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Achterliggende gedachten en uitgangspunten van het BSiN
programma (1)

1. Domein overstijgend datagedreven programma met als doelen

-Verbeteren van gezondheid en welzijn van de inwoners van Noord 

-Verbeteren van de ervaren organisatie en kwaliteit van zorg en welzijn 

-Beheersen van de kosten van zorg en welzijn 

-Verlaging van de werkdruk en toename werkplezier van onze professionals 

2. Waar zorg- en hulpverleners zelf interventies op kunnen zetten

3. Primaire uitgangspunt is passende zorg en welzijn en secundair 
kostenbeheersing 
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Achterliggende gedachten en uitgangspunten van het BSiN
programma (2)

• De oorzaak aanpakken in plaats van de symptomen (van zorg en ziekte naar 
gedrag en gezondheid)

• Bij elkaar brengen van sociale ondersteuning en medische zorg in de wijk

• Programmatische data-gedreven aanpak met nadruk op implementatie

• Doelgroep 65+ met meerdere subdoelgroepen

• Onderzoeken welke bekostiging helpend kan zijn om de gewenste 
veranderingen te bereiken
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Lessons learned

• De burger /patient als uitgangspunt

• Verhogen slagkracht en daadwerkelijke implementatie

• Bredere afstemming tussen alle zorgpartijen in Noord

• Het verenigen van de Noordse huisartsen in een netwerk

• Koppelen van zorg- en welzijnsdata is juridisch lastig en kost veel tijd

• Het is wenselijk te werken met primaire zorginhoudelijke data

• De implementatiekracht wordt verhoogd door een IT en data infrastructuur 
waarin (zorg)data gecombineerd kan worden en patiënten dmv actiegerichte 
signalering beter opgespoord en gevolgd kunnen worden. 
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De wijk in beeld

Banne Buiksloot

• Ongeveer 11.000 inwoners

• Profiel inwoners: lage sociaal economische status

• Lage taalvaardigheden

• Lage gezondheidsvaardigheden
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Werkwijze in de wijk

• Hotspotters aanpak

• Huisartsen, medisch specialisten, welzijnswerkers, apothekers, enz bepalen 
gezamenlijk de hotspotters en de interventies

• Krachtige basiszorg binnen de huisartsenpraktijk door samenwerking met het 
buurtteam

• Actuele spiegelinformatie faciliteert de plan/do/check/act cyclus
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Wenkend perspectief I

Van kansrijke inzichten op wijkniveau

Koppelen van zorg- en welzijnsdata maakt het mogelijk om

• Per wijk diepgaande zorg- en welzijnsprofielen op te stellen

• Per afgesproken ‘risicoprofiel’ inzichtelijk te maken of er voldoende zorg en 
ondersteuning is

• Zorg- en welzijnsdubbelingen in kaart te brengen

• Onderzoek te doen naar kansrijke interventies
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Wenkend perspectief II

Naar inzetten op selectieve preventie

• Data over schulden in de wijk koppelen aan in hoeverre er al 
armoedebestrijding wordt verricht, dan wel schuldhulpverlening in de wijk 
wordt geleverd

• Ouderen screenen op een hoog risico op vallen om selectief in te zetten op 
valpreventie

• Obesitasprevalentie in wijk (GGD data) koppelen aan inzet van centrale 
zorgverlener of alternatieve werkwijze zoals de beschikbaarheid van gezonde 
producten verhogen (aanpak Gezond Gewicht)
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Randvoorwaarden voor succes I

• Betrokkenheid en draagvlak van zorg- en welzijnsaanbieders en financiers. 
Aanhaken en blijven aanhaken van relevante stakeholders. Hen actief 
betrekken.

• Actieve betrokkenheid van zorg en hulpverleners, en patiënten en / of 
vertegenwoordigers.

• Geslaagde koppeling van primaire zorg- en welzijnsdata voor onderzoek. 
Voor goed onderzoek is het noodzakelijk dat primaire data wordt gekoppeld.
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Randvoorwaarden voor succes II

• Actuele spiegelinformatie. Om vanuit wijkbeelden of patiëntengroepen naar 
actie over te gaan is actuele informatie op patiëntniveau nodig.

• Inrichten goede datagovernance voor beschikbaar stellen spiegelinformatie 
en waarborgen privacy en inrichten governance op onderzoeksvragen van 
interne en externe partijen.

• Programmafinanciering. Passende vormen voor gedeelde investering, winst 
en verliesdeling en goede prikkels.
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Succesfactoren

• Er is een breed gedragen en gedeeld besef bij alle partijen dat verandering 
noodzakelijk is

• Combinatie van data en praktijk is erg waardevol en betrekken van doelgroep 
voor inzicht in de behoeften van de cliënt

• Extern programmamanagement als verbinder en onafhankelijk voorzitter

• Intern programmamanagement zowel bestuurlijk als op de werkvloer
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1e opbrengsten

• Relatief veel ouderen met hartklachten in Amsterdam Noord krijgen niet 
altijd de beste zorg

• Huisartsenzorg of welzijnszorg sluit beter aan bij hun achterliggende 
zorgvraag dan vb. SEH zorg

• Het creëren van een directie lijn tussen de huisarts, welzijnswerker en SEH 
arts helpt

• Gerichte screening op de SEH en een warme overdracht helpen

• Dit kan ook een besparing (van ca. 100.000) opleveren



anders kijken anders denken  anders doen 

trots verbinding domeinvrij ontschotting baanbrekend 
populatiebekostiging  regelvrij 

data

lef lol leiderschap 

technologische ondersteuning 

samenwerking 
dwarse saamhorigheid: trots op Noord!

Ondernemend

Juiste zorg op de juiste plek
Passende zorg en welzijn




