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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u tussentijds over de uitwerking en voortgang van de motie van
13 december 2017 over 'Het organiseren van een zorgtafel met betrokken partijen'.

Stand van zaken
ln de afgelopen periode zijn vier zorgtafel overleggen geweest. De provincie faciliteert
de zorgtafel overleggen en de tafel deelnemers leveren constructieve bijdragen.
Gestart is met een vertegenwoordiging vanuit ziekenhuizen, zorgveîzekeraars, ge-
meenten en patiênten- en consumentenorganisaties. Een korte samenvatting. ln het
eerste zorgtafel overleg is met name aandacht geweest voor de knelpunten van de
ziekenhuiszorg in de noordelijke regio. Hieruit kwam naar voren dat:
- kleinere ziekenhuizen kwetsbaar zijn om aan de toenemende kwaliteitseisen en

verdergaande specialisatie te voldoen;
- wij meer moeten gaan inzetten op het beter benutten van technologie en nieuwe

zorgconcepten.

ln dit eerste overleg is aangegeven het tweede zorgtafel overleg te verbreden met
huisartsen, wijkverpleging, dagbesteding, thuiszorg, verpleging en GGD Drenthe.

Het tweede verbrede zorgtafel overleg heeft geleid tot drie thema's en is in drie werk-
groepen uitgewerkt. De thema's zijn preventie, arbeidsmarkUwerkklimaat en herstruc-
turering brede zorg. ln het derde zorgtafel overleg zijn de uitkomsten van de drie the-
ma's gedeeld en zijn vragen of statements opgesteld om aan het kabinet voor te
leggen. Het vierde zorgtafel overleg was in aanwezigheid van minister De Jonge van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit overleg is benut om hem te informeren en zijn
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hulp en ondersteuning in het zorgtafel proces te vragen. Onderstaand volgt de uit-
werking hiervan.

De drie uitgewerkte aandachtspunten nader toegelicht
1. Preventie

Bij preventie staat het wijkgericht werken centraal en ontwikkelingen rond preventie
zijn dus met name gericht op het lokale niveau. Daarnaast raakt preventie ook aan
leefstijl vraagstukken/gezondheid: hier ligt de verbinding naar de GGD. De huisarts
neemt in deze ontwikkeling een centrale rol in: steeds meer chronische zorg speelt
zich thuis af, dan wel op het niveau van de wijk. Preventie stond al hoog op de
Drentse agenda's maar wordt nu opnieuw gemarkeerd. Er wordt in Drenthe al veel
ondernomen op het gebied van preventie (bijvoorbeeld Jongeren op Gezond
Gewicht), deze inzet is echter nog te versnipperd en vraagt om meer coördinatie. De
zorgtafel deelnemers vragen dan ook van het Rijk een hoger ambitieniveau op pre-
ventie, qua inhoud maar ook financieel. Drenthe heeft daarin veel te bieden. De zorg-
tafel heeft aan het kabinet voorgelegd om te gaan werken aan een preventie-akkoord,
waar Drenthe bij uitstek als proefgebied kan fungeren. ln Drenthe kan een preventie-

akkoord verder ontwikkeld en geTmplementeerd worden via het bestaande netwerk
Drents Zorglandschap (samenwerking twaalf Drentse gemeenten, zorgverzekeraar
Zilveren Kruis en provincie).

2. We rkkl i m a at/ar be id sm ar kt
De vraag is hoe wij in de noordelijke regio (hoger) opgeleiden kunnen trekken dan wel
vasthouden. Van werkgevers wordt een inspanning gevraagd om mensen aan te
trekken en/of te behouden. Voor partners van (zorg)professionals kunnen kansen
benut worden door intersectorale samenwerking te zoeken in Noord-Nederland. Een
deel van het arbeidspotentieel past niet in het'standaard stramien'van opleidingen.
Door ruimte te geven, ook financieel, om via andere of nieuw gekwalificeerde maat-
werktrajecten potentiele zorgmedewerkers in te kunnen zetten, realiseren wij meer
ontplooiingsmogelijkheden voor de inwoners en werken wij aan meer en noodzakelijke
instroom in de zorgsector. ln Noord-Nederland is meer opleidingscapaciteit voor mbo-
en hbo-verpleegkundigen nodig omdat veeljongeren na hun opleiding wegtrekken.
Vanaf 2016 is er een project gestart met het grensoverschrijdend uitwisselen van
Duitse en Nederlandse studenten in de zorg. Ongeveer 350 studenten zijn op stage
geweest in Duitsland en ongeveer 250 Duitse studenten hebben excursies gemaakt
naar Noord-Nederland, waar zij samen met Nederlandse studenten hebben gewerkt
aan opdrachten. Daardoor is een grensoverschrijdend zorg (en onderuvijs) netwerk
ontstaan, dat kan bijdragen aan de vraag naar voldoende stageplaatsen. De zorgtafel
deelnemers hebben aan het kabinet de vraag voorgelegd om meer mbo en hbo
opleidingscapaciteit in Noord-Nederland te krijgen.

3. Meerjarige herstructurering brede zorg inclusief nieuwe zorgconcepten
Net als in de rest van Nederland vindt er in de zorgsector in Drenthe een herstructu-
rering plaats. Een goed perspectief, een verhaal over de zorgtransitie, is nodig. De
zorgtafel deelnemers willen gezamenlijk werken aan het verhaal over de toekomst van
de zorg in Drenthe. Centraal staat het herinrichten van de zorg in plaats van het ver-
dwijnen. Het bieden van perspectief en mogelijkheden. Door middel van digitalisering,
zorg op afstand, werken aan het efficiënter en effectiever inzetten van middelen en
menskracht. De zorgtafel deelnemers hebben aan het kabinet voorgelegd com-
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mitment te verkrijgen bij het maken van een gedeeld beeld in de regio en vragen het
kabinet dit te ondersteunen met middelen uit de tijdelijke transformatiegelden.
De deelnemers aan de zorgtafel werken momenteel aan het verkennen van mogelijk-
heden om burgers te betrekken en in gesprek te gaan over de transitie in de zorg in

Drenthe.

Actualiteit
Op 13 juni 2018 heeft in de Tweede Kamer een plenair debat plaats gevonden over
de positie van regionale ziekenhuizen. Belangrijk voor onze regio is onder andere de
aangenomen (gewijzigde) motie over het betrekken van een (leefbaarheids)analyse bij
het kwaliteitskader spoedzorg en de motie over het organiseren van netwerkbijeen-
komsten en zorgtafels in krimpregio's. Wij gaan de afdoening van de moties met be-
langstelling volgen.

ln september 2018 vindt het volgende zorgtafel overleg plaats. Wij informeren u via
deze weg alvast over de volgende werkconferentie zorglandschap Drenthe op donder-
dagmiddag 27 september 2018 in Veenhuizen.Wij houden u op de hoogte van de
voortgang van het zorgtafel overleg.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter

km/coll


