Hoe kunnen we in de toekomst de toegankelijkheid,
kwaliteit, betaalbaarheid en capaciteit van de zorg
voor allen waarborgen?

• Steeds ouder wordende bevolking met meerdere
•

•

•
•
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aandoeningen en functioneringsproblemen
Maar ook: toenemende groep zonder (grote)
functioneringsproblemen (al dan niet met chronische
aandoeningen: zelfmanagement)
Toenemende complexiteit van de samenleving en risico
op sociale uitsluiting (lage SES, laaggeletterdheid,
eenpersoonshuishoudens)
Grote regionale verschillen
Decentralisatie zorg naar gemeenten met nadruk op
zelfredzaamheid

Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

• Uitgangspunt is de zorgvraag: wat is er nodig in 2030
• Zorg is gericht op het bevorderen van functioneren,
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veerkracht en eigen regie van burgers (zowel op
collectief als op individueel niveau)
Met effectieve inzet van eHealth en technologie
In een continuüm van maatschappelijke zorg: voorzorg,
gemeenschapszorg, (laag)complexe zorg en
hoogcomplexe zorg en in een beweging naar voren (deescaleren)
In arrangementen (alle levensgebieden) door teams
met een mix van bekwaamheden, generiek en specifiek
Die multidisciplinair en interprofessioneel samenwerken
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Naar toekomstgericht opleiden

• Dynamisch continuüm van MBO, HBO en WO (initieel en
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post-initieel, doorlopende leerlijnen)
Multidisciplinair en interprofessioneel (door de
opleidingslagen en disciplines heen)
Leven lang leren (flexibel, modulair)
Leren in de praktijk (bijv. leerwerkplaatsen)
Gemeenschappelijke taal/terminologie (bijv. ICF) en
gemeenschappelijke ordening in rollen en competenties
(CanMEDS)
Lerend vermogen (reflectief, formatief, gericht op
uitkomsten zoals bevorderen functioneren, veerkracht en
eigen regie)
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Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn 2030

SAMEN WERKEN EN OPLEIDEN:
KIJKEN DOOR DE BRIL VAN

FUNCTIONEREN

EN LEREN

Uw kansen: uw rol is van belang…
… bij het vaststellen, monitoren en rapporteren van
indicatoren van gezondheid vanuit burgerperspectief, en het
signaleren van ontwikkelingen daarin;
…bij het opsporen en preventie van functioneringsproblemen
en het signaleren van risicogroepen;
….bij gezondheidsbevordering door populatiegerichte
interventies;
…als adviseur over en verbindingsofficier in de uitvoering van
integraal gezondheidsbeleid;
…bij het innoveren van de publieke gezondheid in continuüm
van maatschappelijke zorg

DOET U MEE, SAMEN KOMEN WE VERDER!
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