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Project Zorgcontinuüm 
gestart met ELV- aanmeld-
portaal, PlusPunt-
ouderen en verbeteren 
samenwerking ouderen-
zorg in de eerste lijn.

Twee potentiële 
projecten in de 
initiatiefase voorbereid: 
Via Zelfhulp naar
Zelfregie en Persona-
lised Medicine.

Project WeHelpen is 
afgerond, maar gaat 
door. Er komt ook een 
gezamenlijke evaluatie 
van het project.

Aansluiting van MijnZorg 
bij de beweging 
Positieve Gezondheid is 
een feit met de opening 
van het Actiecentrum 
Positieve Gezondheid. 

Werkbezoek VWS aan 
MijnZorg in november 
om terug en vooruit te 
blikken op de proeftuin.

Sinds oktober toetreding 
VVT-organisaties tot het 
Partneroverleg MijnZorg.

Voorbereiding her-
inrichting samenwerking 
MijnZorg in Stuurgroep 
en Partneroverleg. 

‘Netwerkbijeenkomst 
Positieve Gezondheid 
in de praktijk voor drie 
Limburgse proeftuinen 
en ZonMw, gericht op 
kennisdeling.

Regio-analyse van OZL 
gepresenteerd door 
Robuust.  Samen met 
andere betrokkenen, 
zoals UM, RIVM, GGD, 
wordt de analyse in 2018 
aangevuld.

VEZN-gelden leiden tot 
boost in de uitvoering 
van Zorgcontinuüm 
ouderenzorg, Patient-
gericht gesprek en MIJN.-
Streekformularium.  

2018

Nog even terugblikken op 2017.
En daarna op naar een positief en 
gezond 2018.
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Televisieopnames 
SBS-programma 
SamenSterk bij 
Anderhalvelijnscentrum 
PlusPunt Medisch 
Centrum in Heerlen.

Het project Leefstijlcoach 
is succesvol. In 2018 
krijgt het een boost, 
waarna het vanaf 2019 
wordt opgenomen in de 
basisverzekering.

Over MijnZorg
MijnZorg pakt de handschoen op om tegelijkertijd de stijging van de zorgkosten te beperken en knelpunten in de zorg op te lossen. Het gaat 
ervan uit dat kostenbeheersing lange tijd één van de beleidsdoelstellingen zal zijn, omdat de zorgvraag sneller groeit dan het beschikbare 
budget. Tegelijkertijd biedt MijnZorg een alternatief voor de bezuinigingsmaatregelen die de overheid heeft om groei van de zorgkosten te 
beperken.

Onze uitgangspunten
MijnZorg gaat er vanuit dat het effectiever is als zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten in een regio samenwerken met het oog 
op een toekomstbestendige aanpak. Het richt zich niet alleen op verbetering van betaalbaarheid van de zorg, maar ook op kwaliteit en 
toegankelijkheid. Verbeteringen voor alle partijen is het uitgangspunt. Van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraar tot overheid, 
gemeente en werkgevers.
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