
De transformatie is gaande; 20 van de 100 projecten 
zijn al reguliere zorg geworden. Zo zijn er projecten 
rond digitalisering zoals telemonitoring en het video- 
of meekijkconsult waarbij een medisch specialist mee-
kijkt met de huisarts en andersom. Een goed voor-
beeld zijn patiënten met COPD die we vanuit Tergooi 
MC op afstand kunnen monitoren. Zij hoeven voor 
een controle niet meer naar het ziekenhuis te komen, 
maar vullen op afstand nieuwe waarden in zodat de 
behandelend specialist de patiënt veel beter in de ga-
ten kan houden en verandering vroeg kan signaleren. 
Dat geeft de patiënt een veilig gevoel en je voorkomt 
ziekenhuisbezoek en soms zelfs een opname. Voor al 
deze projecten zitten we met betrokken zorgprofes-
sionals aan tafel. Iedereen helpt met volle overgave 
mee om de verandering voor elkaar te krijgen waarbij 
zorgprofessionals in de lead zijn.

Tergooi MC heeft een actief patiëntenpanel waar ruim 
750 (oud)patiënten aan deelnemen. Patiëntparticipa-
tie binnen het programma Zorg Dichterbij vinden wij 
heel belangrijk. We betrekken hen zoveel mogelijk, 
van begin tot eind. Ook zijn we de Helpdesk Digitale 
Zorg gestart waar wij patiënten helpen met digitale 
vragen die niet medisch inhoudelijk zijn, maar wel bij 
mensen spelen als zij in behandeling zijn of contact 
hebben met een arts of behandelaar. Ook zorgverle-
ners buiten onze regio maken gebruik van de help-
desk voor hun patiënten en cliënten. Daar zijn we trots 
op!

Programma Zorg Dichterbij hangt samen met het 
nieuwe ziekenhuis. Begin volgend jaar starten we 
met een nieuw programma dat dit opvolgt en nog 
veel meer aansluit op de brede regio ambities. Als 
bestuurders moet je het lef hebben om het toch ge-
woon te doen. Alleen samen kan je grote uitdagingen 
aan gaan. En daar kijken wij enorm naar uit.

Zorg Dichterbij is het programma in de Gooi- en 
Vechtstreek waarin sinds 2018 de RHOGO (de huis-
artsen brancheorganisatie), een vertegenwoordiger 
van alle VVT-instellingen en het Tergooi MC zijn ver-
enigd. Samen vormen wij het programmabestuur. In 
eerste instantie ingegeven door de landelijke visie 
Juiste Zorg op de Juiste Plek; waar we samen de 
intentie voelen om de Nederlandse zorg toekomst-
bestendig te maken. Daar hebben we urgentie voor 
gecreëerd door twee ziekenhuizen samen te voegen 
tot een kleiner ziekenhuis op één locatie. 

De afspraak is dat we met elkaar de  
beweging maken naar ‘zorg dichterbij’  
en daar ruimte voor creëren.

De sterke samenwerking met zorgpartners in onze 
regio is het antwoord om snel te kunnen inspelen op 
een veranderende zorgvraag. De kansen en uitdagin-
gen gaan we samen aan. Wij hebben in onze regio 
nu al te maken met een grote groep ouderen. Door 
onze krachten te bundelen nu - binnen het program-

ma Zorg Dichterbij - maar ook na 2022 blijven wij in 
staat om de zorg te organiseren naar de behoeften 
van onze inwoners. We doen dit vanuit het besef dat 
we de zorg samen beter en anders kunnen organise-
ren als we elkaars kracht gebruiken. Onze gedeelde 
droom vanuit het hart van de zorgverlener verbindt 
ons; behoud van de kwaliteit van de zorg en ons werk-
plezier zijn de echte drivers voor de verandering. 

Het programmabestuur kent een gelijkwaardige en 
volwaardige vertegenwoordiging van alle betrokken 
zorgpartners uit de regio. We geven elkaar praktische 
druk, we maken de beweging met elkaar, met zorg-
aanbieders en onze medewerkers. De verzekeraar Zil-
verenKruis is nauw betrokken als grootste financier. 
De afspraak is dat we met elkaar de beweging maken 
naar ‘zorg dichterbij’ en daar ruimte voor creëren. 
Dat betekent dat ze niet onmiddellijk budgetten la-
ten krimpen wanneer we een efficiënter zorgproces 
ontwerpen. Dat geeft de noodzakelijke ruimte en ver-
trouwen om te transformeren met partners in de regio.
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