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Voorwoord

Zorgkantoor Friesland en De Friesland staan voor integraliteit van zorg en samenhang tussen 
de verschillende domeinen. Wij geven dit vorm met onze partners;  zorgaanbieders, gemeenten 
en andere stakeholders. Wij werken binnen het grotere geheel van Zilveren Kruis Zorgkantoren 
en de zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Samen kunnen we de zorg betaalbaar en toekomstbestendig houden en de benodigde
transities in het zorglandschap vormgeven.

We gaan Samen Verder.

Steven Hofenk,
directeur De Friesland en Zorgkantoor Friesland



Inleiding

De kracht van De Friesland is dat we zowel dé regionale zorgverzekeraar als Wlz-uitvoerder zijn. 
Dit heeft er in de afgelopen jaren toe geleid dat er een domeinoverstijgende, integrale en regionale 
focus is in Friesland. Deze krachtige focus willen we de komende jaren doorzetten en verder 
uitbouwen. Vanaf 1 januari 2020 trekken Zorgkantoor Friesland en Zilveren Kruis Zorgkantoor samen 
op om het zorginkoopbeleid en de zorginkoopprocessen op te stellen.

In het belang van onze verzekerden zetten Zorgkantoor Friesland en De Friesland in op meer 
samenhang tussen de verschillende zorgdomeinen. De toenemende zorgvraag mede in combinatie 
met de arbeidsmarktproblematiek vraagt om transitie van het zorglandschap. We blijven ons in de 
regio inzetten met zorgaanbieders, gemeenten en klanten om de domein overstijgende zorgketen te 
verstevigen en daar waar nodig uit te bouwen. Wij willen samen met onze partners goede, 
betaalbare en toekomstbestendige zorg realiseren. Juiste zorg op de juiste plek staat hierbij centraal.

De komende jaren zien we deze samenwerkingen als basis voor de transitie naar duurzame 
langdurige zorg in Friesland. Het zorginkoopbeleid is hieraan ondersteunend: Daar waar de transitie 
wordt ingezet, is extra stimulans. Om de gewenste transitie te kunnen ondersteunen en in te kunnen 
zetten, maakt Zorgkantoor Friesland een regioanalyse voor zowel Verpleging en Verzorging (V&V) als 
voor Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Op basis van deze 
regioanalyses gaan we graag samen met u in gesprek om samen de kansen en knelpunten te 
formuleren en samen het zorglandschap verder vorm te geven en te ontwikkelen. De hieruit 
overeengekomen kansen, knelpunten en bijbehorende gewenste transities worden vervolgens 
vertaald in een regioplan Friesland V&V, regioplan Friesland GZ en regioplan Friesland GGZ.

Er geldt vanaf 2021 een nieuw meerjarig zorginkoopbeleid voor de Wlz. Met als hoofddoel een 
regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten. Ook zijn er 
procedurele wijzigingen. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de inkoopdocumentatie 2021-2023.

In de zomer van 2020 publiceren wij de eerste regioanalyses. Op basis daarvan gaan wij in gesprek 
met de zorgaanbieders. De conclusies daarvan worden weergegeven in regioplannen (per sector). In 
de regioplannen staan de speerpunten waaraan wij, samen met u en andere partners, gaan werken 
om te voldoen aan de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten.

In dit document leest u hoe wij de verbinding voor ons zien in de Friese regio en welke speerpunten 
wij, vooruitlopend op de regioplannen, van belang vinden.



Ouderenzorg

De ouderenzorg staat onder druk. De Fries wordt steeds ouder, het aandeel ouderen neemt 
bovengemiddeld snel toe in Friesland, de wachtlijsten worden langer, de complexiteit van de 
zorgvraag wordt hoger, terwijl de beroepsbevolking steeds kleiner wordt. We staan met elkaar voor 
grote uitdagingen om de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden, waarvoor integrale 
samenwerking van groot belang is.

In de ouderenzorg zijn in Friesland al mooie stappen gemaakt naar integrale en domein-
overstijgende samenwerkingen. Samen met De Friesland werken we als Zorgkantoor Friesland aan 
een visie Integrale Ouderenzorg. De Juiste Zorg op de Juiste Plaats (JZOJP) staat hierbij centraal, door 
onder andere optimale inzet van zorg, samenwerking met de mantelzorger en tijdige doorstroom 
naar het juiste domein. We bevorderen een netwerk van zorgverleners uit de verschillende 
financieringsstromen. Daarnaast willen we onnodig spoed geworden zorg voorkomen door inzet op 
Zorg Veilig Thuis, Zorg dichtbij en vroegtijdige signalering van kwetsbaarheid in de Zvw. 
Ook werken we als Zorgkantoor Friesland samen met u en verschillende andere partijen aan de 
Krachtig Verbindende Regiovisie (KVR) V&V. Elke betrokken partij heeft zijn eigen deskundigheid op 
het gebied van ouder worden. Deze deskundigheid hebben we samengebracht in de KVR V&V om 
een sterk zorg- en ondersteuningsnetwerk te realiseren voor de ouderen in Friesland. Met de 
ambitie om duurzame, kwalitatief goede en betaalbare ouderenzorg te realiseren. 
De combinatie van de nieuwe inkoopkaders en de regio-analyses ondersteunen deze bewegingen 
verder.

Gehandicaptenzorg (GZ)

De gehandicaptenzorg is bij uitstek langdurige zorg. Kwaliteit van leven, of het vorm geven van 
positieve gezondheid is ook hier van groot belang. Het kwaliteitskader is de afgelopen jaren een 
mooi uitgangspunt geweest om te werken aan het leveren van goede zorg. Ook in de 
gehandicaptenzorg neemt de complexiteit van zorg toe. Het verbeteren van deze zorg is dan ook een 
onderwerp waar zowel landelijk als regionaal aan wordt gewerkt. De complexiteit van zorg komt 
vaak omdat er sprake is van sector overstijgende problematiek. Wij willen in Friesland dan ook de 
samenwerking tussen GZ-aanbieders en GGZ (inclusief verslavingszorg) stimuleren. Er is 
toenemende mate te ook sprake van somatische problematiek bij cliënten binnen de GZ. Daarom 
willen we ook samenwerking met V&V zorgaanbieders stimuleren. Maar ook samenwerking met het 
gemeentelijk domein (Wmo, Jeugdwet) en curatieve zorgprofessionals is en blijft van groot belang.

Bij het realiseren van oplossingen voor complexe zorgvragen is een belangrijke rol weggelegd voor 
de Taskforce GZ Friesland, maar ook voor het Crisisondersteuningsteam dat samen met de regio’s 
Drenthe en Groningen wordt vormgegeven.

Heel concreet wil het Zorgkantoor logeren en deeltijdwonen realiseren voor die verzekerden die 
daar gebruik van willen maken. Specifiek voor mensen jonger dan 65 met een LG-indicatie is dit van 
belang. Juist vanuit de gedachte van positieve gezondheid willen we het mogelijk maken om 
kinderen/jongeren met VG indicaties thuis te kunnen laten opgroeien door het aanbod van logeren 
en deeltijd wonen te stimuleren. Verder willen we samen met zorgaanbieders werken aan passende 
zorg voor de bewoners op de Waddeneilanden.



Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Per 2021 wordt de direct toegang tot de Wlz ingevoerd. Hiermee hebben meer mensen toegang tot 
de Wlz. Op dit moment wordt die GGZ zorg nog gefinancierd vanuit de Wmo en/of de Zvw. Invoering 
betekent niet alleen voor verzekerden, maar ook voor een aantal zorgaanbieders dat zij te maken 
krijgen met het Zorgkantoor. Wij willen in 2021 dan ook tijd investeren om deze zorgaanbieders te 
leren kennen. We gaan het gesprek over het kwaliteitskader, de administratie en doelmatige 
zorgverlening.

Ook voor de GGZ geldt dat wij samenwerking met ketenpartners stimuleren. Er is immers een steeds 
groter wordende groep Wlz-verzekerden met zorgvragen die een combinatie bevatten uit 
verschillende domeinen. Domeinoverstijgende deskundigheid lijkt dan ook nodig om passende zorg 
te kunnen bieden. Verder vinden wij het van belang dat er aandacht is voor complexe zorg, het 
vormgeven van de herstelwerkplaatsen, samenwerking met de GZ en natuurlijk voor passende zorg 
op de Waddeneilanden.

Per 1 januari 2020 is Zorgkantoor Friesland gefuseerd met Zilveren Kruis Zorgkantoor. Dit betekent dat de taken die 
voortvloeien uit de Wet langdurige zorg (Wlz) worden uitgevoerd door Zilveren Kruis Zorgkantoor. Zorgkantoor Friesland 
is een handelsnaam van Zilveren Kruis Zorgkantoor en wordt gebruikt voor de werkzaamheden in Friesland.
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