s rond 
in de regio.

Daarnaast introduceerden we beeldzorg: er zijn in-
middels heel wat patiënten die vanuit huis op afstand 
contact hebben met hun verpleegkundige en daar-

door meer eigen regie en vrijheid hebben gekregen. 
Zo leerde een man om zijn stoma zelf te verwisselen 
en gaat nu op vakantie naar Limburg, waar hij beeld-
belt met z’n verpleegkundige om er zeker van te zijn 
dat hij de stoma goed heeft verwisseld. Werken met 
beeldzorg heeft al zo’n 8 formatieplaatsen opgeleverd

Op onze longlist van projecten staan nog veel hele in-
teressante onderwerpen, zoals monitoring van risico-
patiënten thuis, de uitleen van robots aan burgers om 
dingen makkelijker te maken, een campagne en regi-
onale dialoog over bewust ouder worden, een inte-
grale aanpak van aanhoudende lichamelijke klachten, 
de herinrichting van patiënt processen, geïntegreerde 
Leefstijl Interventies bij lage SES-jeugd, of psychiatrie 
en psychologie uit de zorg naar voren halen. 

Voor de toekomst hebben we best wensen. We zou-
den zo een goede cliënten- en burgerafvaardiging 
willen in onze Transformation Board. Natuurlijk wor-
den cliënten betrokken bij onze innovatieprojecten 
maar we zoeken nog een goede vorm voor een regi-
onale Burgerraad.

En er is een grote behoefte aan wat wij noemen op-
schalings- en doorzettings-macht van succesvolle in-
novaties. In plaats van dat wij het wiel opnieuw uitvin-
den willen we graag voortbouwen op reeds bewezen 
successen, waarbij de belemmeringen die we ervaren 
in regelgeving en bekostiging worden doorbroken. 

In Salland United hebben meer dan 40 organisaties 
zich in een regionaal netwerk van o.a. de vier Salland-
se gemeenten, welzijnssector, de zorgaanbieders in 
1e en 2e lijn, de regionale zorgverzekeraar, het zorg-
kantoor en onderwijs verenigd. Gezamenlijk werken 
we aan kwalitatieve hoogstaande, laagdrempelige 
en betaalbare zorg en ondersteuning, voor nu en in 
de toekomst. Het vraagt samenwerking en vooral 
innovatie over de grenzen van je eigen organisatie. 
Er zijn meer dan 300 initiatieven voorgesteld en in 
samenhang opgepakt waarin professionals samen 
optrekken om zorg en welzijn beter te organiseren 
en op elkaar te laten aansluiten. De innovaties richten 
zich op 5 pijlers: 
1.  Op preventie inzetten 
2.  Versterken van eigen regie en zelfstandigheid  
 van ouderen
3.  Optimaliseren inzet van (zorg)professionals 
4.  De Juiste Zorg Op de Juiste Plek 
5.  Technologie als katalysator

Voordat we zover waren is er spreekwoordelijk heel 
wat water door de IJssel gegaan. Er gaat wel wat tijd 
overheen voordat je een hecht team bent met een 
heldere ambitie, een gedeelde agenda en onderling 
vertrouwen. 

Door vertrouwen in elkaar kun je buiten 
de lijntjes kleuren. Daar is ook lef voor 
nodig.

Onze regiovisie heeft daarbij een belangrijke rol ge-
speeld. Samen met alle partijen hebben we op basis 
van data en feiten de uitdagingen geformuleerd en 
de innovatiepijlers zoals hierboven genoemd. Iedere 
pijler heeft een bestuurlijk trekker, die zorgt ervoor dat 
er voortgang blijft en problemen opgelost worden. In 
september 2021 hebben we Salland United en haar 
ambitie wereldkundig gemaakt tijdens een grote re-
gio bijeenkomst. Tenslotte is het wel zo handig dat 
iedereen weet wat we doen, omdat onze ervaring is 
dat er anders heel vaak goed bedoeld, maar wel langs 
elkaar heen geïnnoveerd wordt.
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