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Landelijk ROS-netwerk 
Het ROS-netwerk is het landelijk dekkend netwerk van alle 15 Regionale Ondersteuningsstructuren, de 

zogenaamde ROS’en. Zij adviseren en begeleiden in de eigen regio's de eerstelijns gezondheidszorg  én betrokken 

partijen in zorg en welzijn  bij het realiseren van samenhangende zorg in de wijken. Een belangrijke 

maatschappelijke opdracht met als doel om mensen zinnige en zuinige zorg dicht bij huis te bieden. Met de 

veranderingen in de zorg neemt ook de complexiteit van de vraagstukken toe. Dit betekent een sterk 

veranderende opgave voor zorgprofessionals, gemeenten/overheid en alle andere zorg- en welzijnsorganisaties. 

Partijen hebben elkaar nodig. Niet alleen binnen de eerste lijn, maar juist over de bestaande grenzen heen. Met 

een groot belang voor de inwoners, die in deze samenwerking centraal staan.   

De dienstverlening van de ROS bestaat onder andere uit het begeleiden, ontwerpen en ondersteunen van 

veranderprocessen in de organisatie van zorg. Dat doen ze vanuit verschillende rollen op lokaal en regionaal 

niveau. Zij hebben uitstekende kennis van de eerste lijn en weten wat er speelt in de regio's. Samen met de 

eerste lijn en andere betrokkenen wordt er ingezet om de zorg en ondersteuning van bewoners slimmer en 

efficiënter te organiseren. Er wordt hierbij opgetreden als onafhankelijke regionale partner. Vanuit de maat-

schappelijke opdracht om de eerstelijnszorg voor inwoners in de wijk te versterken, ontvangen ROS’en 

financiering vanuit het beleid van het ministerie van VWS. De preferente zorgverzekeraar zorgt voor een 

vergoeding aan de ROS per inwoner op basis van een beleidsregel van de Nza. De ROS’en hebben hiermee 

regionaal de taak om de implementatie van vernieuwingen te ondersteunen, de eerste lijn te versterken en 

innovatie te stimuleren. 

 

VitaValley SET-up programma 
VitaValley is een onafhankelijke netwerkorganisatie, vanuit het algemeen nut gericht op een gezond en vitaal 

Nederland. Sinds 2004 realiseert VitaValley innovaties met grote impact op het werk van zorgprofessionals en 

op de gezondheid van veel burgers. VitaValley beoogt een transitie van zorg naar gezondheid en als er toch zorg 

nodig is, dan zo veel mogelijk op de juiste plek.  

VWS heeft VitaValley gevraagd om als onderdeel van de SET-regeling het SET-up programma vorm te geven. De 

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die met een 

inkoper willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen. Onderdeel van 

de regeling is een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt 

bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven nadat projecten toegekend zijn. Tevens bouwt zij een stevig 

leernetwerk op dat zich richt op het verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden van waardevolle kennis en 

ervaring omtrent duurzame implementatie van zorgtechnologie. Hiermee zet de regeling extra in op het 

versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health. 

Met de SET Covid-19 is er een Fasttrack Beeldschermzorg toegevoegd om het werkveld te ondersteunen bij het 

maken van de juiste keuze en inrichting van beeldschermzorg toepassingen. 

Vanuit de wens om de geleerde lessen voor de eerstelijns gezondheidszorg uit het SET-up programma, 

onderdeel van de SET regeling, toegankelijk te maken en te delen met het werkveld, is het initiatief 

ontstaan tot een verbinding tussen het SET-up programma van VitaValley en het Landelijk ROS-netwerk.  

Zo werken we samen aan de grootschalige en duurzame inzet van e-health.  

 

https://www.ros-netwerk.nl/
https://vitavalley.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set
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Samen verder 
Het ROS-Netwerk, de SET en de ondersteuning vanuit SET-up zijn belangrijke pijlers om eHealth op grote schaal 

en duurzaam in te zetten. Door verbinding kunnen we hierin versnellen. Door samenwerking in een leernetwerk, 

het naar voren brengen van goede voorbeelden, het verrijken van bestaande initiatieven. Daarmee er uiteindelijk 

voor zorgen dat wat we in het ene programma hebben opgebouwd, door het andere programma in de eigen 

regio verder gebracht kan worden, zodat het uiteindelijk ten goede komt aan de zorg, bij de mensen thuis. De 

manieren waarop we dit gaan vormgeven zijn we aan het verkennen. De eerste stap is dat we via de 

communicatie kanalen van het Landelijk ROS-netwerk kunnen zorgen voor uitwisseling van kennis en kunde.  

Vanuit de afzonderlijke ROS'en naar de individuele innovatieclusters en organisaties die een SET-subsidie hebben 

ontvangen. Maar ook vanuit de innovatieclusters die heel concreet aan de slag zijn met innovatieve zorgtech-

nologie te implementeren in hun zorgorganisatie.  

Tenslotte; Je gaat alleen wellicht sneller, maar samen kom je verder. We kijken er naar uit om concrete stappen 

te maken en zijn trots op de verbinding die tot stand is gekomen. 

Nu de nieuwe regeling SET COVID 19 2.0 net geopend is, biedt dat onder andere voor de eerstelijnszorg-

/huisartsen een prachtige mogelijkheid om de digitalisering van de zorg mogelijk te maken. Bekijk hier het 

volledige persbericht. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/07/03/77-miljoen-extra-voor-structurele-inzet-van-digitale-zorg-thuis

