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Wat gaan we vandaag doen?

Tijd Activiteit

13.50-13.55 uur Welkom en introductie ZonMw en LZO

13.55-14.05 uur Voorstelronde

14.05-14.10 uur Subsidierondes LZO

14.10-14.15 uur Introductie panel

14.15-15.00 uur In gesprek

15.00-15.05 uur Afsluiting



Stimuleren gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

• Wetenschap en samenleving ontmoeten elkaar. 

• Spectrum van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe 
behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de 
organisatie van de zorg. 

• In programma’s legt ZonMw verbinding tussen onderzoek, praktijk, 
beleid en onderwijs. 

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de 
ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. 



Hoe werkt ZonMw?

• Opdracht (VWS, NWO, anders).

• Opdracht vertalen in programma. 

• Brede programmacommissie.

• Subsidierondes.

• Honorering projecten.

• Impact versterken en zichtbaar maken.



Clusters



Doelstellingen Programma Langdurige Zorg en 
Ondersteuning (LZO)

1. Het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de 
langdurige zorg en ondersteuning en verspreiden van deze kennis 
naar de praktijk, ter bevordering van de kwaliteit van zorg en een 
duurzame kennisinfrastructuur. 

2. Het stimuleren van lokale netwerken die samenhangende zorg, welzijn 
en ondersteuning bieden aan thuiswonende ouderen. 

3. Het doorbreken van de trend van eenzaamheid onder ouderen.



Sessie - lokale netwerken in actie

Wie zitten er in de zaal?

• Wie bent u?

• Met welke vraag of vanuit welke nieuwsgierigheid bent u naar deze 
sessie gekomen?



https://www.youtube.com/watch?v=XAO4KaCWVXw

Animatie



Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg

• Lokale netwerken bestaan uit samenwerkende professionals in de wijk.

• Deze samenwerking is gericht op realisatie en verbetering van 
samenhangende ondersteuning, welzijn en zorg aan thuiswonende 
ouderen. 

• Dit aanbod sluit aan op bij wensen en behoeften van ouderen.

• De manier waarop wordt samengewerkt in het netwerk is uniek. 

• Om hierop aan te sluiten worden er oproepen uitgezet in verschillende 
fases.



Wat kunnen de netwerken aanvragen? 

Ontwikkelsubsidie – Fase I

• Subsidie om een extern adviseur in te huren. 

• Adviseur begeleidt het netwerk met analyses.

• Resultaat is een plan van aanpak om mijlpalen te bereiken.

Uitwerkingssubsidie – Fase II 

• Begeleiding door een actieonderzoeker bij ontwikkeling van het netwerk.

• Uitwerken van inhoudelijke onderwerpen.

• Processen en werkwijzen worden aanpast en geëvalueerd.



Wat gaan de netwerken doen met de subsidie in Fase II?

• Het netwerk kiest twee inhoudelijke onderwerpen.

• Bijvoorbeeld:

o Opzetten van valpreventie.

o Verbeteren afstemmen huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg en 

eerstelijnsverblijf.

• Aan de slag in de praktijk:

o Opzet en invulling gestoeld op actieonderzoek.

o Door inzet van leer- en verandermethodieken.

o Stimuleren kennisontwikkeling en deling.



Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?



In gesprek met lokale netwerken die voor actie gekozen 
hebben

Zorggroep Noorderbreedte

Beter Thuis Loosduinen



Afsluiting

Voor meer informatie en contact kijk op:

Øwww.zonmw.nl/netwerken-lzo

Of mail ons via: 

Ønetwerken-lzo@zonmw.nl 

Of kom langs bij onze stand!


