
Beoogde uitkomsten ketenaanpak:
- Mensen met een chronische aandoening en hun ondersteuningsbehoefte zijn  

beter in beeld. 
- Er is meer bewustzijn en aandacht voor de mentale gevolgen van het hebben van  

een chronische aandoening 
- Mensen met een chronische aandoening weten beter waar ze terecht kunnen voor  

vragen en ondersteuning.
- (Lokale) ketenpartijen zijn zich (meer) bewust van hun positie, rol en 
 verantwoordelijkheid. 
- (Lokale) ketenpartijen hebben meer inzicht in de doorverwijsmogelijkheden en  

beschikbare interventies. 
- Het contact tussen ketenpartijen verbetert waardoor er binnen de keten sneller  

geschakeld kan worden. 
- Regionale knelpunten zijn inzichtelijk bij het ministerie van VWS. 

Pilots 
In de verkennende fase hebben wij een concept ketenaanpak ontwikkeld. Dit op basis van 
een documentenstudie, gesprekken met stakeholders, een landelijke bijeenkomst, groeps-
gesprekken met mensen met een chronische aandoening en een Group Concept 
Mapping. De concept ketenaanpak wordt getoetst in drie pilotregio’s. 

Tijdens de pilots wordt de regionale situatie in kaart gebracht en gekeken naar wat er al 
geregeld is rondom depressiepreventie bij chronisch zieken. Het doel van de pilot is vervol-
gens om de samenwerking tussen lokale partijen te verbeteren, versterken en 
optimaliseren. De pilots zijn niet gericht op het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, 
tenzij blijkt dat hier vanuit de pilotregio’s behoefte aan is. De pilot zal van start gaan in het 
najaar van 2021 en hebben een looptijd van één jaar. De pilots worden ondersteund en 
begeleid door het projectteam.

Financiering
De insteek van de pilot is om zoveel als mogelijk te passen binnen de huidige formatie van 
de zorg. Er wordt gebouwd op al bestaande samenwerkingen die functioneren op basis 
van de huidige taken en bekostiging van ketenpartijen. De innovatie die de ketenaanpak 
probeert te realiseren zit in het optimaliseren van de onderlinge samenwerking tussen 
partijen. 

Het is mogelijk dat de extra werkzaamheden die nodig zijn om de pilot te organiseren ook 
extra inzet in capaciteit en middelen vergen, die niet gedekt worden uit de bestaande 
budgetten. Het ministerie van VWS biedt daarom de regievoerder in de pilotregio de 
mogelijkheid om met een onderbouwd projectplan bekostiging aan te vragen. Elk project-
plan zal op zijn merites worden beoordeeld door het ministerie van VWS.

Wij zijn op zoek naar huisartsen die gemotiveerd zijn om deel te nemen 
aan een pilot ten behoeve van depressiepreventie bij mensen met een 
chronische aandoening. Graag kijken we samen met u hoe wij het beste 
aan kunnen sluiten op de plannen of samenwerking die uw praktijk al 
heeft. De pilots worden ondersteund en begeleid door het projectteam.

Voor de pilot is het belangrijk dat we een groep organisatie vinden die 
inherent aan elkaar verweven is in een regio, waarbij we de variëteit aan 
organisaties die betrokken is bij depressiepreventie en terugdringen 
zoveel mogelijk betrekken (bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, 
gezondheidscentrum, apotheek, paramedici, POH Somatiek, POH GGZ). 
Samen met u kunnen wij deze andere organisaties aanhaken bij de pilot.

Het project
Om psychische klachten bij mensen met een chronische aandoening te voorkomen en 
terug te dringen ontwikkelen PROOF Adviseurs en Ecorys, een landelijke ketenaanpak. Dit 
doen wij in opdracht van het ministerie van VWS binnen het Meerjarenprogramma 
Depressiepreventie. 

De ketenaanpak bouwt nadrukkelijk voort op bestaande samenwerking en ervaring. Het 
doel is om organisaties en zorgverleners rondom mensen met een chronische aandoening 
beter met elkaar te verbinden. Natuurlijk met bijzondere aandacht voor mensen met een 
chronische aandoening zelf.

Doelgroepen
De ketenaanpak richt zich op alle chronische aandoeningen en zoomt extra in op de 
volgende doelgroepen: 
- Diabetespatiënten;
- Kankerpatiënten;
- Hartpatiënten.
Ook is er bijzondere aandacht voor Long-Covid patiënten.
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Beoogde uitkomsten ketenaanpak:
- Mensen met een chronische aandoening en hun ondersteuningsbehoefte zijn   
 beter in beeld. 
- Er is meer bewustzijn en aandacht voor de mentale gevolgen van het hebben van  
 een chronische aandoening 
- Mensen met een chronische aandoening weten beter waar ze terecht kunnen voor  
 vragen en ondersteuning.
- (Lokale) ketenpartijen zijn zich (meer) bewust van hun positie, rol en 
 verantwoordelijkheid. 
- (Lokale) ketenpartijen hebben meer inzicht in de doorverwijsmogelijkheden en   
 beschikbare interventies. 
- Het contact tussen ketenpartijen verbetert waardoor er binnen de keten sneller  
 geschakeld kan worden. 
- Regionale knelpunten zijn inzichtelijk bij het ministerie van VWS. 
 

Pilots 
In de verkennende fase hebben wij een concept ketenaanpak ontwikkeld. Dit op basis van 
een documentenstudie, gesprekken met stakeholders, een landelijke bijeenkomst, groeps-
gesprekken met mensen met een chronische aandoening en een Group Concept 
Mapping. De concept ketenaanpak wordt getoetst in drie pilotregio’s. 

Tijdens de pilots wordt de regionale situatie in kaart gebracht en gekeken naar wat er al 
geregeld is rondom depressiepreventie bij chronisch zieken. Het doel van de pilot is vervol-
gens om de samenwerking tussen lokale partijen te verbeteren, versterken en 
optimaliseren. De pilots zijn niet gericht op het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, 
tenzij blijkt dat hier vanuit de pilotregio’s behoefte aan is. De pilot zal van start gaan in het 
najaar van 2021 en hebben een looptijd van één jaar. De pilots worden ondersteund en 
begeleid door het projectteam.

Financiering
De insteek van de pilot is om zoveel als mogelijk te passen binnen de huidige formatie van 
de zorg. Er wordt gebouwd op al bestaande samenwerkingen die functioneren op basis 
van de huidige taken en bekostiging van ketenpartijen. De innovatie die de ketenaanpak 
probeert te realiseren zit in het optimaliseren van de onderlinge samenwerking tussen 
partijen. 

Het is mogelijk dat de extra werkzaamheden die nodig zijn om de pilot te organiseren ook 
extra inzet in capaciteit en middelen vergen, die niet gedekt worden uit de bestaande 
budgetten. Het ministerie van VWS biedt daarom de regievoerder in de pilotregio de 
mogelijkheid om met een onderbouwd projectplan bekostiging aan te vragen. Elk project-
plan zal op zijn merites worden beoordeeld door het ministerie van VWS.

Contactgegevens
Mocht u vragen hebben over het project of interesse hebben in deelname aan een pilot kunt u 
contact opnemen met Marieke Rorijs (projectsecretaris) via: marieke@proofadviseurs.nl of (+31) 06 193 
55 870.

Wij zijn op zoek naar huisartsen die gemotiveerd zijn om deel te nemen 
aan een pilot ten behoeve van depressiepreventie bij mensen met een 
chronische aandoening. Graag kijken we samen met u hoe wij het beste 
aan kunnen sluiten op de plannen of samenwerking die uw praktijk al 
heeft. De pilots worden ondersteund en begeleid door het projectteam.

Voor de pilot is het belangrijk dat we een groep organisatie vinden die 
inherent aan elkaar verweven is in een regio, waarbij we de variëteit aan 
organisaties die betrokken is bij depressiepreventie en terugdringen 
zoveel mogelijk betrekken (bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, 
gezondheidscentrum, apotheek, paramedici, POH Somatiek, POH GGZ). 
Samen met u kunnen wij deze andere organisaties aanhaken bij de pilot.

Het project
Om psychische klachten bij mensen met een chronische aandoening te voorkomen en 
terug te dringen ontwikkelen PROOF Adviseurs en Ecorys, een landelijke ketenaanpak. Dit 
doen wij in opdracht van het ministerie van VWS binnen het Meerjarenprogramma 
Depressiepreventie. 

De ketenaanpak bouwt nadrukkelijk voort op bestaande samenwerking en ervaring. Het 
doel is om organisaties en zorgverleners rondom mensen met een chronische aandoening 
beter met elkaar te verbinden. Natuurlijk met bijzondere aandacht voor mensen met een 
chronische aandoening zelf.

Doelgroepen
De ketenaanpak richt zich op alle chronische aandoeningen en zoomt extra in op de 
volgende doelgroepen: 
- Diabetespatiënten;
- Kankerpatiënten;
- Hartpatiënten.
Ook is er bijzondere aandacht voor Long-Covid patiënten. 




