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JAARPLAN STICHTING ELZIS 2023 
 

Stichting ELZIS is opgericht in 2015 met als doel om de kwaliteit van de eerstelijns zorg in 

Soest te verbeteren én te bevorderen dat zorgaanbieders elkaar en elkaars expertise kennen.  

Vanaf 2020 is een transitie gaande waarbij er in de hele regio soortgelijke organisaties 

worden opgericht, zogenaamde wijksamenwerkingsverbanden (WSV). Deze wijken werken 

samen onder de vlag van Huisartsen Eemland. De regio-organisatie heeft als doelstelling het 

verbeteren van de zorg volgens het Quadrupple Aim principe. Dit houdt in:  

 

We organiseren de zorg dusdanig dat de ervaren gezondheid van inwoners verbetert, dat 

kwaliteit van zorg door de patiënten als steeds beter wordt ervaren, de zorgprofessionals hun 

werkplezier en werkdruk als goed ervaren en de gemiddelde kosten per hoofd van de 

bevolking afnemen. 

 

 

ELZIS zal in 2023 een aantal bestaande projecten/werkgroepen voortzetten en daarnaast een 

aantal nieuwe werkgroepen starten.  

 

Bestaande 

werkgroep 

Acties Betrokken 

bestuurslid 

Aansluiten bij thema 

HE 

Oncologische 

(na)zorg 

Vergroten bekendheid 

oncologisch netwerk, 

scholing, pilot lotgenoten 

contact 

Sylvia 

Ankoné 

Kwetsbare Ouderen/ 

Psychische 

kwetsbaarheid 

Positieve 

Gezondheid 

Scholing, publiciteit, 

terugkomdag/intervisie, 

betrekken bevolking Soest 

Rieneke 

Grotenboer 

 

Chronische zorg, 

Leefstijl en Preventie 

Wandelchallenge/ 

Ommetje 

Bevorderen van gezond 

gedrag in de vorm van 

wandelen.  

Rieneke 

Grotenboer 

Chronische zorg, 

Leefstijl en Preventie 

Palliatieve Zorg Organiseren Café 

Doodgewoon (2 à 3 keer per 

jaar), inspiratiesessie 

zorgverleners 

 Kwetsbare Ouderen 

Valpreventie (in 

oprichting) 

Onderzoek samen met de 

gemeente voor preventie en 

scholing.  

Miki 

Tavasszy 

Kwetsbare Ouderen, 

preventie 

Eetproblematiek (in 

oprichting) 

Onderzoek naar de vroeg 

signalering, start tijdige 

behandeling, betrekken 

naasten. 

Miki 

Tavasszy 

Psychische 

kwetsbaarheid 



 

Pagina 2 van 3 

 

 

Naast deze bestaande activiteiten zal ELZIS begin 2023 onderzoeken welke mogelijkheden er 

zijn voor het starten van een of meerdere werkgroepen over:  

• GLI 

• Slaapstraat 

• Diabetes typering 

• Professionalisering Paramedie 

• Beroepenmarkt: markt voor zij-instromers in de zorg 

• Onderzoek behoefte opzet ouderenzorg netwerk  

 

Aandachtspunten voor 2023: 

• Borging van bestaande afspraken 

• Betrekken van inwoner(s) – kan gebruik worden gemaakt van bestaande cliëntenraad, 

bewonersoverleg, HE cliëntenraad, via de gemeente? Speciale aandacht voor de 

inwoner van Soest met een niet-Nederlandse achtergrond en voor de inwoner onder 

of net boven de armoedegrens. 

• Nauwere aansluiting met ketenzorgprogramma’s 

• Opstellen meer jaren plan 

 

Eind november 2022 formuleerde Huisartsen Eemland enkele regionale projecten, specifiek 

voor de wijksamenwerkingsverbanden. ELZIS heeft een aantal projecten, dat daar goed op 

aansluit. 
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ACTIVITEITEN 2023 

Voor het verbinden van de aangesloten zorgaanbieders onderling en met de stakeholders 

willen wij in 2023 de volgende bijeenkomsten organiseren. 

 

Datum Doel Doelgroep 

30 januari 2023 

Raad van 

Aangeslotenen 

Raad van Aangeslotenen informeren over 

Jaarplan en nieuwe ontwikkelingen 

Alle aangesloten 

zorgaanbieders 

Maart 2023 

Gemeentelunch 

Verbinden en netwerken rondom de 

volgende thema’s (nog vast te stellen):  

• Positieve gezondheid 

• Ouderenzorg 

• Valpreventie 

• GLI 

• Rookvrij Soest 

Gemeente Soest en 

Aangesloten 

zorgaanbieders 

1 Juni 2023 

Kennismarkt 

Uitwisselen nieuwe ontwikkelingen en leren 

van elkaar 

Aangesloten 

zorgaanbieders + ruimte 

voor nieuwe 

initiatieven/aanbieders 

2de helft 2023 

Wijksafari 

Kijken in elkaars winkeltje (op de fiets door 

Soest) 

Alle zorgaanbieders 

Week van de 

Valpreventie 

2 – 8 oktober  

Valpreventie promoten  Inwoners van Soest 

 

 

Bestuurssamenstelling:  

❖ Sylvia Ankoné, voorzitter (dementiecoach) 

❖ Eelko Bunte, algemeen bestuurslid (huisarts, huisarts coördinator)  

❖ Rieneke Groteboer, penningmeester (apotheker) 

❖ Miki Tavasszy, secretaris, (fysiotherapeut, voorgedragen door Paramedie Soest) 

❖ Vacature  

 

Coördinator:  

❖ Birgit Smit  

 


