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Voorwoord

Wij zijn het oudste ziekenhuis van Nederland. Door de eeuwen heen 
hebben we onszelf steeds weten te vernieuwen. Dat hebben we ook 
de afgelopen jaren laten zien en daar zijn we trots op. Tegelijkertijd 
realiseren we dat we ons nog verder kunnen verbeteren. De 
stijgende zorgvraag vraagt namelijk om een transformatie van de 
zorg en dat is een uitdaging van formaat. Wij gaan die uitdaging 
graag aan samen met de inwoners, onze patiënten en onze 
partners in de regio. Daarbij gaat het om samen met regionale 
(zorg)partners échte waarde toe te voegen aan gezondheid 
en kwaliteit van leven in verschillende levensfases. Hiervoor 
omarmen we de levensloopgeneeskunde. Wij geloven dat dit de 
toegankelijkheid en houdbaarheid van de zorg zal waarborgen en 
de kwaliteit ervan verder zal verbeteren. 

Ruim vier jaar geleden hebben we onze strategische koers 
vastgesteld: we willen de juiste zorg op de juiste plaats op het 
juiste moment bieden. Dat is nog steeds zo, maar we realiseerden 
ons dat we deze koers moeten aanscherpen en verdiepen. We 
zijn met een groot aantal medewerkers van het ziekenhuis, 
patiëntvertegenwoordigers en onze partners in de regio aan de 
slag gegaan om de inrichting van een toekomstbestendige zorg te 
bepalen. 

Belangrijke lessen van de coronacrisis hebben we hierin 
uiteraard meegenomen. In de strijd tegen het coronavirus was 
de samenwerking met onze partners heel waardevol, zoals met 
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huisartsen, verzorgingshuizen, andere ziekenhuizen, de gemeente 
en de TU Delft. Hoe mooi zou het zijn als we samen kunnen 
voorkomen dat mensen ziek worden? Door gezonder te leven 
neemt het risico op ernstige of chronische ziektes aanzienlijk af. 
Wij kiezen steeds meer voor een bredere benadering, waarbij we 
ook de leefstijl van een patiënt bespreken, zodat medicatie of een 
operatie misschien niet nodig is. Rondom ziektepreventie willen 
we de krachten bundelen met onze regiopartners. In de toekomst 
is Reinier de Graaf te gast in het leven van een patiënt en worden 
‘preventie’ en ‘samenwerking’ dé sleutelwoorden. Dat doen we niet 
alleen, dat doen we samen.

Onze kennis, ervaring, visie en vooral ook onze ambitie 
hebben geleid tot deze aangescherpte strategie. We nemen je 
achtereenvolgens mee in onze missie voor 2025, onze krachtige 
basis, en onze strategische pijlers. Uiteraard blijven voor ons als 
topklinisch ziekenhuis Moeder & Kind, Oncologie en Ouderen 
onze speerpunten in de zorg, waarmee we ons nadrukkelijk willen 
profileren. Zo laten we zien waar we naar streven en waar we in 
geloven, namelijk dat wij met onze regionale (zorg)partners échte 
waarde toevoegen aan de gezondheid en ervaren kwaliteit van 
leven van patiënten, medewerkers en van mensen uit onze regio én 
daarbuiten. En dat doen we samen met u.

Prof. dr. Carina Hilders,
Voorzitter Directie

Pieter Postema,
Voorzitter Bestuur Medisch Specialisten Coörperatief
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1.  Onze missie: te gast zijn in 
het leven van onze patiënten

Verleggen van focus
De zorg staat onder druk. Het aantal ouderen neemt toe, ook stijgt 
het aantal mensen met een of meerdere chronische aandoeningen. 
We zien een enorme groei van de zorgvraag in onze regio. Een 
dreigend tekort aan zorgverleners en een vermindering van het 
aantal mantelzorgers zetten de zorg en ondersteuning extra onder 
druk. Deze ontwikkelingen vragen om grote veranderingen in de 
zorg.

Onze missie voor 2025
Samen met onze regionale (zorg)partners bieden we de 
juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Samen 
willen we échte waarde toevoegen aan de gezondheid en de 
ervaren kwaliteit van leven van patiënten, medewerkers en van 
mensen uit onze regio én daarbuiten. We bieden de juiste en 
beste medische zorg en kijken verder dan de muren van ons 
ziekenhuis hoe we iemand optimaal kunnen helpen. 

Zo is het Reinier de Graaf ziekenhuis te gast in het leven 
van mensen. Van het prille begin tot het einde van een 
uniek mensenleven, waarbij ‘preventie’ en ‘samenwerking’ 
de sleutelwoorden zijn van ons handelen.  Dat doen we 
op de manier die bij ons past: met oprechte aandacht, 
grensverleggend en met eigen inbreng.

We kunnen de groei van de zorgvraag het hoofd bieden door meer 
in te zetten op het voorkómen van die vraag (preventie) en op 
transitie van zorg (het juiste netwerk van zorg en ondersteuning). 
De focus, ook binnen het ziekenhuis, gaat zich verleggen: het draait 
niet meer alleen om cure, maar om de combinatie van preventie, 
cure en care. 

Heldere ambitie
Vijf jaar geleden formuleerden we een heldere ambitie: de juiste 
zorg op de juiste plek op het juiste moment. Deze ambitie blijft 
overeind, maar we zoeken de verdieping. Zorg op het juiste 
moment gaat over het signaleren van risico’s op toekomstige 
gezondheidsproblemen waardoor zorg wordt voorkómen en 
gezondheid en kwaliteit van leven in de verschillende levensfases 
wordt vergroot. Het gaat ook steeds meer over een integrale 
benadering van gezondheid en ziekte, over de samenhang tussen 
levensfasen en gebeurtenissen. 

Als oudste ziekenhuis in Nederland bieden we de juiste zorg 
op de juiste plek op het juiste moment. Dit doen we allereerst 
samen met onze patiënten. De mens is meer dan alleen een 
lichaam en kwaliteit van zorg gaat verder dan de juiste medische 
behandeling. De juiste zorg wordt bepaald door echte en oprechte 
aandacht. Als regisseur van zorg voor een half miljoen mensen 
zijn we een verbinder in de regio. Door samen te werken met de 
huisartsen, gemeenten, mantelzorgers, verpleeghuizen en met 
innovatieve organisaties houden we de zorg betaalbaar, kwalitatief 
hoogwaardig en maatschappelijk verantwoord.
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Oog voor de levensloop
In iedere levensfase kunnen er momenten zijn dat wij als 
Reinier de Graaf te gast zijn in het leven van de inwoners uit 
de regio. Oog hebben voor de levensloop van elk individu past 
bij ons, als ziekenhuis dat zeer nauw is verbonden met de 
regio en haar samenwerkingspartners. Daarom omarmen we 
de levensloopgeneeskunde. We weten in welke levensfase een 
bezoeker een specifieke medische-specialistische zorgvraag heeft, 
welke onderliggende gezondheidsrisico’s er zijn en welke impact 
een eventuele behandeling heeft op de gezondheid en de verdere 
levensloop.  

Wij pakken onze rol bij het bevorderen van zelfredzaamheid en het 
optimaliseren van kwaliteit van leven, met de nadruk op samen 
beslissen en preventie, om de groei van zorgvraag in de toekomst 
te minimaliseren. We verlaten onze spreekkamers en gaan de regio 
in om onze kennis te delen. 

Oog voor de regio
Vanuit deze levensloopgeneeskunde komt de focus te liggen op 
samenwerken met de inwoners en met onze (zorg)partners. Tevens 
gaan we intensiever samenwerken in het sociale en publieke 
domein. De zorg is immers enorm complex geworden; en de focus 
ligt daarom op gezamenlijkheid. We gaan nog meer samenwerken: 
met de andere zorgverleners en organisaties in de zorgketen, en 
altijd samen met de patiënt. 

2. Starten vanuit onze basis

Om onze missie te kunnen realiseren, is het belangrijk dat we 
starten vanuit onze eigen basis. Die is krachtig en waardevol en 
stimuleert. Onze basis: dat zijn onze kernwaarden, onze lean 
filosofie, ons leiderschap, onze topklinische zorg en gezonde 
financiële basis. Dit alles geeft vorm en inhoud aan onze ambitie.

Onze kernwaarden zijn onze ankers
Samen zorgen doet ertoe. Dit zorgt voor een betere kwaliteit 
en beleving voor de patiënt, en voor meer werkplezier voor 
medewerkers. Samen is niet alleen leuker, samen kom je 
verder en bereik je meer. Voor het Reinier is samen zorgen 
van levensbelang. Voor de kwaliteit van zorg en voor ons 
bestaansrecht. Onze kernwaarden helpen ons daarbij: 
oprechte aandacht voor de patiënt en voor elkaar, maar ook 
onszelf, uitgaande van ieders eigen inbreng en we zijn hierin 
grensverleggend. Het zijn onze ankers.
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Continu verbeteren met lean
Vanuit onze kernwaarden bouwen we verder aan de lean filosofie die 
de continu-verbetercultuur in het ziekenhuis ondersteunt. Continu 
verbeteren met hart voor de patiënt is wat we in ons dagelijks 
werk doen, op de werkvloer. Dat is de plek waar onze patiënten en 
medewerkers elkaar ontmoeten en dat is dus vanzelfsprekend de 
plek waar de verbeteringen worden bedacht, getoetst en uitgevoerd. 
De verbeteringen sluiten zo goed aan op de werkelijkheid. In alle 
processen, in alle gesprekken en in alle ontwikkelingen stellen wij 
het toevoegen van waarde aan onze medewerkers, patiënten, klanten 
en andere stakeholders centraal.

Coachend en ondersteunend leiderschap
Het streven naar continu verbeteren vanuit de lean filosofie heeft 
coachend en ondersteunend leiderschap nodig. Iets waar we 
dagelijks bij stilstaan en elkaar op aanspreken. We geven hier vorm 
aan met voorbeeldfuncties, leiderschapstrainingen en coaching 
on the job. Met dit leiderschap kan het primaire proces perfect 
verlopen, waarbij elke unieke patiënt door onze medewerkers 
ondersteund wordt bij het samen beslissen over de juiste zorg. 
We noemen dit ons Delftsblauw Leiderschap. Zo zorgen we ervoor 
dat alle medewerkers met plezier hun werk kunnen doen, nemen 
we barrières weg en dagen we medewerkers uit om zelfstandig 
verbeteracties in te zetten en vorm te geven.  

Ruimte voor complexe topklinische zorg 
Alle zorgeenheden verlenen in meer of mindere mate laagcomplexe 
en/of chronische zorg. Om voldoende capaciteit te creëren voor 
complexe en acute medisch-specialistische zorgvragen en voor 
onze speerpunten (Oncologie, Moeder & Kind, Ouderen), gaan 
we een groot gedeelte van de laagcomplexe zorg en chronische 
zorg op een andere manier organiseren. Daarvoor gaan we in alle 
zorgeenheden en in samenwerking met onze zorgpartners kijken 
hoe transitie van laagcomplexe en chronische zorg op de juiste 
manier kan worden vormgegeven. 

Structurele financiering 
Reinier de Graaf is een financieel gezond ziekenhuis en is in staat 
om onze ambities te realiseren. Maar dat kunnen we niet alleen. We 
zullen samen met onze verzekeraars en (zorg)partners toewerken 
naar afspraken die financiële ruimte om zorgvernieuwing voor de 
komende vier jaar mogelijk maken. 
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Onze ambitie voor 2025
We verankeren de levensloopgeneeskunde 
samen met onze (zorg)partners in ons 
denken en handelen: we stellen levensfasen 
en gebeurtenissen centraal met een brede 
integrale kijk op gezondheid.

3. Strategische pijlers

Om onze missie te realiseren, hebben we vijf strategische pijlers 
vastgesteld, die we hierna toelichten.

Strategische pijler 1: Levensloopgeneeskunde 

Levensloopgeneeskunde is het uitgangspunt voor ons denken 
en doen, onze rode draad. Het zit net als onze kernwaarden 
oprechte aandacht, grensverleggend en eigen inbreng in ons 
DNA. De komende jaren willen wij samen met onze partners de 
levensloopgeneeskunde concreet verankeren in ons denken en 
doen. Reinier de Graaf komt in beeld tijdens cruciale fasen in het 
leven waar (complexe of acute) zorg nodig is. Op die momenten 
kunnen wij in gesprek gaan over verbeteren of vergroten van 
gezondheidspotentieel. Ook kunnen we dan hulpvragen of 
behoeften inzichtelijk maken. Dit zijn mooie leermomenten.

Daarnaast betekent levensloopgeneeskunde voor ons het 
identificeren van kansen en mogelijkheden voor het minimaliseren 

van risicofactoren en het verbeteren van beschermende factoren 
door het inzetten van (evidence based) interventies in verschillende 
levensfasen: van preconceptie en jonge jaren tot werkende leeftijd 
en de oudere jaren. 

Waar ligt onze kracht?
Wij staan in nauwe verbinding met onze partners als het gaat 
om leefstijl en de leefomgeving. Ook in het ziekenhuis zien we 
goede samenwerking tussen de verschillende zorgeenheden 
door onze lerende organisatie. Levensloopgeneeskunde krijgt op 
verschillende plekken al concreet vorm. Denk aan de Alcoholpoli, de 
samenwerking met het centrum voor Jeugd en Gezondheid en met 
de coalitie Delft met de Kansrijke Start. Ook bouwen we aan een 
Levenslooppolikliniek. 

Wat willen we in 2025 bereiken? 
Richting 2025 geven we steeds meer handen en voeten aan 
de levensloopgeneeskunde. We gaan aan de slag binnen de 
zorgeenheden met het definiëren van levensloopgeneeskunde binnen 
de ziekenhuiszorg en daarbuiten, waarbij we ons met lokale partners 
inzetten voor gezond leven en gedrag van de inwoners in onze regio.

Wij willen levensloopgeneeskunde op de volgende thema’s verder 
uitbouwen: 
•  Eigen inbreng, vitaliteit en gezondheid (in de zorg en voor 

medewerkers);
• Proeftuin levenslooppoli / leefstijlpoli; 
• Samenwerking met het sociaal domein; 
• Samenwerking met de eerste lijn (anderhalvelijnszorg).
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Strategische pijler 2: Medewerker op 1

De zorgvraag neemt toe en wordt intensiever, terwijl het aantal 
mensen dat in de zorg werkt of kan werken gelijk blijft. Dat 
betekent dat de druk op onze mensen enorm toeneemt: we moeten 
steeds meer doen met evenveel of minder mensen. Dit gaat 
gepaard met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, met name 
voor gespecialiseerde functies. Onze medewerkers zijn de kracht 
van ons ziekenhuis en ongelooflijk waardevol. Dat koesteren we en 
daar blijven we op inzetten. 

Medewerker op 1 vertaalt zich in:
•  Eigen inbreng bij loopbaan en werkomstandigheden (binnen 

strategische, bedrijfsmatige en financiële kaders);
•  Invloed op het werk, de afdeling én de organisatie binnen onze 

lean cultuur;
• Basisbehoefte op orde;
• Veilige omgeving.

Waar ligt onze kracht?
Reinier de Graaf is een stabiele werkgever die de medewerker 
betrekt bij de toekomst. Al jaren is Medewerker op 1 een belangrijk 

Onze ambitie voor 2025
Als werkgever bieden wij ondersteuning 
aan onze medewerkers op het gebied van 
gezondheid, vitaliteit en zelfredzaamheid in 
verschillende fasen van het werkzame leven.

thema. Onze basiscultuur van laagdrempeligheid en samen, maar 
ook onze kernwaarden oprechte aandacht, grensverleggend en 
eigen inbreng zijn het uitgangspunt bij dit thema. 

Wat willen we in 2025 bereiken?
Richting 2025 gaan we Medewerker op 1 meer betekenis 
geven, in nauwe verbinding met onze regio. Op dit moment 
komt ongeveer de helft van de medewerkers uit de regio en 
we willen dit aandeel vergroten. We zijn steeds meer flexibel, 
bijvoorbeeld door samen met lokale partners combinatiefuncties 
te creëren. Persoonlijk leiderschap, eigen inbreng en blijven leren 
zijn steeds belangrijker. Ook digitale competenties, flexibiliteit 
en samenwerking zijn van belang. Wij bieden (bij)scholing en 
mogelijkheden tot verdieping. Continue ontwikkeling (een leven 
lang leren) is en blijft de standaard. 

Strategische pijler 3: Innovatie en digitalisering

De komende jaren gaan we een significant gedeelte van de zorg 
anders, en vaak ook buiten de ziekenhuismuren, organiseren 
samen met onze partners in de regio. Digitale oplossingen kunnen 
ons helpen om onze zorgprocessen slim te veranderen en waar 

Onze ambitie voor 2025
Wij zijn grensverleggend bij de inzet 
van innovatie en digitalisering om de 
juiste zorg op de juiste plek op het juiste 
moment te leveren.
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mogelijk zorg te verplaatsen. Het belang, de behoefte en de 
digitale gezondheidsvaardigheden van patiënten en medewerkers 
vormen hierbij de basis. Zo sluiten we steeds beter aan bij de zich 
sterk ontwikkelende digitalisering in de maatschappij en kunnen 
we de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg 
garanderen.

Er is nog een lange weg te gaan wat betreft het ontsluiten van 
data, koppeling van systemen en het realiseren van een goede  
ICT-basis infrastructuur met uniforme systemen in de regio 
gericht op netwerksamenwerking. Dit vraagt naast technologische 
innovatie de komende jaren ook sociale innovatie en procesmatige 
innovatie: anders werken en anders doen, zowel voor 
zorgprofessionals als voor patiënten. 

Waar ligt onze kracht?
Onze ICT-structuur biedt een stevige basis om op voort te bouwen, 
en vanuit de lean filosofie is de wil er om ook digitaal te verbeteren. 
De fysieke en digitale infrastructuur is goed en de organisatie staat 
open voor innovaties. Door corona is dit in een stroomversnelling 
gekomen: meer dan ooit werken we digitaal en zoeken we digitaal 
onze regionale partners op. Zo werken we samen binnen het 
innovatieplatform en het regionaal platform om informatie te 
delen (het Regionaal Zorgvenster). Ook hebben we een langdurige 
samenwerking met Philips, wat ons snelle toegang geeft tot de 
nieuwste beeldvormende technologieën. 

Wat willen we in 2025 bereiken?
Richting 2025 gaan wij ons innovatievermogen vergroten. 
Dat betekent dat we niet steeds het wiel opnieuw uitvinden, 
maar gebruik maken van voorbeelden om versnelling te geven aan 
innovatie, ook over de grenzen van de ziekenhuiszorg heen. 

We maken de volgende bewegingen:
• Ons innovatievermogen vergroten door onder andere:
 -  Intensiveren van de samenwerking met de TU Delft;
 -  Optimaliseren van ons innovatieplatform;
 -  Verder ontwikkelen van het Veranderbureau.
•  Leren van andere ziekenhuizen/ organisaties; 
•  Zorgverzekeraars betrekken voor duurzame financiering van 

onze plannen/ambitie;
•  Investeren in innovatieve communicatie met inwoners, rekening 

houdend met hun digitale gezondheidsvaardigheden;
•  Inzetten op regionale informatieuitwisseling; 
•  Slim benutten van data en datastructuur optimaliseren.
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Strategische pijler 4: Opleiding en wetenschap

Wetenschap is voor ons een belangrijke manier om talentvolle 
en ambitieuze professionals aan te trekken en onze positie als  
STZ-ziekenhuis te handhaven en verstevigen. Het helpt onze 
speerpunten te behouden en te versterken, om zo continu van 
waarde te zijn voor onze medewerkers en patiënten. Daarnaast is 
wetenschap ook kritisch naar eigen handelen kijken, en daarmee 
een noodzakelijke voedingsbodem om continu de kwaliteit hoog 
te houden in ons ziekenhuis. 

Reinier de Graaf is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Wij vinden 
het belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen blijven 
ontwikkelen en kunnen blijven leren. Door te blijven leren, kunnen 
we onze zorg continu verbeteren en kunnen we innoveren. Opleiden 
en leren kan op vele verschillende gebieden binnen Reinier de 
Graaf: van persoonlijk leiderschap tot medische verdieping. Het is 
voor iedereen, van stagiair tot medisch specialist.

Waar ligt onze kracht? 
Reinier de Graaf werkt al jaren aan het creëren van een continu-
verbeteren cultuur waarbij het uitgangspunt is waarde toe te voegen 
aan medewerker, patiënt, samenwerkingspartners en de regio. 

Door onze organisatie heen wordt consequent gewerkt aan het 
lerende vermogen voor het creëren van vernieuwing en duurzame 
verandering. We hebben een open cultuur waarin we van elkaar 
leren, waarin wetenschappelijk onderzoek onderdeel is van het 
dagelijks denken en handelen. 

We zijn een STZ-opleidingsziekenhuis met opleidingen van 
hoge kwaliteit en een optimaal leerklimaat. We hebben een 
eigen Reinier Academie met een groot inhoudelijk aanbod, maar 
ook gericht op persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. 
Er bestaat goede samenwerking binnen het ziekenhuis (korte 
lijnen, geen hiërarchische cultuur) en daarbuiten (hogescholen en 
universiteiten in de regio). De impact van onze wetenschappelijke 
publicaties is hoog. 

Wat willen we in 2025 bereiken?
Richting 2025 is de Reinier Academie vernieuwend, 
ondersteunend en faciliterend. We willen voor alle medewerkers 
opleidings- en ontwikkel mogelijk heden bieden, zowel in huis 
als daarbuiten. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de 
behoefte en context van onze medewerkers. We faciliteren 
begeleiders, opleiders en onderzoekers en organiseren onze 
processen soepel. We intensiveren onze samenwerking met 
onderwijsinstellingen en benutten en ontwikkelen innovatieve 
vormen van opleiden. 

We zetten in op: 
•  Professionalisering en vernieuwing;
•  Aantrekkelijke samenwerkings- en netwerkpartners;

Onze ambitie voor 2025
We hebben een optimaal onderzoeks- en  
opleidingsklimaat en zijn een aantrekkelijke  
netwerk- en samenwerkingspartner.
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Waar ligt onze kracht? 
We werken veel samen. Binnen, buiten en over de grenzen van 
ziekenhuiszorg heen. Door de jaren heen hebben we laten zien 
dat we een goede netwerker zijn. We hebben partnerschappen 
met de TU en de universitaire en topklinische centra. De Delftse 
regio kenmerkt zich door korte lijnen en goede bestuurlijke 
samenwerking. We weten elkaar te vinden en kennen elkaar goed.

Onze belangrijkste samenwerkingspartner en tevens het startpunt 
voor al onze andere samenwerkingen is de patiënt. Wij zijn er trots 
op dat mensen in onze regio met ons willen samenwerken aan hun 
gezondheid. We vinden het belangrijk dat in deze samenwerking de 
unieke patiënt centraal staat en regie voert over zijn gezondheid 
met hulp van zijn naasten. 

Wat willen we in 2025 bereiken?
Richting 2025 maken we de beweging naar structurele samen-
werking gericht op de gezondheid van de inwoners uit onze 
regio. Wij zijn in netwerkgeneeskunde vaak regisseur, in sommige 
gevallen ook ondersteuner, facilitator, verbinder of aanjager. Onze 
belangrijke samenwerkingspartners zijn inwoners uit de regio, 
huisartsen, partners uit het sociale domein en volksgezondheid, 
verloskundigen, paramedici, TU Delft, academische ziekenhuizen, 
ZBC’s, VVT-organisaties, ICT-organisaties, verzekeraars en 
universiteiten.

De inwoners van onze regio zijn het startpunt van de samenwerking 
en het middelpunt van onze netwerken. Om dit te bereiken maken 
we de volgende de beweging:

•  Verbinden en opleiden, onderzoek en praktijk, door intensiveren 
samenwerking kliniek;

•  Optimaal onderzoeks- en opleidingsklimaat creëren. 

Strategische pijler 5: Netwerkzorg in regionale 
samenwerking

De kwaliteit van zorg en ondersteuning wordt niet alleen bepaald 
door de kwaliteit die binnen de muren van Reinier de Graaf 
geleverd wordt, maar in toenemende mate door de kwaliteit van 
afstemming en samenwerking tussen partijen (in de regio) die zorg 
en ondersteuning bieden. De basis is hiervoor natuurlijk de kwaliteit 
van samenwerking met de patiënt en diens naasten.

Ook de momenten dat inwoners uit de regio niet met ziekenhuiszorg 
te maken hebben, kunnen een belangrijke rol spelen in gezondheid 
en ontstaan van ziekte. De komende jaren willen we vanuit die 
gedachte de samenwerking in de regio rondom de momenten en 
determinanten die effect hebben op die levensloop structureler 
neerzetten. Dit vraagt om samenwerking met andere organisaties in 
de zorg, maar ook met het publieke en sociale domein.

Onze ambitie voor 2025
Samen met onze regionale partners kijken 
we welke zorg en ondersteuning nodig is, op 
welk moment, door wie en op welke plek. Het 
uitgangspunt is altijd de behoefte van de patiënt.
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•  Van regelmatig samenwerken aan zorgvernieuwing naar 
structureel en moeiteloos samenwerken over grenzen heen aan 
zorgvernieuwing en preventie;

•  Van bilaterale initiatieven naar een structurele regionale 
samenwerking vanuit een gedeelde visie, met een regionale 
governance en innovatie-agenda;

•  Van projectmatige financiering naar duurzame nieuwe 
financieringsmodellen en focus op waardecreatie voor de 
inwoners van onze regio.

Naar de toekomst toe willen we onze samenwerkingsverbanden 
een structu relere invulling geven. We zetten in op: 
•  Een regionale innovatie agenda;
•  Structureel vormgeven regionale samenwerking met regionale 

governance;
•  Samen werken aan duurzame bekostiging, over grenzen heen.

4.  Onze speerpunten in de zorg: 
Oncologie, Chronische Zorg & 
Ouderen en Moeder & Kind

Wij zijn een topklinisch ziekenhuis en bieden hooggespecialiseerde 
en complexe zorg. Hierbinnen hebben we een aantal speerpunten 
benoemd. Hieronder zetten we per speerpunt (kort) uiteen hoe zij 
de strategische pijlers hanteren.

Oncologie

Oncologische zorg is de zorg voor patiënten met kanker: 
preventie, diagnose, behandeling én nazorg. Wij bieden een 
breed scala aan oncologische zorg. Deze zorg is binnen Reinier 
de Graaf georganiseerd of wordt in samenwerking met een 
aantal (academische) centra en partners vanuit het Regionaal 
Oncologienetwerk West (RO West) gerealiseerd.
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Door de vergrijzing van de bevolking neemt de vraag naar 
oncologische zorg toe. Steeds meer mensen krijgen te maken met 
de diagnose kanker en steeds meer mensen blijven langer leven 
met of na een periode met kanker. 

Ambitie en keuzes 2021-2025 
De groei van de oncologische zorg vraagt de komende jaren 
om meer ruimte en capaciteit om patiënten te kunnen blijven 
behandelen. Daarnaast vraagt het ook om na te gaan hoe zorg 
elders belegd kan worden, anders georganiseerd, of meer thuis 
ingericht kan worden in samenwerking met partners in de regio. 
Hiermee is netwerkzorg een essentiële randvoorwaarde voor 
oncologische zorg naar de toekomst. 

Waar in het verleden gekeken werd naar samenwerking op 
specifieke tumorgroepen gaat nu ook steeds meer gekeken worden 
naar samenwerking in de regio over verschillende (clusters van) 
tumorgroepen heen. Dit is noodzakelijk om op een goede wijze 
en vanuit de eigen kracht invulling te geven aan de verdergaande 
centralisatie van topklinische zorg. 

De komende jaren zetten wij in op:
•  Focus in onze topklinische oncologische zorg op urologie, 

gastro-enterologie, hematologie; 
•  Versterken van de samenwerking met andere oncologische 

centra en zorgpartners, specifiek de samenwerking met LUMC, 
voor oncologische zorg in de regio;

•  Aandacht voor verplaatsen, waar mogelijk, van oncologische zorg 
naar thuissituatie; 

•  Verder uitwerken en versterken van research en opleiding voor 
genoemde focusgebieden;

•  Vervangen van controlebezoeken en/of risicoafhankelijke 
contactmomenten door digitale vormen; 

•  Ontwikkelen van zorggerelateerde preventie (gericht op 
verkorten van ligdagen, sneller en beter herstel van patiënten 
en beter kunnen ondergaan van therapieën) door inzet van 
leefstijladvies als integraal onderdeel van de behandeling.

Chronische Zorg en Ouderen 

Chronische zorg is zorg voor mensen met een chronische 
aandoening, ongeacht hun leeftijd. In de zorg voor mensen met 
één of meerdere chronische aandoeningen gaat het om zo goed 
mogelijk omgaan en het leren leven met deze aandoening. Hierbij 
zijn kwaliteit van leven, het maximaliseren van eigen regie en 
het voorkomen van verergering van de aandoening belangrijk. 
Chronische aandoeningen komen vaker voor op latere leeftijd. 
Met een vergrijzende samenleving neemt het aantal mensen met 
chronische aandoeningen dan ook toe. 
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In ons ziekenhuis zien we steeds meer mensen op leeftijd, met één 
of meer chronische aandoeningen. In sommige gevallen ervaren 
mensen een combinatie van (complexe) lichamelijke, psychische 
en sociale problemen. Deze groep van kwetsbare ouderen groeit. 
Ouderen wonen steeds langer (alleen) thuis. Kwetsbaarheid wordt 
hierdoor vaak pas laat gesignaleerd. In het ziekenhuis zien we in 
toenemende mate complexe geriatrische problematiek door een 
samenloop van cognitieve en somatische problemen. 

Ambitie en keuzes 2021-2025 
Strategie chronische patiënten 
We staan voor een enorme uitdaging. Willen we hier goed op 
inspelen, dan is het noodzakelijk dat we de komende jaren binnen 
de zorgeenheid chronische zorg en kwetsbare ouderen inzetten op: 
•  Zelfmanagement van patiënten; 
•  Verplaatsen van zorg (bijvoorbeeld samen naar lokale partners 

of naar huis); 
•  Voorkomen van zorg (bijvoorbeeld door levensloopgeneeskunde, 

voorkomen herhaalpoli of verbeteren leefstijl);
•  Digitaliseren van zorg (waar mogelijk); 
•  Continu verbeteren van zorg (om de kwaliteit te waarborgen). 

Strategie kwetsbare ouderen 
Bij de groeiende groep ouderen richten we ons de komende jaren 
op het verder vormgeven en ontwikkelen van bestaande en nieuwe 
samenwerking rondom kwetsbare ouderen. Dat doen we met onze 
lokale en regionale partners, maar ook binnen het ziekenhuis 
willen we beter samenwerken om geriatrische kennis en expertise 
te delen. Ons doel is om samen met die partners op de kwetsbare 

momenten in het leven de juiste dingen te doen en ons in te zetten 
om die kwetsbaarheid te voorkomen. 

Hierin zijn zes belangrijke prioriteiten genoemd: 
•  Ontwikkelen van een gezamenlijke beschouwende unit met 

aandacht voor proactieve zorgplanning; 
•  Opzetten van een team met specifieke aandacht voor de 

multimorbide, oudere patiënt;
•  Doorontwikkelen locatie Voorburg tot wijkkliniek concept; 
• I ntensiveren van onze samenwerking met huisartsen; 
•  Levensloopgeneeskunde inzetten;
•  (Regionale) triage verbeteren en verduidelijken. 

Moeder & Kind 

Moeder- en kindzorg bestaat uit zorg aan vrouwen met een 
kinderwens, zwangere vrouwen, kraamvrouwen en pasgeborenen, 
en kinderen tot 18 jaar. Volledige zorg voor moeder én kind. 
Moeder en kindzorg is in ons ziekenhuis georganiseerd binnen het 
 Moeder- en kindcentrum. 
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De verwachting is dat er de komende jaren meer zwangerschappen 
en levendgeborenen in onze regio zullen zijn dan landelijk. 
Tegelijkertijd neemt de gemiddelde leeftijd van de moeder bij 
de geboorte van het eerste kind toe, wat een verhoogd risico op 
complicaties geeft. Dit vraagt erom de zorg anders en op een 
andere plek te organiseren.

Ambities en keuzes 2021-2025 
Om zorg anders te organiseren wordt gekeken naar zorg in de 
keten, digitalisering en innovatie. Ook is er meer aandacht nodig 
voor preventie en leefstijl. Dit gaat verder dan medische zorg en 
vraagt versterking van de samenwerking met zorgpartners en 
het sociaal domein. Op grond van de groeiende zorgvraag en de 
schaarse middelen en resources geldt ook voor Moeder en kindzorg 
het optimaal organiseren van zorg in een nauwe samenwerking 
met de regio. 

De komende jaren zetten we in op:
•  Levensloopbenadering. Samen met de lokale coalitie Kansrijke 

Start in Delft richten wij op het verder inrichten van de 
ondersteuning voor aanstaande en jonge ouders; 

•  Het geboortecentrum en fertiliteitscentrum als expertisecentra 
en centra voor topklinische zorg;

•  Samen met het Erasmus MC verkennen van een gezamenlijke 
ontwikkeling van een ‘Reproductive Lifecourse Center’ (RLC). Het 
doel van dit initiatief is het bundelen, ontwikkelen en toepassen 
van kennis en expertise vanuit de levensloopbenadering van 
gezondheid, in het bijzonder reproductieve gezondheid;

•  Continuering van ons expertisecentrum voor allergologie;

•  Versterken van de samenwerking met onze (zorg)partners in de 
regio; 

•  Verdere inrichting van de samenwerking met onze ketenpartners 
voor integrale geboortezorg; 

•  Verdere ontwikkeling van en onderzoek binnen onze 
expertisegebieden: allergologie, alcohol en jeugd en IVF;

•  Effectieve inrichting van dataverkeer en gegevensuitwisseling 
tussen verschillende partijen en verschillende systemen binnen 
de ketens.
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5. Hoe gaan we verder?

Onze ambitie komt voort uit onze kracht en is ingevuld met vijf 
strategische pijlers. Samen zijn zij gevisualiseerd in de praatplaat. 
Samen vormen zij de basis voor onze route naar 2025. Maar dit 
is slechts het begin. We gaan dit uitwerken in een strategische 
agenda met concrete doelen, in implementatieplannen per 
zorgeenheid en in een overkoepelende investeringsagenda voor de 
komende vier jaar. Zodat we onze ambitie kunnen verwezenlijken: 
namelijk met onze regionale (zorg)partners échte waarde 
toevoegen aan de gezondheid en ervaren kwaliteit van leven 
van patiënten, medewerkers en van mensen uit onze regio én 
daarbuiten. Samen zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek op 
het juiste moment.

Bekijk hier de praatplaat g



Praatplaat achterin brochure




