
Wijkverpleging: 
high care@home

Oost, west, thuis best

Er wordt steeds meer specialistische zorg, zoals 

complexe wondzorg of oncologische zorg, in de 

thuissituatie geboden. Onder andere omdat de 

opnameduur in ziekenhuizen steeds korter wordt 

en de patiënt steeds meer centraal komt te staan. 

Veel mensen willen liever thuis verzorgd of 

verpleegd worden, maar ook thuis sterven.  

In dit e-zine laten we de mogelijkheden, 

ontwikkelingen en belemmeringen zien van 

specialistische zorg thuis. 
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verpleging en verzorging thuis – in de wijk of in een aanleunwoning – 
is nooit weggeweest, maar wel opnieuw onder de aandacht gekomen. 
niet vreemd eigenlijk, want wijkverpleging is zeer belangrijk met het 
oog op de groeiende groep ouderen en chronisch zieken die zolang 
mogelijk in de eigen thuissituatie kunnen en willen wonen en functio-
neren. met behoud van de kwaliteit van hun leven. mensen willen 
daarbij zoveel mogelijk eigen regie en zeggenschap en indien mogelijk 
en wenselijk ondersteuning uit hun eigen netwerk. 
 
De professionals van de wijkverpleging realiseren dit, samen met de 
cliënt en zijn omgeving. Zij indiceren welke zorg op welk moment nodig 
is en coördineren, regisseren en organiseren dit. Zij zijn het vertrouwde 
gezicht in de wijk, zowel voor de cliënt als voor de huisarts, eerstelijns 
gezondheidszorg en andere samenwerkingspartners. Waar zorg nodig is, 
wordt zorg geboden.

Wat de wijkverpleging is en kan, daarover lijkt geen twijfel te bestaan. 
Dat we op weg gaan naar een andere vormgeving van de zorg in de 
eerstelijn wordt ook steeds meer duidelijk. hoe we dat met elkaar gaan 
regelen, organiseren, bekostigen en controleren? Daarover zijn nog 
veel vragen. 

in dit e-zine Wijkverpleging verkennen we die vraagstukken. We praten 
met cliënten, wijkverpleegkundigen, verzekeraars, zorgaanbieders, 
opleiders en andere betrokkenen. Want alleen samen kunnen we 
goede zorg thuis garanderen.  
 
nieuwsgierig geworden? Blader snel door.

IntroductIe_Wijkverpleging: high care@home 

Andere edities lezen? 
1.  Wijkverpleging: terug van (nooit) weggeweest
2. Synergie door samenwerken 
3. ondernemen in de eerstelijn
4. Thuis met technologie

of kijk op www.actiz.nl
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IntervIew met BertIen dumas_manager inkoop bij menZiS

 

  
  

  

 

Dumas is verantwoordelijk voor de eerstelijn bij menzis. 
voor een domeindiscussie loopt de manager inkoop 
bepaald niet warm. “Wat mij betreft mag het begrip 
eerstelijn worden afgeschaft”, merkt ze op. De diverse 
lijnen maken het er, vanwege de verschillende geldstromen, 
niet eenvoudiger op. “voor de patiënt moet het niets 
uitmaken waar de zorg van afkomstig is”, verwoordt 
Dumas de visie zelfverzekerd. “laten we eerst vanuit de 
inhoud redeneren, en ons daarna pas buigen over de 
kosten.” 

specialistisch waar nodig
De inhoud biedt talrijke aanknopingspunten voor betere 
zorg, denkt zij. maar de productieprikkels die zorgaanbieders 
kietelen, steken vaak een spaak in het wiel. Dat blijkt in  

 
 
de praktijk. ook bij wijkverpleegkundige zorg waar 
complexe infrastructuur voor nodig is, kan dit een rol 
gaan spelen. het gevaar schuilt erin dat alle zorgaanbieders 
teams gaan optuigen voor complexe zorg. “in verband 
met de betaalbaarheid willen wij dat voorkómen.  
het uitgangspunt moet zijn: generalistisch waar het kan, 
specialistisch waar nodig.”

De zorgverzekeraar stimuleert het onderscheid in aanbod 
tussen aanbieders van wijkverpleging. een groot deel 
biedt algemene zorg aan. een beperkt aantal andere 
organisaties neemt, al dan niet aanvullend, complexere 
zorg voor haar rekening die specialistische kennis vereist. 
aanbieders maken onderling goede afspraken over de 
toegang van patiënten tot meer specialistische zorg. en 
dat moet een normale gang van zaken worden. “als je 
een complexe aandoening hebt, word je doorverwezen 
naar een universitair medisch centrum en niet naar >> 

Zorg dichtbij mensen brengen
Zorgaanbieders, vanuit welk domein dan ook, 

voelen voortdurend een knagende productieprikkel, 

ervaart manager inkoop eerstelijn bertien Dumas 

van menzis. De apotheek vaart als het ware wel bij 

de verkoop van pillen en de wijkverpleging floreert 

door uren te schrijven. maar wat is in het belang van 

de klant? “Die vraag hanteren wij als uitgangspunt”, 

stelt Dumas droogjes vast.
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>> een algemeen ziekenhuis. iets dergelijks streven we in 
de wijkverpleging ook na.”

pluscontracten
menzis sluit daarom basis- en pluscontracten af in de 
wijkverpleging. en met partijen die werk maken van het 
vergroten van zelfredzaamheid, maakt menzis additionele 
afspraken. Deze plus-aanbieders leveren ook zorg met een 
hogere moeilijkheidsgraad. “hier contracteren wij op dit 
moment grote partijen voor. Denk aan livio, icare en Sensire 
bijvoorbeeld. Deze organisaties hebben veel kennis in 
huis.” met hen gaat menzis projecten aan om samen de 
kosten te laten dalen, of beheerst te laten groeien.

complexe wondzorg is tevens een terrein waarbij menzis 
anders wil gaan inkopen. Wondzorg is een complexe 
materie waarbij veel partijen zorg leveren aan verschil-
lende groepen patiënten. nu bouwt de manager inkoop 
een voorbehoud in. “als we naar verandering zoeken, 
moeten we in eerste instantie vanuit de zorginhoud 

bepalen wat er voor verschillende patiëntengroepen 
nodig is. De locatie is daarbij van ondergeschikt belang. 
Dus de ene keer buigt een algemeen wijkverpleegkundige 
zich erover, en de andere keer is er samenwerking met 
een gespecialiseerd verpleegkundige of professional in 
het ziekenhuis nodig.” 

Dit brengt het gesprek op de kwaliteitscriteria voor 
specialistische wijkverpleging. nu fronst Dumas haar 
wenkbrauwen. er zijn namelijk zeker onderlinge verschillen 
tussen de diverse aanbieders, maar welke dat zijn? “We 
moeten als sector, aanbieders en verzekeraars, verschillen 
in kwaliteit inzichtelijk gaan maken. Dat zijn we als sector 
verplicht aan de miljoenen mensen die dagelijks keuzes 
maken van welke zorgaanbieder zij zorg willen ontvangen.” 
De beroepsvereniging verpleegkundigen & verzorgenden 
nederland dient hierbij een belangrijke rol te spelen, 
vindt zij bovendien.

duurzame innovaties
op het gebied van technologie spelen veel ontwikkelingen 
die patiënten beter toegang kunnen bieden tot zorg. Ze 
kunnen menzis helpen de zorg duurzaam betaalbaar te 
houden, denkt Dumas. momenteel komt dit tot uitdruk-
king in kleine projecten. Zoals een kleinschalig copD-
project ‘Zorg in beeld’ van Sensire en het Slingeland 
Ziekenhuis onder circa 150 patiënten. ook heeft menzis 
geëxperimenteerd met online fysiotherapie. 
innovaties met potentie voor de toekomst, die wel van 
patiënt, zorgaanbieder en verzekeraar vragen om met een 
open blik te kijken naar de inzet van nieuwe technologie. 

Zorg achterwege laten
huisartsen of praktijkondersteuners kunnen binnen 
wijkteams een belangrijke functie vervullen, denkt de 
inkoopmanager tevens. Zij stelt vast dat veel huisartsen 
zoekende zijn naar hun rol hierbij. De verwachtingen 
lopen ook uiteen. “We zijn ook pas een jaar op weg”, 
relativeert ze. “We moeten de nieuwe aanpak wel een 
kans geven.” 

een interessant voorbeeld vormt het ‘shared savings’-
project van menzis met huisartsen in enschede. Dat gaat 
over te leveren zorg, kwaliteit en kosten; van wijk tot en 
met ziekenhuis en de apotheek. >> 

“Wat mij betreft mag het begrip eerstelijn worden afgeschaft.”
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>> De betreffende huisartsen daar ontvangen een bonus 
als zij in staat zijn om de kosten bij gelijkblijvende of 
betere kwaliteit te laten dalen. 
het is een methode om te kijken hoe die productieprikkel 
kan worden doorbroken. “We hebben lang met elkaar 
gesproken over hoe we dit zouden willen aanpakken, en 
het is uiteindelijk gelukt.”

Dumas zou de eerste lijn ook graag een adviserende rol 
toebedelen. Die de patiënt inlicht en suggesties doet 
over type en hoeveelheid zorg. Die daarover in dialoog 
gaat, of misschien wel oppert om bepaalde behandelingen 
achterwege te laten. “momenteel leveren we zorg totdat 
je er letterlijk bij neervalt. maar willen patiënten dit wel? 
het gaat hierbij niet zozeer om het besparen van geld, 
maar om eigen keus. mensen moeten ook de gelegen-
heid krijgen om te sterven!” 

De manager heeft het vermoeden dat nieuwe generaties 
meer zelf in de lead zullen zijn dan nu het geval is. op 
welke plek willen ze de zorg halen, en kunnen ze ook zorg 
voorkómen? Ze schat in dat mensen dan vaker zullen 
afzien van bepaalde behandelingen als ze goede 
informatie krijgen over de inhoud en de gevolgen ervan.

draaiknop
momenteel bedragen de totale kosten in nederland voor 
de gezondheidszorg 5,6 miljard euro. De salarissen van 
menzis medewerkers vormen slechts een fractie van dat 
bedrag. “aan deze knop kunnen we dus draaien”, stelt 
Dumas vast. 
De onderlinge solidariteit staat onder druk, constateert 
ze aan de hand van de klantenpanels die de verzekeraar 
regelmatig raadpleegt. verzekerden willen bijvoorbeeld 
af van kraamzorg in hun polis, of stellen vergoedingen 
voor rokers ter discussie. “hoeveel ben je bereid te 
betalen voor je buurman?” Zorg voorkómen is een 
uitstekend middel om uitgaven terug te brengen. 
efficiëntere zorg levert lagere premies op. “mijn droom is 
dat aanbieders hun productieprikkel loslaten, en dat mijn 
kinderen als zij het nodig hebben, ook toegang zullen 
hebben tot goede en betaalbare zorg.” <

  
  

menzis is een zorgverzekeraar zonder winstoog-
merk. de speler van formaat heeft 2,2 miljoen 
verzekerde personen in het bestand. de organi-
satie bestrijkt grote delen van gelderland, 
groningen, twente en de achterhoek, de kop van 
drenthe en de regio den haag.

de verzekeraar wil het geld dat ze binnenkrijgt zo 
goed mogelijk verdelen over alle verzekerden. Ze 
houdt zich bezig met vergoedingen, zorgadvies 
en ‘leefkracht’. een gezonde leefstijl van de 
verzekerden wordt beloond. daarbij is het 
uitgangspunt datgene wat mensen zelf kunnen. 
via een gezonde manier van leven is het mogelijk 
om punten te sparen. die kunnen worden ingezet 
voor kortingen op aanvullende verzekeringen, op 
de sportschool, voeding en dagjes uit bijvoorbeeld. 

“Zorg voorkómen is een uitstekend middel om uitgaven 
terug te brengen.” Dat zijn we als sector verplicht.”
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Blog annetje Bootsma

regelmatig wordt iemand van ver in de 90 op- 
genomen in het ziekenhuis vanwege een infectie en 
uitdroging. In de praktijk betekent dit dat iemand 
uren verward op de eerste hulp ligt te wachten op een 
ziekenhuisbed. veel kwetsbare ouderen overlijden 
in de weken na een ziekenhuisopname. wanneer 
mag je nog rustig thuis sterven?

aan het eind van het leven is het de vraag hoe ver je gaat 
om het lichamelijke evenwicht te herstellen en ziektes 
proberen op te lossen. Soms past palliatieve zorg thuis dan 
veel beter. Dat iemand “mag” overlijden. Dat de aandacht 
ligt bij het betrekken van familie, huisarts en thuiszorg, bij 
een rustig sterfbed in plaats van bij een onrustige (onge-
lukkige) levensverlenging.

het is belangrijk om goede afspraken te maken voor er 
een acute opname-situatie speelt, want geen enkele 
weekendarts of ambulancebroeder zal in een noodsituatie 
de verantwoordelijkheid nemen om iemand niet naar het 
ziekenhuis te sturen. Dat noemen wij artsen advanced-care 
planning. Dit gaat dus veel verder dan het nadenken over 
wel of niet reanimeren bij een hartstilstand.

operaties en ziekenhuisopnames worden verheerlijkt
De dokter heeft een duidelijke rol voor ouderen en 
kwetsbare mensen, en toch schieten we als dokters 
vreselijk tekort. Wij moeten verder denken en kijken dan 
het medische domein. maar in ons gezondheidssysteem, 
hebben dokters leren denken in directe oplossingen voor 

directe problemen. en als het thuis niet meer opgelost kan 
worden wordt iemand naar het ziekenhuis gestuurd. en in 
het ziekenhuis worden dan gebroken botten aan elkaar 
gezet, wordt met een infuus vocht en zoutbalans hersteld, 
krijgt het hart een grote medicamenteuze oppepper, en 
kanker en infecties een medicamenteuze dreun.
ondertussen zien we dat veel ouderen ondervoed het 
ziekenhuis binnenkomen en dat veel ouderen in het 
ziekenhuis of in de maanden na opname alsnog overlij-
den. kunnen we niet accepteren dat sterven hoort bij het 
leven van ouderen? 

ouderengeluk
vorige maand was ik bij een 87-jarige man. hij vertelde 
trots dat de gemeente een trouwfoto van hem en zijn 
vrouw had gebruikt voor een affiche. “ik woon hier al 40 
jaar. vroeger was hier nog een polder en voer ik met een 
bootje vol kaas.” De man komt nu zijn stoel voor het raam 
niet meer uit. hij heeft thuiszorg en zijn kinderen komen 
elke dag langs. hij valt af en zijn “zithouding” is niet zoals 
het hoort en slecht voor de huid, het geheugen hapert en 
hij is snel verward. hij wil geen 100 worden, maar op zijn 
gezicht staat een glimlach. hij is hier gelukkig. blij in zijn 
eigen huis.
 
in een gesprek met familie en thuiszorg is besproken dat 
hij thuis kan en mag blijven. ook als hij valt en zijn heup 
breekt of een delier krijgt door vochttekort. Dus geen 
opnames, geen bijvoeding, maar goede zorg en begeleiding 
tot aan een huiselijke dood. Waarbij het grootste gevaar is 

dat een hulpverlener of bezoek straks toch in paniek raakt 
en hem naar het ziekenhuis stuurt. op de voorkant van de 
zorg-map staat daarom in dikke zwarte letters:  
niet 112 bellen, eerst familie en huisarts spreken.  
een mooi besluit, passend bij het leven en de wensen van 
deze man. <

Levensgeluk gaat voor levensverlenging

  

dr. annetje Bootsma: “In mijn 
eigen praktijk, ouderpraktijk 
amsterdam, wil ik er zijn voor 
ouderen en hun kinderen. Ik 
wil service bieden zonder de 
beperkingen van het medisch 
vak en alle instellingen. 
problemen rond ouder worden, 
dementie, geheugen en gedrag 
zijn ingewikkeld, maar met 
een beetje geld en moeite zijn 
er vele oplossingen.”  
lees hier meer over annetje 
Bootsma.
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Ziekenhuisopname 
                     of vakantie?

buurman, van huis uit verpleegkundige, verricht fanatiek onderzoek. 
en om geen tijd verloren te laten gaan, koppelt ze de resultaten aan 
de praktijk én aan onderwijs. handig: ze mag zowel het academisch 
medisch centrum als de hogeschool van amsterdam tot haar 
werkgever rekenen. 

waar houd jij je precies mee bezig?
“ik stimuleer praktijkgericht onderzoek. vanuit de faculteit 
gezondheidszorg werken daar professionals aan mee: bijvoorbeeld 
verpleegkundigen, fysio- en ergotherapeuten. Dat is handig omdat 
we onderzoeksresultaten direct in de praktijk in willen voeren. 
met de kennis die we opdoen ontwikkelen we nieuwe zorginterventies. 
is het mogelijk om opnamen te voorkomen? als het niet anders 
kan, hoe komt iemand er dan zo goed mogelijk doorheen? en tot 
slot: als we iets bewezen effectiefs hebben, dan moet dit direct in 
verschillende regio’s worden gebruikt.”

wat is jouw connectie met de academische leer- en werkplaats Ben sajet centrum?
“ik werk mee aan het programma voor de zorg voor kwetsbare ouderen. ben Sajet, sinds kort 
open, brengt onderzoekers, opleiders en professionals samen om de zorg naar een hoger 
niveau te brengen. Transmurale samenwerking staat prominent op de agenda. en binnen het 
centrum zijn veel partners vertegenwoordigd: het vUmc, amc, huisartsen, de gemeente, de 
zorgverzekeraar, zorgaanbieders. Dat maakt het praten over belangrijke thema’s gemakkelijk: 
zoals financieringsproblemen bijvoorbeeld.” >>

Ziekenhuis- of verpleeghuis- 

opname is voor iemand op 

leeftijd bijna Russisch Roulette. 

Een derde van de kwetsbare  

ouderen sterft binnen een half 

jaar, berekende senior onder-

zoeker en bijzonder lector 

Transmurale Ouderenzorg  

Bianca Buurman. Zij werkt aan 

oplossingen, zoals soepeler 

samenwerking met de eerstelijn 

en de wijkverpleegkundige.

IntervIew met onderZoeker BIanca Buurman_oUDerDom meT kWaliTeiT 
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>> welke projecten lopen er momenteel?
“een heleboel! De impact van ziekenhuisopname (of verpleeghuisopname) 
staat bovenaan. hierna blijken ouderen namelijk vaak achteruit te gaan in 
functioneren met als gevolg dat ze opnieuw in het ziekenhuis worden 
opgenomen. en een op de drie ouderen overlijdt binnen een half jaar. Dus 
willen wij weten: wat is daarvan de reden? hoe ontstaat dat? 
We zijn er al achter dat mensen in het ziekenhuis heel weinig bewegen. en 
terug thuis blijken ze zich vaak enorm onzeker te voelen. Ze hadden de 
verwachting dat ze zich beter zouden voelen, maar deden juist een jasje uit. 
Ze zijn moe en zelfs apathisch. Dit effect heeft mij enorm verbaasd. Daarom 
voeren we in inmiddels zes ziekenhuizen de hospital aDl-studie uit.

De Transmurale zorgbrug, een bloeiende case, richt zich op het verbeteren van 
de overgang van ziekenhuis terug naar huis. bij dit onderzoek speelt de 
wijkverpleegkundige een cruciale rol. Dat begint op het moment dat zij haar 
gezicht laat zien bij het geriatrieteam van het ziekenhuis. Die verzorgt een 
warme overdracht op het moment dat een oudere naar huis kan. De 
wijkverpleegkundige houdt nu de dagelijkse zorg in het oog, denk bijvoorbeeld 
aan cognitieve problemen van een oudere, medicatie en ondervoeding 
(50% van de ouderen is al ondervoed als zij het ziekenhuis in gaan voor 
acute opname). maar bovendien biedt de wijkverpleging de mantelzorg een 
schouder om op te steunen. Zij vervolgt kortom de geriatrische problema-
tiek thuis. Dit maakt de overgang naar huis veel veiliger: inmiddels gaan 25% minder 
mensen dood. je zou nu verwachten: deze aanpak gaat heel nederland hanteren, maar 
dat is niet het geval! nu passen 25 tot 30 ziekenhuizen en wijkorganisaties dit al toe,  
maar ik vind dat het overal zou moeten gebeuren.”

De onderzoekster kijkt met lede ogen naar de borstkanker- en de hiv-vereniging. “Die 
beschikken over hele goede belangenbehartigers! Zij lobbyen om een nieuwe aanpak snel 
te verspreiden. Dit heeft de borstkankerzorg bijvoorbeeld veel patiëntgerichter gemaakt. 
voor de doelgroep kwetsbare ouderen zou een fanatieke vereniging een enorme aanwinst 
zijn. Zij vormen de grootste groep die gebruik maakt van de gezondheidszorg! je zou 
willen dat alles goed geregeld is.” 

een ander onderzoek richt zich op het opsporen van ouderen in de laatste levensfase. het 
doel is om ze op de plek van hun voorkeur te laten overlijden. momenteel heeft slechts 
een op de vier dat ‘genoegen’. het gaat om kwetsbare ouderen met metastasen, copD of 
comorbiditeit, mensen die ziekenhuis in en uit gaan. Want ondanks de Transmurale 
zorgbrug verruilt een kwart van de mensen binnen een half jaar het tijdelijke voor het 
eeuwige. “Wat blijkt? Deze ouderen hebben niet per se de wens om doorbehandeld te 
worden. Ze gaan liever met vakantie, of willen de geboorte van een kleinkind graag 
meemaken. en dan draait het om een goede samenwerking tussen huisarts en  
wijkverpleegkundige.” >>

“Ouderen blijken na een ziekenhuisopname vaak 
achteruit te gaan in functioneren. Wij willen weten 
wat daar de reden van is.”
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>> wat betitel je als een interessante innovatie?
“momenteel werken we aan het plan buurtziekenhuis in amsterdam Zuid-
oost, een alternatief voor ziekenhuisopnames. bij het amc merken we 
namelijk dat er, als gevolg van de transitie van de langdurige zorg, steeds meer 
ouderen op de eerste hulp verschijnen. Ze zijn uitgedroogd of hebben een 
medicatie-intoxicatie. Wij denken dat ze beter af zijn in het buurtziekenhuis. 
Daar kunnen ze ook direct terecht, in tegenstelling tot in verpleeghuizen 
bijvoorbeeld. Die hanteren veelal kantooruren voor opnames. in het buurtzie-
kenhuis wordt de uitdroging behandeld, maar tevens de oorzaak tegen het 
licht gehouden. Daarbij onderhouden huisarts, spoedeisende hulp en 
verpleeghuis korte lijnen.   
We hopen zo de zelfredzaamheid te bevorderen.” cordaan gaat de specialist 
ouderengeneeskunde leveren, en meer belangstellende zorgaanbieders 
hebben zich al gemeld. 
ook zorgaanbieders in arnhem en Zwolle tonen belangstelling. “Daar willen 
ze vergelijkbare voorzieningen in landelijke omgevingen optuigen, omdat de 
spoedeisende hulp op die plekken ver weg is. Dat is wel een andere insteek 
dan bij een academisch ziekenhuis, waar de basiszorg het huis uit moet en de 
focus toppreferente zorg is!” 

lopen er ook projecten rondom revalidatie in verpleeghuizen?
“nou en of. hier voltrekt zich een vergelijkbaar scenario als bij ziekenhuisontslag: ouderen 
zakken in na thuiskomst. Samen met cordaan en vijf andere verpleeghuizen in noord-
holland en het gooi werken we inmiddels aan een zorgbrug rondom heupfractuurrevali-
datie, de So-hip-studie (www.sohip.nl). We beginnen in het verpleeghuis, waar mensen 
met een activiteitenmeter worden uitgerust. De ergotherapeut neemt de beweging van 
dat moment als uitgangspunt. vervolgens verschijnen sensoren in de thuissituatie. op de 
koelkast, bij de voordeur, in de huiskamer et cetera, om ook nu vast te stellen hoe veel 
iemand beweegt. De ergotherapeut kijkt nu hoe mensen weer actiever kunnen worden en 
formuleert relevante doelstellingen. Zoals boodschappen doen, of naar de bridgeclub.”

ook thuisrevalidatie is een variant waar buurman bemoeienis mee heeft. “Dat concept 
komt van buurtzorg vandaan. het begint met de wijkverpleegkundige, die overlegt met 
het ziekenhuis over de terugkeer naar huis.” vervolgens polsen fysiotherapeut of ergothe-
rapeut en wijkverpleegkundige samen hoe de stand van zaken is met de oudere. naar 
aanleiding van de doelen stellen ze een plan op. in de dagelijkse zorg kan de wijkverpleging 

met de oudere gaan oefenen: bijvoorbeeld de trap op of naar buiten.
buurman schetst: “ik verwacht dat een verpleegkundige de patiënt in de toekomst 
letterlijk zal gaan volgen. Deze professional zal zich meer gaan losmaken van het  
ziekenhuis of de wijk.”

en als alle projecten naar behoren lopen, wat is dan de vermoedelijke opbrengst?
“als alle projecten naar wens functioneren, zullen we zo’n 200.000 ouderen bereiken”, 
straalt buurman. <

meer InformatIe over het onderZoek van BIanca Buurman? 
ga naar WWW.benSajeTcenTrUm.nl of leeS hier heT DeelrapporT.
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als pluscontractant van menzis voert livio momenteel 
experimenten uit in enschede. Die hebben als doel om de 
zorgverlening effectiever te maken. “Wij mogen eventueel 
zelfs groeien, want er is geen strak budget”, laat voorzitter 
raad van bestuur guido van de logt weten. als tegen-
prestatie heeft livio de inspanningsplicht om 5 procent  
per klant te besparen. 

enschede telt veel ouderen, en de zorgconsumptie ligt 
hoger dan gemiddeld. livio ziet effectiviteitsmogelijkheden 
door slimmer te werken, en bijvoorbeeld mantelzorg, 
vrijwilligers en technologie in te zetten. van de logt noemt 
vier experimenten op die daar momenteel lopen.

guIdo van de logt_raaD van beSTUUr livio

Experimenten in Enschede

een wijkgebonden populatie-
financiering in enschede, met één 
budget voor klanten op het gebied 
van vvT-zorg. “De wijk hebben wij 
zelf uitgezocht.” Dit experiment 
loopt goed. De organisatie werkt 
hier nauw samen met zorgaan-
bieder De posten.

livio is ook deelnemer aan de coöperatie Zorgschakel 
enschede voor specialistische zorg thuis. Daar zijn 
tevens ariënsZorgpalet, De posten en Zorggroep 
manna aan verbonden. het aanbod bestaat uit 
medisch technisch handelen op het gebied van 
wondzorg, nachtzorg, oncologie en neurologie. 
“iedere partij die het nodig heeft, huurt de zorg 
vervolgens van de Zorgschakel in.”

T ot slot werkt livio mee 
aan de pilot ‘hybride 
praktijk’, waar huisartsen 
en specialisten ouderen-
geneeskunde aan 
verbonden zijn. Daarbij is 
het de bedoeling dat 
deze praktijken eveneens 
een grotere rol in de wijk 
gaan spelen. 

van de logt ziet brood in de experimenten. “Door 
samenwerking en creativiteit kan de zorg zeker beter.” 
en menzis heeft te kennen gegeven de pilots minimaal 
drie jaar een kans te geven, dus dat geeft vertrouwen.

1

2

3 4

 De tweede proef is breder van karakter, en vindt plaats in drie ensche-
dese wijken. dit is een samenwerking vanuit de gemeente op basis 
van wmo-zorg, ggZ, gehandicaptenzorg en vvt-zorg. “inmiddels zijn 
we in de eerste wijk van start gegaan, maar het loopt wat stroef.” Dat 
hangt samen met het feit dat gemeentes vaker de neiging hebben om 
risico’s als uitgangspunt te nemen, en in mindere mate de zorg. in dit 
experiment werkt livio samen met manna Zorggroep en De posten.
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Nice to know / need to know 

Leerzame soap
acteur juvat Westendorp knoopt in de game Serious Soaps een 
relatie aan met een wijkverpleegkundige. De game combineert 
amusement en leereffect. mbo-studenten krijgen zo kennis over 
nieuwe ontwikkelingen, zoals screening van kwetsbare ouderen 
en zelfmanagement. De soaps beginnen met een crisissituatie.  
als de student de juiste oplossingen kiest, komt alles goed.  
www.serioussoap.nl

Chemokuur kan ook thuis
het erasmus mc is met laurens een pilot gestart met het thuis 
toedienen van de chemokuren, zodat de behandelingen minder 
belastend zijn voor patiënten. nu brengen deze veelal ernstig 
zieke patiënten veel tijd door in het ziekenhuis omdat ze over  
een langere periode meerdere chemokuren moeten ondergaan. 
Zie deze rTl nieuws uitzending.

Spoedplan moet casemanagement dementie redden
verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de 
overheid gaan met spoed een actieplan maken om de teloorgang 
van casemanagement bij dementie te stoppen. namens de 
betrokken partijen gaat het platform Deltaplan Dementie vóór  
30 juni concrete stappen formuleren.
lees meer informatie op Skipr.nl of op deltaplandementie.nl

Kamerbrief palliatieve terminale zorg najaar 2016
het ministerie van vWS maakt een inventarisatie van de verschillende knelpunten en oplossingen rond 
het verlenen van palliatief terminale zorg. Deze inventarisatie krijgt de vorm van een brief aan de Tweede 
kamer, die na de zomer wordt verwacht.

Professionele helpdesk palliatieve zorg
Zorgprofessionals met vragen over het regelen van palliatieve zorg kunnen sinds 1 maart 2016 terecht  
bij de helpdesk zorgaanbieders, een initiatief van het ministerie van vWS. 
vragen over o.a. problemen bij het inzetten van palliatieve zorg, de organisatie en financiering ervan, 
kunnen door de helpdesk beantwoord worden.
De helpdesk vind je hier. of lees hier het bericht. 

12  

https://www.skipr.nl/actueel/id26905-spoedplan-moet-casemanagement-dementie-redden.htmla
http://www.serioussoap.nl
https://www.youtube.com/watch?v=4L-wKAhVE5c&authuser=0 Lees het bericht: https://www.laurens.nl/nieuws/2015/08/erasmus-werkt-met-laurens-samen-bij-proef-thuischemo
https://www.skipr.nl/actueel/id26905-spoedplan-moet-casemanagement-dementie-redden.html
https://www.deltaplandementie.nl/nl
http://hervorminglangdurigezorg.nl/helpdesk/vvt/draaiboek-vvt/themas/33.-palliatief-terminale-zorg-ptz/
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2016/03/hoe-palliatieve-zorg-regelen-professionele-helpdesk-geopend


Icare legt 
de lat hoog

IntervIew met verpleegkundIg specIalIsten en gespecIalIseerd verpleegkundIgen voor thuIs

niemand kijkt bij Icare verbaasd op als specialistische 
zorg thuis ter sprake komt. deze tak van sport staat al 20 
jaar op het programma, en ontwikkelt zich voortdurend. 
het begon met vier verpleegkundigen die heel drenthe 
eindeloos doorkruisten. Inmiddels gaat het om een 
veelvoud aan teams, verpleegkundig specialisten en 
gespecialiseerd verpleegkundigen, die steeds winnen 
aan deskundigheid.

Drie medewerkers zitten die middag in de startblokken om 
hun verhaal te doen. locatie: een zakelijk ingericht 
kantoor in meppel. “We streven naar zelfregie van de 
cliënt”, steekt beleidsmedewerker v&v/projectleider 
zorginnovatie jolanda groothuis van wal over de visie van 
de organisatie. “We willen cliënten in hun kracht zetten en 
de omgeving betrekken. mensen thuis laten wonen met 
een goede kwaliteit van leven.” Zij wordt geflankeerd door 
twee bevlogen verpleegkundig specialisten met een rijke 
praktijkervaring.

techniek en inhoud
het zorgaanbod van icare in de thuissituatie is de laatste 
jaren spectaculair gegroeid. maatschappelijke ontwikke-
lingen hebben gezorgd voor een sterkte ontwikkeling van 
de eerstelijn en de wijkverpleegkundige als spil. ook is er 
sprake van een toenemende complexiteit. mensen 
vertoeven steeds korter in het ziekenhuis en hebben vaker 

te maken met multimorbiditeit. Ze mankeren van alles.  
als kameleons spelen de specialistisch verpleegkundigen 
dagelijks in op al deze ontwikkelingen. 

bij de zorgaanbieder, actief van Drenthe tot ede, zijn twee 
typen specialisaties actief. De verpleegtechnische teams 
houden zich vooral bezig met (hoog)complexe medisch-
verpleegtechnische handelingen. Zij focussen zich op 
voeding, pijnbestrijding en beademing. 24/7 bieden ze 
hun diensten aan, en bestrijken een heel rayon. (het 
werkgebied van icare telt er in totaal zes.) 
Type twee zijn de gespecialiseerde wijkverpleegkundigen. 
op hun beurt brengen ze expertise in op vakgebieden als 
oncologie, palliatieve zorg, wond- en stomazorg, astma/
copD, diabetes, neurologie of dementie. het hele 
werkgebied kan hen consulteren. verder zijn ze vaak 
betrokken bij ketenzorgprogramma’s met ziekenhuizen en 
huisartsen. >>

“We gaan  
niet meer  
vanzelfsprekend 
verplegen!”
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>> Zij komen bijvoorbeeld in actie als het inhoudelijk het 
wijkteam, met veelal generalistisch opgeleide medewer-
kers, boven het hoofd groeit. “het team blijft in de lead en 
wij doen aanvullend werk”, zet verpleegkundig specialist 
palliatieve en oncologische zorg clary Wijenberg zorgvuldig 
de puntjes op de i. 
meekijken en samenwerken kent vele verschijningsvormen. 
“op mijn vakgebied, palliatief-oncologische zorg,  kunnen 
bijvoorbeeld copingsproblemen een rol spelen, of zaken 
die je niet goed kunt duiden. regelmatig bespreek ik 
casuïstiek met mijn collega’s. Daarvoor hoef ik de patiënt 
niet altijd in levenden lijve te zien. maar zo kan ik wel de 
zorgverlening voor de patiënt verbeteren.” 

kennis slim delen
inhoudelijke kwaliteitsbevordering ofwel shared gover-
nance via eigenaarschap en leiderschap van de beroeps-
groepen staat stevig op de kaart binnen icare. De inhoude-
lijk specialistisch verpleegkundigen delen, in zogenoemde 
kwaliteitsgroepen, op een slimme manier kennis met 
elkaar. Welke informatie zou belangrijk kunnen zijn voor de 
wijkverpleegkundigen? De medisch verpleegkundigen 
bepalen mede het beleid, en dragen samen met collega’s 
zorg voor de naleving ervan. Zo worden nieuwe richtlijnen 

en protocollen bijvoorbeeld op vakinhoudelijke bruikbaar-
heid, en gevolgen voor klant en teams beoordeeld. De 
professionals bespreken ook het beleid en de borging. 
Deze aanpak is nieuw. medewerkers vinden het spannend 
om dit samen met het management vorm en inhoud te 
geven! “Dit wordt dus niet van bovenaf opgelegd.”

vlekkeloze overgang
bijdragen aan een soepele ketenzorg staat al zeker tien 
jaar hoog op de agenda bij icare. hun werkgever is een 
voorloper, beaamt het drietal enthousiast. “veel hoog-
opgeleide mensen werken hier”, onthult specialistisch 
verpleegkundige wond- en stomazorg kitty van es. “en je 
kunt een collega makkelijk te pakken krijgen. met al die 
kennis binnenshuis ontlasten wij de ziekenhuizen en 
versterken we de eerstelijn.” groothuis wijst nog eens op 
het belang van goede samenwerking en ketenafspraken 
met zowel ziekenhuizen als huisartsen. 

Wijenberg neemt in haar rol als palliatief consulent vanuit 
het integraal kankercentrum nederland-netwerk, vaak 
deel aan multidisciplinair overleg in ziekenhuizen om de 
eerstelijn te ondersteunen. ook van es is lid van mdo’s 
(wondverpleging). “De overheid vraagt van ons dat we de 
overgang van ziekenhuis naar huis vlekkeloos laten 
verlopen. Dat kunnen we waarmaken omdat we korte 
lijnen hebben en dezelfde taal spreken.” 

icare is ook bezig met de ontwikkeling van een wondexper-
tisecentrum. Dat biedt optimale wondzorg, onafhankelijk 
van de plek waar de cliënt zich ‘in de keten’ bevindt. De 
huisartsen en het Scheper Ziekenhuis in emmen werken 
mee aan de innovatie. De samenwerking leidt ertoe dat 
complexe wonden sneller genezen, aldus de wondspecialiste. 
“De cliënt profiteert van die gecombineerde kennis en 
kunde.” >>

“Ik vind het wow  
dat andere thuis-
zorgorganisaties  
ons vragen of we  
specialistische zorg 
willen overnemen”

Kitty 
van Es

Jolanda 
Groothuis

Clary 
Wijenberg
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“De cliënt met  
diabetes, hartfalen  
en een wond moet 
in samenhang 
bekeken worden”

>> de vraag achter de vraag
een extra dimensie voor icare vormt het sociale domein. 
“Tegenwoordig proberen we de vraag achter de vraag van 
de klant expliciet naar voren te krijgen”, aldus groothuis. 
“We gaan niet meer vanzelfsprekend verplegen. in plaats 
daarvan kijken we kritischer naar datgene wat de klant 
nodig heeft, en bepalen samen met die persoon wie daar 
het best ondersteuning of hulp in kan bieden.”   
van es vult aan: ”Sinds vorig jaar mogen wij weer zelf 
indiceren. vanuit onze professionaliteit doen we een groter 
beroep op datgene wat de klant en zijn sociale netwerk 
zelf kunnen. We geven die cliënt meer eigen verantwoor-
delijkheid, en proberen waar het kan de omgeving in te 
schakelen.” 

goede berichten dus. maar het trio signaleert ook 
oneffenheden: de financiële schotten. “Dan krijgen we 
financiering voor projecten, maar blijft een structurele 
vergoeding achterwege”, betreurt de beleidsmedewerker. 

“en sterft zo’n project vervolgens een zachte dood.” ook 
casemanagement en de regiefunctie voor complexe zorg 
leveren vaak problemen op. hiervoor is evenmin een 
vergoeding beschikbaar. Dus moet icare de kosten elders 
terugverdienen. 
ook medisch-technische teams zijn lang niet altijd 
rendabel. hun reistijden zijn lang en de teams vereisen 
veel coördinatie. nota bene: icare verzorgt deze dienst 
eveneens voor andere partijen! “misschien moeten we 
een overstijgend specialistisch team instellen”, suggereert 
groothuis. “met concullega’s, op basis van heldere 
financiële afspraken.”

toekomst
De hoogcomplexe zorg die icare biedt zal zich in ieder 
geval verder evolueren, verwacht het drietal. Daarbij zullen 
de doelgroepen breder worden gedefinieerd. mensen blijven 
langer thuis wonen, hebben meerdere aandoeningen en 
kunnen minder beroep doen op zorg. Dit vraagt van 

hulpverleners een generieke, integrale aanpak met focus 
op zelf- en samenredzaamheid, en niet langer een 
ziektespecifieke benadering. “De cliënt met diabetes, 
hartfalen en een wond moet in samenhang bekeken 
worden”, verwoordt van es. compleet met zijn sociale 
context, bijvoorbeeld het feit dat iemand alleen woont  
en een netwerk ontbeert. 

conclusie 
“er is zo veel mogelijk!” roept groothuis. “We leveren 
hoge kwaliteit.” Wijenberg benadrukt de betere samen-
werking met de 2e lijn. “er komt een bewustwording op 
gang. over een patiënt in de laatste levensfase kunnen we 
nu bijvoorbeeld veel beter overleggen met de oncoloog. 
het contact is zo veel makkelijker geworden!” van es:  
“en ik vind het wow dat andere thuiszorgorganisatie ons 
vragen of we specialistische zorg willen overnemen.  
We werken nu samen.”<
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