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Wat betekent de zorg van de toekomst voor ons als
professionals?
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Organisatie en regie

Nieuwe vorm van leiderschap - regisseren
ipv hierarchische structuur
goed faciliteren met o.a. digitale middelen
Wendbaarheid op alle lagen
goede technologie op elkaar afstemmen,
bijv een PGO

Samenwerken tussen organisaties
Intramuraal en extramuraal.
Ook met het onderwijs samenwerken.

Elkaars belangen in de keten en de ambitie
regelruimte
Van zorgen voor, naar zorgen dat

Leren van andere sectoren(ook buiten zorg)
ook juist wat niet werkt
regisseur die het overzicht bewaard
Administratieve lasten irt ﬁnanciering
naast oﬃcieel zorginstanties ook
mantelzorgers / buurthuizen / gezamenlijk
zorg inkopen / om de zorg zolang mogelijk
thuis te laten plaatsvinden.

Ken je netwerken goed!
Weet van elkaar wat de mogelijkheden zijn.

over de keten heen samenwerken
maatwerk / zorg op maat
Autonomie faciliteren door organisatie
(zorgproff ook autonomie pakken)

Ontschotten van de zorg
Governance - wie werkt samen en wie doet
wat? Rollen & verantwoordelijkheden
Regie bij patiënt
Een wendbare organisatie.
kunnen inspelen op veranderingen en innovatieve ideeën van
medewerkers.

Overstijgend overzicht over zorglandschap
en door keten heen - monitoring
Automatisering van processen

Preventie en gezondheid

m
met een andere blik naar zorg kijken en als
zorgprofessional anders proﬁleren
voorbeeld functie van iedereen t.o.v.
iedereen
digitale vaardigheden zijn absoluut
noodzakelijk
kennis hebben van mogelijkheden die
andere branches in de zorg hebben en deze
verbinden er gebruik van maken

nieuwe kennis nodig

vaardigheden hebben of ontwikkelen om
vitaal te zijn en blijven
iedereen basisdigivaardig geschoold

zorgprofessional rol in? naar client/patient

Technologie

Nieuwe vaardigheden nodig
Bepaalde zorgprofessionals hebben hier een
verschillende rol in
gezond leven en vitaal blijven
rol van professional wijzig in adviseur e.d.?
ander gedrag laten zien zoals coaching
Iedere zorgprofessional heeft een rol in
preventie
kennis vanuit andere zorgdomeinen
halen/verbinden. domeinoverstijgend
werken
zelf ook vitaal blijven

uitwisselen data
iedereen basisdigivaardig
voortdurende innovatie
gebruik artiﬁcial intelligence
remote sensoring
data based werken
robotica

vaardigheden ontwikkelen in interpretatie data

beheren eigen dossier door clienten
Goede vaardigheden bezitten om om te
kunnen gaan met zorgtechnologie

Zorgprofessionals scholen in tools die per
dag veranderen.

Digitale zorg op afstand
dossier delen met gehele zorgnetwerk
goede faciliteiten/verbinding
makkelijk voor iedereen toegankelijk

remote sensoring
digitaal vaardig maken

privacy
data based werken
hulp bij digitalisering
robots in de zorg en thuis
om kunnen gaan met de veranderingen
toegang tot laptop, smartphones,
beeldschermen etc.
digitale keuzehulpen

Medewerkers die meedenken/meewerken
aan hoe we het beter kunnen doen.
Op werkvloer is de kennis over de doelgroep aanwezig.

Zorgprofessionals

intensieve begeleiding vanuit zorgcentrum
aan patiënten/cliënten bij eHealth
robotica
patiënt ook digi-vaardig
Veiligheid ook online
goede balans tussen fysiek en digitaal
contact
basisvoorzieningen voor iedereen?

ook inzetten op preventieve eHealth

Iedereen voldoende basis digitaal vaardig
In opleiden uitgaan van de zorgketen
(verder kijken dan je eigen domein)
Kennis over preventie

Meer inhoud geven aan levenslang leren

Scholen op 21st century skills
Leren en werken gaan meer samen.
Leren van en met elkaar.
Weten waar je antwoorden moet zoeken.

Meer werken in netwerken

Samenwerking bijvoorbeeld ICT en
zorgtechnologie

Meer specialistische kennis, naast brede
kennis

Meer regie en focus op patient

Geschoold worden in uitoefening vak: hoe
kun je zorg die je levert in de gaten houden?
CANMEDS (minder star op protocollen)

Reﬂecteren op je zelf: doen we nog steeds
het beste voor onze cliënten?
Ook organisatie bevragen, wat is nodig om door te ontwikkelen?

van ziektezorg naar gezondheidszorg
heel brede blik (wat doe ik, wat kan iemand
anders, sociale kaart)

Ook afstemming naasten, zoals familie en
andere partijen

Flexibiliteit en open staan voor andere
professionals en sectoren
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