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Spoedzorg

Fijn Leven
Jij weet het beste wat voor jou belangrijk is. 

Je familie en vrienden, je gezondheid, 
je omgeving en je werk bijvoorbeeld. Jij weet 

dus ook wat je nodig hebt om iedere dag zo fijn 
mogelijk te leven. Ook als je voor uitdagingen 
komt te staan. Kom je er toch niet uit? Dan zijn 

wij er om je te helpen.

 Samenwerking Zorg & Welzijn:  
“Fijn Leven in de Bossche Regio”
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Programmateam Gelijke kansen op 
gezondheid

Onderwerpen: Preventie

Deelnemers: Ato-scholenkring, Cello, Farent, Gemeente  
’s-Hertogenbosch, GGD Hart voor Brabant,  

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Reinier van Arkel, ‘S.PORT

Management overleggen

Regiegroep Transmurale Zorg

Onderwerpen: ouderenzorg en zorgnetwerken

Deelnemers: Brabantzorg, Farent, Gemeente 
’s-Hertogenbosch, GGD Hart voor Brabant, Jeroen 

Bosch Huisartsen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Laverhof, 
MEE, Mijzo, Pantein, Reinier van Arkel, Sante Partners, 

Van Neynsel, Vivent, Zorggroep Elde Maasduinen

Regionaal E-Health platform

Onderwerpen: Digitale transitie

Deelnemers: Apothekers Concordant, HAP Oost 
Brabant, Jeroen Bosch Huisartsen, Jeroen Bosch 
Ziekenhuis, Laverhof, Pantein en Zorggroep Elde 

Maasduinen (namens VVT organisaties), Reinier van 
Arkel, SV@Verlosdenbosch

Stuurgroep regionale spoedzorg

Onderwerpen: Spoedzorg

Deelnemers: Cello, Centrum Seksueel Geweld, Centrum 
voor Trajecten Bemoeizorg, Farent, Gemeente en politie 

’s-Hertogenbosch en Vught, GGD Hart voor Brabant, 
HAP Oost-Brabant, Jeroen Bosch Huisartsen, Jeroen 

Bosch Ziekenhuis, Maatschappelijke Opvang 
 ’s-Hertogenbosch, Novadic-Kentron, Regionale  

Ambulancevoorziening, Reinier van Arkel,  
Spoedtandzorg, Veilig Thuis, Vivent (namens VVT 

organisaties), Zorg- en Veiligheidshuis

Verlos Den Bosch

Onderwerpen: Moeder en Kind

Deelnemers: Coöperatie van Verloskundigen, Kraam-
zorg Samenwerkingsverband (KSV) Regio Den Bosch, 

GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
Reinier van Arkel

plaatje

Zorgzaam ’s-Hertogenbosch

Deelnemers: BrabantWonen, Brabantzorg, Cello, 
Farent, Gemeente ’s-Hertogenbosch, GGD Hart voor 

Brabant, Jeroen Bosch Huisartsen, Jeroen Bosch 
Ziekenhuis, Maatschappelijke Opvang Den Bosch, MEE, 

Novadic-Kentron, Oosterpoort, Reinier van Arkel, 
Van Neynsel, Vivent

Zorgzaam Boxtel

Deelnemers: Zorggroep Elde Maasduinen, Cello,  
Gemeente Boxtel, Contour de Twern, Vivent,  

Reinier van Arkel, Joost, WSD

Bestuurlijke overleggen
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Alcoholproblematiek
Patiënten met overmatig alcoholgebruik niet alleen somatisch behandelen, maar ook ervoor zorgen dat zij de juiste en tijdige psychologische 
en maatschappelijke ondersteuning krijgen, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.
Betrokken partijen:  Farent, Jeroen Bosch Ziekenhuis, NOVADIC, Reinier van Arkel
Contactpersoon:  Jacqueline Bisschop, j.bisschop@jbz.nl

COPD ketenzorg
Het waarborgen van deskundige en samenhangende zorg voor patiënten met Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). De keten 
staat voor ‘de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats’.
Betrokken partijen:   Brabantzorg, Huisartsen, Jeroen Bosch ziekenhuis, van Neynsel, Vivent, Zorggroep Elde Maasduinen
Contactpersoon: Chantal Straatman, c.straatman@jbz.nl

CVA/NAH Netwerk 
Het doel van CVA-ketenzorg is het zo snel en adequaat mogelijk bieden van goede kwaliteit van zorg, op de juiste plaats, aan álle patiënten 
met een beroerte die opgenomen worden binnen de keten.
Betrokken partijen:   Brabantzorg, Laverhof, Mijzo, van Neynsel, Vivent, Zorggroep Elde Maasduinen, Jeroen Bosch ziekenhuis
Contactpersoon: Lindy Wijnen-Koenen, li.wijnen@jbz.nl

Data beschikbaarheid
Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat zorgverleners beschikken over complete en actuele gegevens van patiënten. Dit kan 
alleen worden bereikt met een goede overdracht en beschikbaarheid van gegevens tussen zorgverleners. Zowel binnen de eigen organisatie 
als daarbuiten. We streven er naar om een regionale infrastructuur te definiëren waarmee databeschikbaarheid in de regio kan worden 
gerealiseerd. Hieronder vallen ook de VIPP programma’s in de regio  en de PGO ontwikkeling. 
Contactpersoon: Apothekers: Audrey Blenke, a.blenke@jbz.nl en Diederik Bolhuis, dbolhuis@apotheekwalschot.nl
   Huisartsen: Frank van Summeren, f.vansummeren@roer-om.nl
   JBZ: Rina Arkesteijn, r.arkesteijn@jbz.nl
   VVT organisaties: volgt
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Dementie netwerk
Passende zorg en ondersteuning bieden aan mensen met (een vermoeden van) dementie en hun naasten, met als uitgangspunt zo veel en 
zo lang mogelijk behoud van eigen regie en zelfmanagement. De juiste behandeling, hulp en begeleiding zijn van groot belang om het leven 
met dementie te verlichten. Gedurende het ziektetraject krijgen de persoon met dementie en zijn/haar mantelzorgers te maken met verschil-
lende zorgverleners. Soms gelijktijdig, soms opeenvolgend. Voor iemand met dementie en zijn naaste is het belangrijk dat de zorg goed op 
elkaar aansluit. Zo ontstaat er als het ware een netwerk van op elkaar afgestemde zorg. Het netwerk dementie wil bijdragen aan continuïteit 
en een duidelijk en deskundig aanspreekpunt voor de cliënt en diens sociaal netwerk zijn.
Betrokken partijen:  Alzheimer NL, Gemeenten, Huisartsen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Thuiszorg- 

organisaties, Welzijns- en mantelzorgorganisaties, Zorgverzekeraars
Contactpersoon: Esther Tetteroo, e.tetteroo@vivent.nl
   Paula van Westerhoven, p.van.westerhoven@vanneynsel.nl

Digitale zorg thuis
Mensen zijn het liefst zo min mogelijk bij hun huisarts of in het ziekenhuis, maar willen wel grip houden op hun gezondheid. Met thuismonito-
ring meten patiënten thuis hun gezondheidswaarden en geven deze met  een applicatie op hun telefoon of tablet door aan hun zorgverlener. 
Verpleegkundigen van het monitoringscentrum beoordelen deze waarden en overleggen met zorgverleners wanneer nodig. Door het geza-
menlijk ontwikkelen van monitoringsprogramma’s proberen we in de regio de zorg toegankelijk te houden, de patiënten meer eigen regie te 
geven. 
Contactpersoon: Marco van Geffen, m.van.geffen@jbz.nl
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Gezond zwanger
Wat we willen bereiken is dat vrouwen die zwanger willen worden goed advies krijgen voor de zwangerschap. O.a. gezond gewicht, stoppen 
met roken, alcohol, drugs. De project beoogt zoveel mogelijk vrouwen, ook uit de moeilijk bereikbare doelgroep de juiste informatie te 
verschaffen. Dat ze al voor de zwangerschap voor advies contact op kunnen nemen met de verloskundige.
Betrokken partijen:   Coöperatie verloskundigen, GGD, Jeroen Bosch ziekenhuis
Contactpersoon: Jolanda Liebregts, jd.liebregts@gmail.com
   Mireille Verhoeven, mireilleverhoeven@hotmail.nl
   Marije Scholtens, m.scholtens@ggdhvb.nl

Integrale geboortezorg
De integrale verloskundige zorg in de regio ‘s-Hertogenbosch wordt geleverd door het Netwerk Geboortezorg @verlosdenbosch. Dit Netwerk 
bestaat uit alle betrokken organisaties en hun individuele zorgverleners en de eerstelijns verloskundige praktijken. Al deze zorgprofessionals 
zijn betrokken bij en hebben, ieder op hun eigen vakgebied, expertise in de zorgthema’s preconceptie, zwangerschap, geboorte en het jonge 
gezin.
Betrokken partijen:   GGD Hart voor Brabant, Kraamzorg Samenwerkings Verband Den Bosch (KSV),  

Reinier van Arkel, verloskundigen, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Contactpersoon: Jolanda Liebregts, jd.liebregts@gmail.com

Kansrijke Start
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van 
een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te 
zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en 
de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen om de kinderen van vandaag en de 
volwassenen van morgen een betere kans te bieden. Kansrijke start moet er voor zorgen dat een krachtige verbinding ontstaat tussen sociaal 
en medisch domein in de zorg voor moeder en kind.
Betrokken partijen:   Coöperatie Verloskundigen ’s-Hertogenbosch e.o., Gemeente ’s-Hertogenbosch -   

Boxtel – Haaren - St. Michielsgestel, GGD Hart voor Brabant, Kraamzorg Samenwerkings Verband Den Bosch (KSV), 
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Reinier van Arkel

Contactpersoon: Marije Scholtens, m.scholtens@ggdhvb.nl
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Langer Thuis
Onder de noemer ‘Langer thuis’ werken we met verschillende initiatieven aan de wens van ouderen om zo lang mogelijk op een goede manier 
zelfstandig te kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. 
Betrokken partijen:   Brabantzorg, Farent, Gemeente ’s-Hertogenbosch, GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch Huisartsen, Jeroen Bosch  

Ziekenhuis, Laverhof, MEE, Mijzo, Pantein, Reinier van Arkel, Sante Partners, Van Neynsel, Vivent, Zorggroep Elde 
Maasduinen

Contactpersoon: Huisartsen: Karin de Bie, k.debie@jeroenboschhuisartsen.nl
   VVT organisaties: Noor Verdijk, noor.verdijk@iedereenzorgt.nl
   GGZ: Marije van Ruijven, m.van.ruijven@reiniervanarkel.nl
   JBZ: Jessica Vrolijk, j.vrolijk@jbz.nl
   Gemeente: volgt

Leefstijl 
Netwerkaanpak kinderen met overgewicht 0-18 jaar. Onderzoeken of uitbreiding netwerkaanpak volwassenen met overgewicht mogelijk is. 
Onderzoeken hoe betere toeleiding vanuit JBZ/HA naar 0e en 1e lijn mogelijk is. Inrichten Samen Gezond spreekuren.
Betrokken partijen:   Basisscholen, Diëtisten, Farent, Fysiotherapeuten, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, GGD Hart voor Brabant, huisartsen, 

JOGG, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Middelbare scholen, Tandartsen, Sociale wijkteams 
Contactpersoon: Anne-Marie Julicher, a.julicher@ggdhvb.nl

Multi-problematiek
Oplossen knelpunten bij verkrijgen vervolgzorg en nazorg voor ca. 30-40 patiënten per maand (JBZ & RvA) vanwege hun zorgvraag op 
levensgebied (lichamelijk, psychisch, verstandelijk, sociaal, financieel, justitieel, etc) Brede aanpak is nodig. Hoe vinden we elkaar beter zodat 
iemand op de juiste plek terecht komt.
Betrokken partijen:   Gemeente ’s-Hertogenbosch, Jeroen Bosch ziekenhuis, Reinier van Arkel, Thuis in de wijk, VVT-organisaties
Contactpersoon: Marije van Ruijven, m.van.ruijven@reiniervanarkel.nl
   Jessica Vrolijk, j.vrolijk@jbz.nl
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Netwerk aanvullende oncologische zorg
Doel van het netwerk is om op het juiste moment door de juiste zorgverlener de juiste aanvullende oncologische zorg te geven, die aansluit bij 
de behoeften en mogelijkheden van de (ex-)patiënt, cliënt, gast en naasten. Om mensen die direct en indirect met kanker te maken hebben 
inzicht te geven in welke hulp en ondersteuning er voor hen is in Den Bosch en omgeving, is een sociale kaart gemaakt. 
Betrokken partijen:   De kerngroep van het netwerk bestaat uit de volgende organisaties en instanties: Verbeeten Instituut, KASAM, Vicki 

Brownhuis, Farent, FyNeOn, Door! Na kanker en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Contactpersoon: Jacqueline Crooijmans, j.crooijmans@vickibrownhuis.nl

Netwerk palliatieve zorg
Doelstelling van het netwerk is dat iedere burger, als het aan de orde is, verzekerd is van goed palliatieve zorg op de plaats van diens 
voorkeur met aandacht voor diens behoefte en wensen, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners.
Transmuraal PAT team zorgt o.a. voor een goed geïnformeerde patiënt, een goede overdracht en het voorkomen van ongewenste ziekenhuis-
opnames.
Betrokken partijen:   Allerzorg, De Annenborch, Brabantzorg, Buurtzorg Ammerzoden, Cello, Hospice Acacia, Hospice de Duinsche Hoeve, 

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Laverhof, Nabij, Reinier van Arkel, Privazorg, Sante Partners, Sint Jozefoord, Van Neynsel, 
Vivent, VPTZ Bommelerwaard, VPTZ ’s-Hertogenbosch e.o., Vughterstede, Zorgcentrum ’t Slot,  
Zorggroep Elde Maasduinen 

Contactpersoon:  Monique van den Broek, coordinator@netwerkpalliatievezorg.info
   https://netwerkpalliatievezorg.nl/shertogenboschbommerlerwaard
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Pro-actieve zorg
Ieder mens heeft recht op passende medische zorg die aansluit bij de eigen wensen, waarden en behoeften. Wanneer iemand tijdig het 
gesprek voert over welke medische zorg gewenst is (proactieve zorgplanning) en dit op de juiste manier vastlegt, dan kunnen zorgverleners in 
acute situaties snel hiernaar handelen. Dit heeft een positief effect op zowel het welbevinden van de patiënt en de kwaliteit van zorg  
(passendheid) en diens naasten (tevredenheid) als op het gezondheidssysteem (doelmatigheid).
Betrokken partijen:   Farent, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Jeroen Bosch Huisartsen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Netwerk Palliatieve Zorg, 

VPTZ, VVT organisaties
Contactpersoon: Margo van Schijndel en Evita Bartels, proactievezorg@jbz.nl

Regionaal Aanmeldcentrum (RAC)
Het doel van het RAC is door samenwerking tussen VVT organisaties onderling een snellere doorstroom vanuit ziekenhuizen en huisartsen te 
realiseren, de beschikbare capaciteit optimaal te benutten en zo de juiste zorg op de juiste plaats te organiseren.
Betrokken partijen:   Bernhoven, Huisartsen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, VVT organisaties
Contactpersoon: Corina van de Ven, corina.vandeven@brabantzorg.eu
   Joline Deckers, j.deckers2@vivent.nl

Regionaal Leefstijl Platform 
https://goedgezond.nl/
https://www.denbosch.nl/nl/samen-gezond-s-hertogenbosch
Betrokken partijen:   Gemeenten, GGD, Huisartsen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, VVT organisaties
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Roken
Werken aan een rookvrije generatie. Deelnemende organisaties rookvrij maken. 
Onderzoeken of anti-rook samenwerking rondom zwangeren mogelijk is. 
Faciliteren stoppen met roken cursussen van Sinefuma.
Betrokken partijen:   Gemeente ‘s Hertogenbosch, GGD Hart voor Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis, KW1C, AVANS, Stuurgroep @Verlos 

Den Bosch
Contactpersoon: Miek van den Ham, m.vd.ham@ggdhvb.nl 

Transferproces en eOverdracht
Het proces van het regionaal aanmeldcentrum optimaliseren door zorgverleners te “ontzorgen” bij het vinden van de juiste zorg op de juiste 
plek. Door het inzichtelijk maken van beschikbare capaciteit en het mogelijk maken van digitale overdrachten om de juiste informatie in het 
Transferproces voor iedereen op het juiste moment inzichtelijk te maken. 
Contactpersoon: Huisartsen: Frank van Summeren, f.vansummeren@roer-om.nl
   JBZ: Rina Arkesteijn, r.arkesteijn@jbz.nl
   VVT organisaties: Volgt
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Toekomstbestendige Spoedzorg
“We willen door intensieve netwerksamenwerking de spoedpatient in één keer de juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste professional 
bieden, met zo gepast mogelijke inzet van mensen en middelen.“
Dit is de gezamenlijke ambitie om de spoedzorg toekomstbestendig in te richten. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de patient wordt beter 
geholpen èn het dreigende peronseelstekort door de verwachte stijgende vraag naar spoedzorg wordt opgevangen. We werken aan de juiste 
zorg op de juiste plaats via 3 projecten namelijk: 
• Gezamenlijke triage
• Samenwerking in een Spoedplein 
• Preventie van acute zorg
Betrokken partijen:   Cello, Centrum Seksueel Geweld, Centrum voor Trajecten Bemoeizorg, Farent, Gemeente en politie ’s-Hertogenbosch  

en Vught, GGD Hart voor Brabant, HAP Oost-Brabant, Jeroen Bosch Huisartsen, Jeroen Bosch Ziekenhuis,  
Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch, Novadic-Kentron, Regionale Ambulancevoorziening, Reinier van Arkel, 
Spoedtandzorg, Veilig Thuis, Vivent (namens VVT organisaties), Zorg- en Veiligheidshuis

Contactpersoon: Lotte Rijksen, l.rijksen@jbz.nl

Topsport Netwerk ’s-Hertogenbosch 
Toezicht/monitoring op en vertaling van bondsbeleid naar de praktijk. 
• Wekelijks/dagelijks betrokkenheid sportmedici bij clubs/verenigingen 
• Hierdoor focus op gezondheid, fitheid, vitaliteit en prestatie door onafhankelijke partij 
•  Kans om bij alle vier de partijen sportieve prestatie omhoog te stuwen door slim gebruik van ‘menselijk-materiaal’, dicht bij preventie,  

blessures behandeling en optimalisatie van training. 
Betrokken partijen:   Gemeente ‘s-Hertogenbosch ’s-Port, HC ‘s-Hertogenbosch, FC Den Bosch, de Dukes, de Heroes, JBZ/SMC,  

op uitnodiging BrabantSport (Provincie NB)
Contactpersoon: Joost van de Mortel, jo.v.d.mortel@jbz.nl
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Verkleinen van gezondheidsverschillen 
tekst volgt
Betrokken partijen:   volgt
Contactpersoon: volgt

Wondzorg Netwerk
Door in een integrale wondzorgketen goed samen te werken met de patiënt en betrokkenen uit diens omgeving, met andere zorgverleners in 
het regionale wondzorg-netwerk, zal het gezondheidswelzijn van patiënten met wonden in Den Bosch en omgeving verbeteren.
Deze verbetering van gezondheidswelzijn is een gevolg van de afname van de gemiddelde genezingsduur van complexe wonden en dat de 
wondbehandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie plaatsvindt. Dit moet uiteindelijk resulteren op besparing van de zorgkosten en kosten 
verbandmateriaal.
Betrokken partijen:   Huisartsen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, VVT organisaties
Contactpersoon: Angelique Vugts, a.vugts@vivent.nl
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Dit overzicht is gemaakt vanuit het zorg domein en omvat de bestaande samenwerkings- 
verbanden en overleggen in het kader van de gezamenlijke ambitie ‘Fijn Leven’ in de Bossche regio. 
We vermelden daarin alleen die overleggen die structureel van aard zijn en uit ten minste 3  
verschillende organisaties in het zorg- en welzijnsnetwerk bestaan. 

Naast de genoemde deelnemende organisaties in de diverse overleggen zijn per project of netwerk 
vaak nog andere organisaties betrokken, zoals bijv. paramedici, wijkteams of het onderwijs. Ook is 
er vaak nog een overleg- of projectstructuur binnen het betreffende netwerk. Voor meer informatie 
daarover kunt u terecht  bij de contactpersonen van de projecten/netwerken, of op de genoemde 
websites.

Voor algemene informatie over dit overzicht kunt u contact opnemen via zorgsamenwerking@jbz.nl 
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