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Inleiding

Het project Medische Ouderenzorg Zuidoost Brabant is een initiatief van het VVT platform, de huisartsen-zorggroepen PoZoB, 
DOH, SGE, Elan, de regionale huisartsvereniging, de huisartsenposten Shoko en centrale Huisartsenposten Oost-Brabant. De 
initiatiefnemers willen met dit project een verkenning uitvoeren naar een nieuw model van samenwerken op de medische as 
dat aansluit bij de lopende initiatieven in de regio. Hierbij is de inhoud en organisatie van wenselijke medische zorg de leidraad 
en niet primair de geldstromen.

Een projectgroep van 5 huisartsen en 5 specialisten ouderengeneeskunde is 6 maal bijeen geweest om vanuit de 
praktijkervaring en als denktank een belangrijke bijdrage te leveren aan het resultaat.

De doelstelling van het project is om nieuwe samenwerkingsmodellen tussen huisartsenzorg en langdurige ouderenzorg te 
verkennen en de basis te leggen voor een nieuwe organisatie van ouderenzorg tijdens ANW-uren. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de medische inhoud, financiering, regelgeving en indicatiestelling.

Doorlooptijd project: oktober 2014  – januari 2016

De resultaten van het project medische ouderenzorg op rij.

Uitkomsten:
 1) Gezamenlijke visie op samenwerking
 2) Samenwerkingsmodel voorbeeld samenwerkingsovereenkomst

Enkele hulpmiddelen die de samenwerking faciliteren:
 3) Regionale telefonische bereikbaarheid Specialist ouderengeneeskunde tijdens 
  de avond-, nacht- en weekenddienst
 4) Verwijsafspraken bij crisis

Deze eindrapportage biedt huisartsorganisaties, huisartsenposten en zorginstellingen inzicht en  een overzicht van 7/24 
samenwerkingsmogelijkheden voor thuiswonende ouderen en ouderen die verblijven in een zorginstelling. In deze notitie leest 
u de visie van de huisartsen(HA) en specialisten ouderengeneeskunde (SO) op 7/24 samenwerking, uitgewerkt in een model 
en inhoudelijk en financieel vertaalt naar de praktijk. We maken een uitstap naar de woon-zorgomgeving van ouderen en we 
ronden af met een aantal aanbevelingen en beslispunten. 

Opdracht

Het in kaart brengen van:
w een 7/24 samenwerkingsmodel 
 op de medische as Ha-SO
w nieuwe woonvormen voor (kwetsbare) 
 ouderen en samenwerkingsafspraken

1. Het project is mede mogelijk gemaakt door Versterking Eerstelijn Zuid Nederland en zorgkantoor Zuidoost Brabant 
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De regio in beeld 

Huidige praktijk

De huidige praktijk laat zien dat steeds meer ouderen zo lang mogelijk in hun voorkeursomgeving 
wonen en dat professionals in de zorg overdag elkaar steeds beter weten te vinden. Toch staan 
we als het om de 7/24 samenwerking op de medische as HA-SO gaat pas aan het begin van het 
“bouwproces” en is de financiering voor medische zorg aan kwetsbare ouderen diffuus. 

Enkele cijfers uit de regiopraktijk:

• Thuiswonende ouderen2

Een normpraktijk telt gemiddeld 23 (1%) kwetsbare3 ouderen. Inmiddels zijn er 103 huisartspraktijken van PoZoB, DOH, SGE 
(inclusief gezondheidscentra) die meedoen met Kompleet en project kwetsbare oudere Elan/RHV4. Op peildatum 1 november 
dit jaar zijn er in Zuidoost Brabant 3323 thuiswonende kwetsbare ouderen bekend bij de HA. DE VVT organisaties geven aan 
dat zij een toename zien van het aantal SO’s dat in consult gevraagd wordt door HA, POH en wijkverpleegkundige ten opzichte 
van vorig jaar.

• Ouderen in kleinschalige woonvormen
We zien dat er in de regio diverse initiatieven zijn waar huisartsen met affiniteit voor deze doelgroep de huisartsenzorg voor 
hun rekening nemen in kleinschalige woonvormen waar ouderen met een WLZ indicatie5 verblijven. Deze woonvormen zijn 
een alternatief voor de grote verpleeghuizen en bedoeld voor ouderen met dementie ZZP 5 of ZZP 4 en ZZP 6. 

Afspraken over de huisartsenzorg m.b.t. taken en verantwoordelijkheden liggen vast in een overeenkomst. De huisarts is 
hoofdbehandelaar of medebehandelaar met de mogelijkheid te SO te consulteren. De zorg buiten kantoortijd wordt geleverd 
door de zorginstelling of door de huisartsenpost.

Regio Peelland Regio De Kempen

4 Locaties: 
• Helmond,
• Beek en Donk, 
• Aarle Rixtel
• Lieshout (Zorgboog)

2 locaties: 
• Hoogeloon, 
• Vessem (Joriszorg)

Totaal aantal bewoners: 
109

ANW-zorg Zorgboog en
Huisartsenposten 
Oost-Brabant

Huisartsenzorg overdag, 
samen met/onder 
supervisie van SO

ANW-zorg door Shoko

Huisartsenzorg overdag,
samen met/onder 
supervisie van SO

3.323 kwetsbare ouderen

103  huisartspraktijken

34 SO’s in dienst, 

17 ingehuurd

8 Huisartsenposten

2. In eigen (huur) woning of in woon-zorgcomplex waar ouderen zelfstandig wonen met een zekere mate van beschutting, er wonen steeds vaker ouderen met een indicatie voor  

 verpleeghuiszorg (Nationaal Kompas Volksgezondheid, maart 2013).

3. Middels de TRAZAG

4. http://www.kompleet.nl/over-kompleet/kompleet-huisartsenpraktijken; Nieuwsbrief RHV okt 2015.

5. WLZ indicatie: voor mensen die blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben.
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Zowel huisarts als SO zijn positief over deze samenwerkingsvorm zo blijkt uit mondelinge evaluatie. 
Genoemde verbeterpunten:
w ANW: Tijdens de ANW kunnen zich problemen voordoen als de (waarnemend) HA onvoldoende bekend 
 of bekwaam is met de doelgroep. 
w Verwijzing: het tijdig verwijzen van de huisarts naar bijvoorbeeld een psycholoog of het inschakelen 
 van de SO als er sprake is van gedragsproblematiek. 
w Medicatiebeleid: Het in overleg met SO aanpassen van medicatie ten gevolge van deze problematiek 
w Dossierbeheer: gebruik van het instellingsdossier 

In de ANW situatie zien we een consistent beeld van ouderen die vergeleken met andere leeftijdsgroepen frequenter een 
beroep doen op de huisartsenpost6. 

 

Om goede 7/24 medische zorg voor kwetsbare ouderen te borgen bij een toename van het aantal thuiswonende ouderen 
is de visie van de beroepsgroep op samenwerking een belangrijke start. De visie als vertrekpunt om vandaaruit conform de 
opdracht van dit project te bezien wat dit voor de ANW zorg betekent en voor de zorg aan ouderen in nieuwe woonvormen 
zoals de gasthuizen en zorghuizen7.

Het project geeft een aanzet voor een gewenste ontwikkeling, gebaseerd op een gezamenlijke visie van SO en HA los van 
financiële hinderpalen en aansluitend bij het zorgprogramma Kompleet 
(PoZoB-DOH-SGE) en het project kwetsbare ouderen ( Elan/RHV). 

6. Nivel, zorgregistratie centrale Huisartsenposten Oost-Brabant 

7. Zie 2b.
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1. Gedeelde visie 

De visie samengevat en geformuleerd door de projectgroep gaat uit van een onderscheid tussen 
extramurale en intramurale zorg.

Uitgangspunt
Voor ouderen in de thuissituatie is de huisarts het aanspreekpunt. Anders geformuleerd: extramuraal is de huisarts 7/24 
hoofdbehandelaar. Deze kan ervoor kiezen in overleg met oudere, de SO te consulteren, of de zorg gedeeltelijk over te dragen 
aan deze specialist. Dit is afhankelijk van mate van kwetsbaarheid en benodigde expertise. De specialist ouderengeneeskunde 
(SO) wordt mede of hoofdbehandelaar. 

Voor ouderen die in een verpleeghuis verblijven of in kleinschalige woonvormen is de specialist het aanspreekpunt. Anders 
geformuleerd: Intramuraal is de SO 7/24 hoofdbehandelaar.
In lokale situaties kan de huisarts betrokken zijn voor de huisartsconsulten en is dan medebehandelaar. 
Samenwerkingsafspraken liggen vast in een overeenkomst. Zie voorbeeld samenwerkingsconvenant in bijlage 2.

Wat met deze visie wordt benadrukt is dat de zorg voor kwetsbare ouderen geen blauwdruk is, maar vooral in gezamenlijkheid 
kan worden uitgevoerd en dat beide disciplines aanvullend op elkaar werken en iedere oudere een aparte benadering behoeft. 

Zodra we de term hoofdbehandelaar gebruiken heeft dit ook een financiële lading. Omdat we erop uit zijn om zorgvuldig 
de inhoud van deze functie/rol te benoemen als het gaat om taken en verantwoordelijkheden, is het zaak een passende 
werkdefinitie te hebben los van de financiële component. 

Definitie hoofdbehandelaar
“Deze heeft de regie en een (substantieel) aandeel in de behandeling van de oudere. Het is de behandelaar die het meest geëigend 
is, gegeven de zorgvraag en voorkeur van de oudere, de voorgestelde behandeling en de fase van het behandelingstraject”. 

De medebehandelaar voegt in op verzoek van de hoofdbehandelaar op dat deel van de behandeling waar zijn expertise zich 
uitstrekt en waarom wordt gevraagd. Zowel huisarts als specialist kan medebehandelaar zijn.

Deze visie is geformuleerd op basis van inhoud met het uitgangspunt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van 
ouderen en vanuit de ervaring dat de zorgsituatie bij ouderen die 24 uur toezicht behoeven complexer wordt naarmate ze 
ouder worden. De mate van kwetsbaarheid bepaalt welke expertise kan worden ingezet en welke professional daartoe het 
meest geëigend is. Aan deze visie wordt het hoofdbehandelaar schap gekoppeld en deze functie/rol is overdraagbaar.
De hoofdbehandelaar is aanspreekpunt en heeft de regie over het zorgproces. De SO is intramuraal en de HA extramuraal 
verantwoordelijk conform afspraken in de SLA.
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2. Samenwerkingsmodel 

2.1 Randvoorwaarden; taak-en verantwoordelijkheidsverdeling   
  tussen HA-SO

De visie vertalen naar de praktijk betekent dat we binnen de projectopdracht kijken naar de wijze waarop de samenwerking 
tussen HA en SO gestalte krijgt, hoe verantwoordelijkheden op elkaar worden afgestemd en kunnen worden uitgewerkt.8  
Belangrijke randvoorwaarden zijn een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, goede onderlinge communicatie en 
afstemming over werkzaamheden en informatie”9. 

Vanuit visie, definitie en documentatie komen we tot de volgende omschrijving van taken en verantwoordelijkheden: 
w Hoofdbehandelaar is 7/24 verantwoordelijk voor het medisch zorgproces, coördineert het integrale zorgproces en 
 is daarop aanspreekbaar door de oudere /mantelzorg en medebehandelaar.
w Medebehandelaar heeft inzicht in en toegang tot medisch dossier voor diagnose en episodelijst, actuele medicatielijst 
 en behandel afspraken. 
w Voor huisartsen die intramuraal werken liggen verantwoordelijkheden vast in een overeenkomst (zie bijlage) en worden 
 taken en verantwoordelijkheden door SO en HA uitgevoerd conform artikel 3.1.110.

8.  Convenant LHV, Verenso, 2014 

9.  KNMG, Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg, nov 2010 en onderschreven door NVZ, NFU, V&VN, KNOV, KNGF, NIP, KNMP, GGZ Nederland 

 en NPCF

10. Wettekst geldend op 7-1-2015 regels inzake de verzekering aan mensen die aangewezen zijn op langdurige zorg (WLZ).
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w Voor de oudere is te allen tijde duidelijk wie van de betrokken zorgverleners:
w het aanspreekpunt is voor vragen van de oudere/mantelzorger;
w de inhoudelijke verantwoordelijkheid heeft voor de zorgverlening en behandeling en belast is met de coördinatie van 
 de zorgverlening11. 

Actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg laten zien dat het accent in de zorg steeds meer verschuift van ‘ziekte en 
zorgaanbod’ naar ‘functioneren en eigen regie’ en dat zorgaanbieders steeds meer samenwerken over de grenzen van 
de eigen organisatie. Er zal met de invoering van de WLZ meer participatie van zorgprofessionals nodig zijn. Dit betekent 
taakherschikking binnen zowel de eerstelijns als tweedelijnszorg. Niet alleen om zorg beschikbaar te houden maar ook om op 
een goede wijze ouderen zo veel mogelijk thuis te laten wonen. Het gaat hier om taakherziening naar physician assistants en 
verpleegkundig specialisten en taakdelegatie naar praktijkverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen . Afstemming en overleg 
tussen disciplines is noodzakelijk waarbij een patiëntvolgend systeem van ketenzorg onmisbaar is.

Voor het uitwerken van het 7/24 samenwerkingsmodel en de randvoorwaarden op de medische as is draagvlak nodig. Het 
gaat om aanpassing van het huidig beleid overdag en in de avond-nacht en invulling van het hoofdbehandelaarschap en het 
maken van samenwerkingsafspraken. 

Dit impliceert:
Inhoud
 w Samenwerking -en veranderbereidheid van beide beroepsgroepen en goede afstemming tussen de 
  verschillende disciplines; 
 w Goede definiëring wat specialistisch is en wat generalistisch ( lering uit de praktijk);
 w Aandacht voor weerstand bij verandering van dagelijkse praktijkvoering Ha en SO.

Organisatie
 w Aandacht voor personele invulling en formatie SO;
 w Beschikbaarheid van 1 patiëntendossier, toegankelijk voor medebehandelaar;
 w Goede infrastructuur en logistiek ( IT, Huisartsenposten Oost-Brabant /Shoko); 1 call center waar alle triage plaatsvindt 
  en vandaaruit aansturing naar HA of SO (of andere disciplines) en toegang tot de relevante medische gegevens;
 w Toegang tot relevante medische gegevens door een koppeling tussen het HIS en het elektronisch medisch dossier 
  van de SO. 

Proces
 w Afspraken over verwijzing en overdracht van relevante patiënt informatie; 
 w Afspraken over dossierbeheer met terugkoppeling van verantwoordelijkheden;
 w Vernieuwde afspraken over invulling en rol van het multidisciplinair overleg.

Hoe het samenwerkingsmodel van toepassing is op de nieuwe woonvormen zien we in de volgende paragraaf.

2.2 Nieuwe woonvormen “thuiswonen” 

De ‘oude’ verzorgingshuizen behoren steeds meer tot het verleden en maken plaats voor nieuwe, woonconcepten die 
ontstaan als particulier initiatief, waarbij wonen en zorg losgekoppeld worden. Landelijk zien we een toename van deze 
woonvormen, waarbij de medische zorg en behandeling niet automatisch voor handen is. De Herbergiers, de Gastenhuizen, 
en de Zorghuizen13 zijn voorbeelden van dergelijke woonconcepten en toegankelijk voor mensen met een WLZ-indicatie. 
De woonkosten bestaan uit de huur van het appartement, service- en hotelkosten. Zorgkosten worden betaald uit het 
persoonsgebonden budget, het PGB. Medische behandeling wordt ingekocht.

11.  Zie bijlage 3, deze handreiking is een uitnodiging om de randvoorwaarden, nodig voor het bieden van verantwoorde zorg, verder uit te werken voor de 7/24 zorg en behandeling  

 voor kwetsbare ouderen.

12. VWS; Brief aan 1e kamerstaten Generaal, reactie op wetsvoorstel langdurige zorg, nov 2014 van Laego, NAPA NIP, NVFG, V&VN, V&VN Verenso

13. www.herbergier.nl; hetgastenhuis.nl; www.zorghuisdeurne.nl; Experiment intensieve verpleeghuiszorg thuis, in voor zorg, nov 2015; 

 http://www.invoorzorg.nl/ivz/nieuws-experiment-intensieve-verpleeghuiszorg-thuis.
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Bij deze woonvorm kunnen we dezelfde werkwijze hanteren als bij extramurale zorg: 

De HA verwijst naar SO die voor een X aantal uren door deze particulier aanbieders kan worden ingehuurd. We zien in het 
Zorghuis te Deurne dat de verpleegkundig specialist (VS) namens enkele huisartspraktijken de oudere bezoekt, zij maakt 
inschatting wanneer HA of wanneer SO of andere disciplines in consult gevraagd worden.

Uit mondelinge evaluatie blijkt dat huisarts, specialist en verpleegkundig specialist enthousiast zijn over deze werkwijze. 
Werkafspraken tussen betreffende POH, VS, HA en SO over behandelverantwoordelijkheden en welke expertise wordt ingezet 
ontbreken tot op heden.

De regio Zuidoost Brabant kent dus verschillende samenwerkingsvormen voor ouderen thuis, in kleinschalige woonvormen 
en in de nieuwe woonvorm zoals in Deurne. In de regio Peelland zijn meerdere verpleegkundig specialisten werkzaam in de 
ouderenzorg  en slaan zij de brug tussen intra-en extramurale ouderenzorg.

2c. Financiering van het model; medische zorg aan 
  kwetsbare ouderen 

Huidige situatie: de bekostiging van de huisartsenzorg en specialistische zorg is geregeld via de Zorgverzekeringswet (ZVW) of 
de wet langdurige zorg ( WLZ). In 2018 zal alle medische extramurale behandeling worden overgeheveld naar de ZVW. Tot die 
tijd blijft de subsidieregeling extramurale behandeling van kracht.

Intramuraal
Bij opname met ZZP >4 en behandeling betaalt de VVT instelling alle medische zorg van HA en SO conform artikel 3.1.1. 
De specialist ouderengeneeskunde biedt de medische zorg. Is hoofdbehandelaar en heeft de regie, financiering vanuit de Wet 
langdurige zorg (WLZ).

Extramuraal
In de thuissituatie bij oudere met ZZP > 4 wordt huisartsenzorg gefinancierd vanuit de ZVW als aan de volgende 
randvoorwaarden is voldaan: 
w de (aanvullende) inzet van een SO is geborgd. De SO kan het hoofd-behandelaarschap overnemen als de zorgvraag 
 voornamelijk zijn of haar expertise betreft. HA behoudt hierbij de regie. Hiervoor zijn regionale afspraken nodig tussen 
 zorgverzekeraar, zorginstelling, zorgkantoor, SO en huisarts14.
w de zorginstelling (volledig of modulair pakket thuis) dan wel de patiënt of zijn familie (persoonsgebonden budget) is 
 verantwoordelijk voor de organisatie van de verpleging, verzorging, begeleiding, WLZ.

14. LHV praktijkkaart ouderenzorg 2015  
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Woon-
zorgomgeving

Financiering ANW

Extramuraal ZVW financiering ZVW SO/VVT VS15 HAP/ZVW

Thuis Oudere met WLZ indicatie 
(zonder behandeling)
• met verblijf (WMO)
• zonder verblijf (wens)

ZVW Via subsidieregeling
extramurale beh.

HAP /ZVW
Financiering
SO16

ZVW financiering

Thuis Oudere met WLZ indicatie 
(verblijf+behandeling)

ZVW SO via WLZ financiering/
dagtarief VPT
• SO via WLZ/MPT
• SO via WLZ/PGB

HAP /ZVW
Financiering
SO17

PGB financiering

Bijzondere
woonvorm

Oudere met WLZ indicatie 
waar behandeling wordt 
ingekocht

ZVW Via subsidieregeling 
extramurale beh.
Organisatie huurt SO in en 
betaalt

HAP /ZVW
Financiering
SO18 

Intramuraal WLZ financiering

Kleinschalige 
woonvorm

Oudere met WLZ indicatie 
(verblijf+behandeling) 

declareert bij 
zorginstelling cf.
contractafspraak

7/24 cf. productie-
afspraak

HAP declareert19  
bij zorginstelling

ZVW financiering

Oudere met WLZ indicatie 
(zonder behandeling)

ZVW Via Subsidieregeling 
extramurale beh.

HAP declareert 
bij zorginstelling

15. VS wordt ingehuurd door behandelaar 

16. de huidige subsidieregeling biedt onvoldoende soelaas gezien karakter ANW als beschikbaarheidsfunctie en de inperking aantal consulten

17. idem

18. idem

19. Conform overeenkomst, opgesteld door LHV bijlage 2

De Financieringsstromen in beeld bij invoering van het samenwerkingsmodel
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3. Telefonische bereikbaarheid Specialist    
 ouderengeneeskunde tijdens de avond- 
 nacht- en weekenddienst

Evaluatie document pilot beschikbaar. Zie bijlage 4.

Een kijkje in de keuken tijdens de ANW dienst op de huisartsenpost was aanleiding voor SO en HA om verbeteringen voor te 
stellen op vlak van telefonische bereikbaarheid van de SO en beschikbaarheid van crisisbedden. 
Doel: elkaar weten te vinden om bij complexe zorgsituaties tijdig goede zorg/behandeling te bieden en ziekenhuisopname 
voorkomen.

Resultaat pilot

w Intercollegiaal consult SO nu ook buiten kantoortijd
w Implementatie van regionale dienstenstructuur en 1 telefoonnummer per regio

Als huisartsen 50 x gebruik maken van dit consult is de pilot succesvol aldus een aanname van de projectgroep.

Deelconclusie

Tot nu toe is er 11x gebruik van gemaakt. Een crisissituatie thuis en verzoek om een crisis bed was 6x aanleiding voor een 
consult. Huisartsen in Regio Peellland maken het meest gebruik van dit consult. Huisartsen in regio de Kempen geen enkele 
keer. De gebruikers geven unaniem aan dat continuering gewenst is, waarde toevoegt en mogelijk ziekenhuisopname kan 
voorkomen. 

Aanbeveling

Ondanks dat we de pilot conform gestelde norm niet als succesvol kunnen bestempelen, wordt het consult als aanloop naar 
een gezamenlijke uitvoering van de ANW zorg voor kwetsbare ouderen gezien als een bruikbaar hulpmiddel. Implementatie 
van dit consult doorzetten voor regio Peelland en Eindhoven, analyse bij regio de Kempen over voortgang is punt van aandacht 
evenals de financiering van dit consult vanuit subsidieregeling extramurale behandeling.
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4. Verwijsafspraken bij crisis

Documentatie beschikbaar: Uitkomst enquête en analyse.

Om inzage te krijgen in de ervaringen van huisartsen en VVT organisaties naar behoefte en gebruik crisisbedden (waar, 
waarvoor en hoe vaak) is er via de huisartsenposten een enquête uitgezet waar 61 huisartsen aan hebben meegedaan. 
Tevens zijn er telefonische interviews afgenomen bij de transferbureaus van 7 VVT organisaties die bij dit project betrokken 
zijn. Het resultaat van het project beperkt zich tot een analyse en signalering van enkele knelpunten.

Resultaat enquête

w VVT organisaties geven aan dat ouderen terecht kunnen op locatie/organisatie van voorkeur omdat deze gelabelde 
 bedden bijna altijd beschikbaar zijn. Situatie doet zich weinig voor tijdens ANW. Het beheer van PG bedden in regio 
 Eindhoven de Kempen ligt bij GGZE. Opname lijkt niet mogelijk buiten kantoortijd.
w 86% van de HA geeft aan dat beschikbaarheid crisis bedden een knelpunt is. 

Deelconclusie

Bij huisartsen is behoefte aan beschikbare crisisbedden. Dit blijkt ook uit de evaluatie van het telefonisch consult. De SO 
heeft geen directe inzage in beschikbare bedden. Het intensiveren van de samenwerking overdag is erop gericht om crisis te 
voorkomen. Toch kunnen zich onverwachts calamiteiten voordoen en dan is het van belang hierover regionale werkafspraken 
te hebben. 

Aanbeveling

Eén regionaal info/aanmeldpunt. Regionale werkafspraken met criteria voor opname.
Per regio iemand aanstellen die het overzicht heeft en coördineert.
De afspraak om ouderen met een PG indicatie waarbij sprake is van (dreigende) crisis uitsluitend op te nemen overdag, wordt 
door VVT organisaties in werkgebied GGZE onder de loep genomen. Het kan niet zo zijn dat procedures goede 24/7 zorg in 
de weg staat.
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5. Conclusie en aanbevelingen 

Het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel vanuit de visie van de beroepsgroepen draagt bij 
aan de inhoud van het “bouwproces” voor de 7/24 uurs medische zorg voor kwetsbare ouderen. 
De medische as HA-SO hebben we er als bouwsteen uitgelicht, wetende dat dit onderdeel is 
van een groter geheel; de leefomgeving van de oudere zelf en een multidisciplinair netwerk van 
zorgprofessionals. Die relatie is in dit project niet verder uitgediept. 

5.1  Conclusies

Visie

Het samenwerkingsmodel op de medische as HA-SO is van toepassing op de intra-en extramurale zorg en behandeling voor 
kwetsbare ouderen. De mate van kwetsbaarheid bepaalt welke expertise wordt ingezet en welke professional daartoe het 
meest geëigend is. Aan deze visie wordt het hoofdbehandelaar schap gekoppeld en deze functie/rol is overdraagbaar.
De definitie van het hoofdbehandelaar schap, los van financiering, zorgt ervoor dat er explicieter gekeken kan worden naar 
taakverdeling en afstemming van werkzaamheden overdag en in de ANW zorg. Overdragen van het hoofdbehandelaar 
schap is geen doel op zich, maar wordt gezien als functioneel en wenselijk vanuit de zorgvraag van de oudere en benodigde 
expertise.

1) Extramuraal; voor kwetsbare ouderen thuis in eigen (huur)woning of bijzondere woonvorm is de huisarts 7/24 
 hoofdbehandelaar, heeft de regie, en is aanspreekpunt.
2) Intramuraal; voor ouderen die verblijven in kleinschalige woonvorm en verpleeghuis is SO 7/24 hoofdbehandelaar, 
 heeft de regie en is aanspreekpunt.

Samenwerkingsmodel

3) Hoofdbehandelaar is 7/24 verantwoordelijk voor het medisch zorgproces, coördineert het integrale zorgproces en is 
 daarop aanspreekbaar door de oudere /mantelzorg en medebehandelaar.
4) Medebehandelaar heeft inzicht in en toegang tot medisch dossier voor diagnose en episodelijst, actuele medicatielijst 
 en behandel afspraken. 
5) Huisartsenpraktijk-Zorginstelling; op basis van wet-en regelgeving berust de juridische aansprakelijkheid als 
 zorgaanbieder bij de zorginstelling. Dit laat de eigen professionele verantwoordelijkheid van de huisarts onverlet20.

ANW

6) Samenwerking overdag doorzetten naar de ANW waarbij SO bereikbaar en beschikbaar is op basis van triage 
 op de huisartsenpost.
7) Contractafspraken over financiering SO moeten geregeld zijn bij inzet op HAP
8) Bij oudere in KSW declareert HAP bij zorginstelling 

20. Modelovereenkomst in bijlage 2 
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5.2 Aanbevelingen 

Bestaande samenwerkingsvormen in de regio zijn succesvol, zo blijkt uit evaluatie. Bij implementatie van het model is 
invulling van de randvoorwaarden noodzakelijk. De samenwerkingsovereenkomst biedt handvatten voor een taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling. Daarnaast is onderlinge communicatie en afstemming over werkzaamheden en informatie 
cruciaal. De toegankelijkheid van 1 patiëntendossier is geen conditio sine qua non, maar urgentiebesef is aanwezig om dit 
regionaal te regelen te beginnen in de dagzorg en van daaruit naar ANW; dit staat hoog op de agenda.

Faciliteren van samenwerking door:

Organisatie
w goede digitale communicatie, gebruikmakend van regionale infrastructuur in aansluiting op LSP, KIS, Zorgdomein, zorg mail 
 en een gezamenlijk patiëntendossier.
w continueren van de 7/24 telefonische bereikbaarheid SO en afspraken over regionale implementatie, passend bij de regio.

We zien dat er culturele verschillen zijn in de regio’s. In Peelland lijkt de samenwerking meer als vanzelfsprekend van de 
grond te komen, vergeleken met de Kempen waar er een verschil  in intensiteit en vorm van samenwerken is. In Eindhoven 
weet men elkaar te vinden als het nodig is, recent heeft bijvoorbeeld de Huisarstenpost toegezegd tijdelijk een zorginstelling te 
ondersteunen bij spoed-en crisissituaties. 
Rekening houdend met deze verschillen zal implementatie van het model per regio anders zijn. Om zichtbaar te maken wat 
samenwerking oplevert kan het publiceren van casuïstiek helpen.

w Het model niet top down lanceren, maar vanuit de praktijk implementeren;
w Het model inbrengen en toelichten door projectgroep leden op Hagro bijeenkomst met toevoeging van casuïstiek en van 
 daaruit werkafspraken concretiseren;
w Bij het MDO, waar HA en SO beide aanwezig zijn afspreken wat er aan behandeling en ondersteuning wordt ingezet, 
 passend bij de zorgvraag van de oudere. En afspreken wie wat regelt.
w Relevante patiëntinformatie vanuit de dag zorg toesturen naar Huisartsenpost zodat zij in bezit zijn van actuele gegevens 
 (zolang dit niet digitaal is, wordt hiervoor 1 formulier ingevuld zoals dat nu ook wordt gebruikt voor palliatieve zorg, 
 of formulier opgesteld door kaderartsen in bijlage.);
w Tot slot het advies om de projectgroep als inspiratiebron en denktank te laten voortbestaan en dit faciliteren. Zij komen 1x 
 per jaar regionaal bijeen en 1x per jaar subregionaal. Stellen jaaragenda op wisselen ervaringen uit dragen het 
 gedachtegoed uit zoals geformuleerd in deze notitie binnen hun eigen beroepsgroep en gezamenlijk. 
w Bestuurders stellen per organisatie een contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor implementatie, verbetering en 
 evaluatie van het samenwerkingsproces.

Met dank aan de projectgroep voor hun inhoudelijke bijdrage aan visie en model. 

Praktische wijsheid

“As je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag. Als je focust 
op kwaliteit gaan de kosten omlaag!”

Uit: “Het alternatief voor de zorg, humaniteit boven bureaucratie, nov 2015, 
J. de Blok, H. Suichies, L. Vogelpoel en Jansen.
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Definities21 

WLZ: is gericht op mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.
Verzekerden met een indicatie voor WLZ-zorg hoeven niet per se in een instelling te gaan wonen om de zorg te krijgen. Zij 
kunnen er ook voor kiezen om de zorg thuis te ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis 
(mpt) of de zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). 

VPT: Volledig pakket thuis en geleverd door één WLZ-zorgaanbieder: Verpleging ,Persoonlijke verzorging, Begeleiding , Wlz-
behandeling, Vervoer naar behandeling en/of begeleiding, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de 
woonruimte, logeeropvang.

MPT: Modulair pakket thuis. Met het MPT kunnen verzekerden de zorg van één of meer Wlz-aanbieders thuis krijgen. 
Verzekerde kan er bij MPT ook voor kiezen om bepaalde zorgvormen in natura van een Wlz-zorgaanbieder te ontvangen en de 
overige zorgvormen zelf in te kopen met een 
PGB. Bij het MPT spreken verzekerden met één of meer zorgaanbieders af welke zorgvormen door de zorgaanbieders 
worden geboden en welke zorg door mantelzorgers wordt verleend.

PGB: Persoonsgebonden budget. Bij het pgb-WLZ ontvangt de verzekerde een budget waarmee hij zelf zorg kan inkopen. 
Dat budget wordt niet overgemaakt naar de eigen bankrekening van de verzekerde maar wordt door de SVB beheerd. De 
verzekerde kan vanuit dit budget betalingen laten doen aan zijn zorgverleners.

Bronnen

Brief aan 1e kamerstaten Generaal, reactie op wetsvoorstel langdurige zorg, van LHV, Laego, NAPA NIP, NVFG, V&VN, V&VN, 
Verenso, 2014

Convenant LHV, Verenso, 2014

Lenzen op samenwerking, White paper Twynstra Gudde

Handreiking, samenhangende zorg in de eerste lijn, LHV,KNMP,NHG, NVVA, 2009

Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg, KNMG en onderschreven door NVZ, NFU, V&VN, 
KNOV, KNGF, NIP, KNMP, GGZ Nederland en NPCF, nov 2010

Hoofdbehandelaarschap GGZ als Noodgreep, adviesrapport commissie Meurs, e.a mei, 2015

Huisartsenzorg voor cliënten met een WLZ indicatie, ActiZ/LHV,2015

Vermogen om zelf de regie te voeren, interview M. Huber in Medisch Contact, feb 2014

21. www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas 
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Wettekst geldend op 7-1-2015 regels inzake de verzekering aan mensen die aangewezen zijn op langdurige zorg 
( WLZ).

Samenstelling stuurgroep

Bestuurders deelnemende organisaties
• Dhr A. Romeijnders, directeur PoZoB
• Dhr M. van den Bos, RHV/ELan
• Dhr E. Berends, RVB SGE
• Dhr M. Klomp, medisch directeur DOH
• Dhr W. Heres, bestuur Huisartsenkring ZO Brabant
• Dhr G. Welling, RvB Huisartsenposten Oost- Brabant*
• Dhr P. Verstijnen, bestuur SHOKO
• Mevr D. Engels, RvB, RSZK
• Mevr P. van Veen, RvB Vitalis Zorggroep
• Dhr H. Plagge, RvB De Zorgboog*

*DB

Samenstelling projectgroep

• Dhr P. van Bommel, huisarts
• Mevr A. Spit, specialist ouderengeneeskunde
• Dhr M. Decates, specialist ouderengeneeskunde
• Dhr R. Hendriksen, huisarts
• Dhr P. Wouda, huisarts
• Mevr E. Warmerdam, specialist ouderengeneeskunde
• Dhr G. Oerlemans, huisarts
• Mevr T. van Kan, huisarts
• Dhr J. Beljaars, specialist ouderengeneeskunde
• Dhr J. van Kampen, specialist ouderengeneeskunde
• Mevr C. Derikx, huisarts

Projectleider 
• Ellen de Schipper

December 2015
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Bijlagen

Bijlage 1
Modellen en financiering

Financiering

1. Met behandeling; 
 WLZ financiering
w HA declareert bij zorginstelling 
 conform contractafspraak
w HAP declareert bij zorginstelling  
w 7/24 SO conform productie-
 afspraak

2. Zonder behandeling; 
 ZVW financiering
w HA zorg conform ZVW
w SO via subsidieregeling 
 extramurale behandeling
w HAP regulier

Financiering Inzet SO ANW?
Financiering VB 1

Voorbeeld 1: Kleinschalige woonvormen

Definitie
Verpleeghuiszorg: kleinschalig wonen is een woonzorgvoorziening 
waarbij (kleine) groepjes mensen samenwonen die tevens intensieve 
zorg nodig hebben.

Doelgroep
Mensen met dementie, bewoners hebben indicatie voor behandeling 
met verblijf. Deze indicatie is vertaald in een zorgzwaartepakket.

Betrokken partijen
w Joriszorg, Zorgboog
w Zorg coöperatie, woningstichting, huisartspraktijken
w VB in Hoogeloon, Vessem, Helmond, Beek en Donk, Aarle-Rixtel 
 en Lieshout

Organisatie
Huisartsenzorg door 1-2 huisartspraktijken overdag, ANW en 
Huisartsenposten Oost-Brabant, SHoKo of zorginstelling SO is 
beschikbaar voor overleg en als supervisor.
Afspraken met huisarts zijn contractueel vastgelegd als het gaat om:
w Verantwoordelijkheid
w Beschikbaar-/bereikbaarheid
w Financiële afspraken
De huisarts levert de algemeen medische zorg verantwoord in de 
NZA-richtlijnen. Dit betekent onder andere dat de huisarts de 7/24 
uur medische zorg levert (Huisartsenpost).
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Financiering

1. Zonder behandeling: ZVW
w 1a: met verblijf ( WMO)
 1b: zonder verblijf ( eigen wens)
w HA zorg conform ZVW
w SO via subsidieregeling 
 extramurale behandeling

2. Met behandeling
w huisartsenzorg conform ZVW
w SO via WLZ financiering/dagtarief 
 VPT
w SO via WLZ/MPT
w SO via WLZ/PGB

HAP regulier
Financiering inzet SO ANW?
Financiering VB 2

Voorbeeld 2: Woonzorg complex

Definitie
Woonzorgcomplexen voorzien in een behoefte van ouderen om 
zelfstandig te wonen met een zekere mate van beschutting er wonen 
steeds vaker ouderen met een indicatie voor  verpleeghuiszorg 
(Nationaal Kompas Volksgezondheid, maart 2013).

Doelgroep
Ouderen met/zonder zorg-verblijfsindicatie

Betrokken partijen
Zorgorganisatie; VVT-HA

Organisatie
Opties:
w HA en SO afhankelijk van indicatiestatus bewoners
w 24 uurs zorg door SO 
w varianten met nachtdiensten en consultatiemogelijkheden SO

Financiering

1. Zonder behandeling: PGB
w Huisartsenzorg conform ZVW
w SO via subsidieregeling 
 extramurale behandeling
w Organisatie huurt SO in en betaalt
w HAP regulier

Financiering inzet SO ANW?
Financiering VB 3

Voorbeeld 3: Kleinschalige woonvormen/landelijke 

ontwikkeling 

Definitie
w Begeleid wonen in wijk of dorp;
w Kleinschalige groepswoningen

Doelgroep
Mensen met dementie, bewoners hebben een indicatie voor zorg met 
verblijf. Deze indicatie is vertaald in een zorgzwaartepakket.

Betrokken partijen
w Een particuliere door Zorgkantoor erkende zorgaanbieder, 
      (Herbergier, Gasthuis)
w Zorgorganisaties: VVT-HA
w Particulier initiatief, niet erkende Zorgaanbieder (Vb in Deurne)

Organisatie
Opties:
w 24 uurs zorg door HA
w Variant waarbij deel door SO wordt gedaan en deel door HA
w Variant met nachtdienst door chp/shoko of door SO
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Bijlage 2
Model overeenkomst Zorginstelling-huisarts + werkafspraken set

MODELOVEREENKOMST HUISARTSENPRAKTIJK - ZORGINSTELLING

Preambule
Steeds meer ouderen die gezien de ernst en complexiteit van hun medische problematiek in het “verpleeghuis” (zorginstelling 
met behandeling) zouden zijn opgenomen, verblijven thuis, in een kleinschalige woonvorm of zorginstelling zonder behandeling. 
De huisarts blijft dan, in tegenstelling tot mensen die in een zorginstelling met behandeling verblijven, verantwoordelijk voor 
de medische zorg. Om deze patiëntengroep de juiste medische zorg te kunnen bieden, dient een aantal randvoorwaarden 
gerealiseerd te worden. De voor deze groep benodigde complexe medische zorg behoort immers niet tot het basisaanbod 
huisartsenzorg. 

Deze modelovereenkomst is bedoeld voor huisartsen en zorginstellingen die afspraken willen maken over de levering 
van medische zorg aan de in de zorginstelling verblijvende patiënten. Onder zorginstellingen verstaan we kleinschalige 
woonvormen, aanleunwoningen en zorginstellingen zonder behandeling (verzorgingshuizen). 

Deze modelovereenkomst kan ook gebruikt worden als de huisartsenpraktijk wordt gevraagd de medische zorg in 
zorginstellingen met behandeling (verpleeghuizen) te leveren. De zorgvraag van patiënten in een zorginstelling met behandeling 
is echter dusdanig complex, dat de specialist ouderengeneeskunde de aangewezen persoon is om deze zorg te leveren. Het 
gaat het huisartsgeneeskundig zorgaanbod te boven. Bovendien dienen er dan aparte afspraken te worden gemaakt over de 
financiering van deze zorg, aangezien de medische zorg in dit geval onderdeel uitmaakt van de Wlz-aanspraak.*

Partijen
Zorginstelling         te dezen vertegenwoordigd door         

en huisartsenpraktijk         te dezen vertegenwoordigd door        

komen in het kader van de huisartsenzorg ten behoeve van de patiënten 

wonende in          overeen dat:

a. de huisartsenzorg met ingang van   uitgevoerd wordt door de huisartsenpraktijk en dat daarmee de individuele 
huisarts de verantwoordelijkheid draagt voor het huisartsgeneeskundige deel van de medische zorg voor de bij hem 
ingeschreven patiënten die in bovengenoemde zorginstelling woonachtig zijn;

b. de toelating tot de huisartsenpraktijk wordt bepaald door de huisarts. De huisarts kan op basis van zijn professionele 
verantwoordelijkheid besluiten een patiënt niet in te schrijven;

c. patiënten te allen tijde de vrijheid hebben voor een andere huisarts te kiezen;
d. de huisarts zich ervan heeft vergewist dat de huisartsen uit zijn waarneemgroep en de huisartsenpost ermee 

instemmen dat de huisarts de medische zorg aan patiënten die in deze zorginstelling verblijven. De huisarts kan immers 
niet zelfstandig 7x24-uurszorg leveren. De huisarts stuurt ter bevestiging een kopie van deze overeenkomst aan de leden 
van de waarneemgroep en de huisartsenpost waarbij de huisarts is aangesloten;

e. de huisartsenzorg in principe gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet zodoende  door de huisarts gedeclareerd 
wordt  bij de zorgverzekeraar.

•  de huisartsenzorg, indien deze zorg onderdeel uitmaakt van de Wlz-aanspraak (in Wlz-termen: medische zorg van algemene 
aard als bedoeld in artikel 3.1.1. lid 1 sub d onder 1 Wlz) en de zorginstelling is toegelaten voor behandeling, de huisartsenzorg 
wordt betaald uit de vergoeding die deze zorginstelling van het zorgkantoor ontvangt.

f. de zorginstelling de huisarts de wettelijke instructies en protocollen aanreikt die van rechtswege verlangd worden van de 
zorginstelling, voor zover die voor de huisarts relevantzijn, evenals andere relevante informatie betreffende 
specialistischeaandoeningen, voor zover dit voor het huisartsgeneeskundig handelen van belang is;
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g. op basis van wet- en regelgeving de juridische aansprakelijkheid als zorgaanbieder bij de zorginstelling berust. Dit laat de 
eigen professionele verantwoordelijkheid van de huisarts onverlet;
patiënten het spreekuur van de huisarts bezoeken, voor een consult naar de huisartsenpost komen, dan wel dat de 
huisarts een huisbezoek aflegt aan patiënt conform het normaal maatschappelijke patroon, doch met dien verstande dat 
patiënten begeleid worden door een medewerker van de zorginstelling, dan wel een familielid, indien volgens de huisarts 
hun zelfstandigheid ontoereikend is;

h. de huisarts de patiënt en de aanwezige begeleiding mondeling informeert;
i. de begeleiding verantwoordelijk is voor het informeren van de (andere) medewerkers binnen de zorginstelling over de 

gemaakte afspraken inclusief de voorgeschreven medicatie. De medewerkers van de zorginstelling zijn verantwoordelijk 
voor de naleving van de afspraken inclusief het gebruik van de voorgeschreven medicatie;

j. de huisarts alle in de overeenkomst bedoelde patiënten kan doorverwijzen naar de specialist ouderengeneeskunde als 
blijkt dat de zorgvraag dusdanig complex is dat deze zich op het deskundigheidsgebied van de specialist 
ouderengeneeskunde bevindt;

k. de patiënt voor deze complexe medische zorg onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde blijft. Als de 
zorg zich grotendeels op het deskundigheidsgebied van de specialist ouderengeneeskunde bevindt, neemt de specialist 
ouderengeneeskunde het hoofdbehandelaarschap van de huisarts over. De zorginstelling maakt de hiervoor benodigde 
afspraken met het zorgkantoor;

l. de specialist ouderengeneeskunde de huisarts zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt van gewijzigd medisch en 
medicamenteus beleid; de huisarts informeert de specialist ouderengeneeskunde op verzoek en bij verwijzing;

m. in de woning van de patiënt een beperkt werkdossier ten behoeve van de directe medisch/verpleegkundige begeleiding van 
de patiënt actueel wordt gehouden door de medewerkers van de zorginstelling;

n. de zorginstelling het voor de huisarts mogelijk maakt om vanuit de zorginstelling toegang tot zijn HIS te krijgen;
o. in het geval van acute complexe problematiek, die zich op het deskundigheidsgebied van de specialist ouderengeneeskunde 

bevindt, de huisarts dan wel diens waarnemer te allen tijde een specialist ouderengeneeskunde kan raadplegen (24 uur 
per dag bereikbaar);

p. de huisarts en specialist ouderengeneeskunde volgens normaal gebruik kunnen doorverwijzen naar de tweedelijns zorg; 
q. de huisarts de behandelingsovereenkomst met een individuele patiënt kan opzeggen met inachtneming van de in de 

KNMG-richtlijn niet-aangaan en beëindigen behandelingsovereenkomst opgenomen zorgvuldigheidseisen. Hiervoor geldt 
een opzegtermijn van 1 maand, ingaande na melding van het besluit aan de patiënt en de directie van de zorginstelling;.

r. de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en zo nodig wordt herzien;
s. de afspraken tijdig voor het beëindigen van de overeenkomst worden geëvalueerd;
t. de overeenkomst met een opzegtermijn van 3 maanden kan worden opgezegd onder vermelding van de redenen, mits van

tevoren overleg heeft plaatsgevonden om tot een bevredigende oplossing te komen;
u. dat bij geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost, deze voorgelegd zullen worden aan een commissie 

bestaande uit drie leden, één voorgedragen door de huisarts, één voorgedragen door de zorginstelling en, afhankelijk van 
de problematiek, een - neutraal- lid waarmee beide partijen instemmen. De commissie doet een bindende uitspraak. Van 
een geschil is sprake indien de ene partij dit schriftelijk, met redenen omkleed, aan de andere partij meedeelt;

v. wijzigingen in deze overeenkomst slechts vastgesteld kunnen worden na onderling overleg op basis van consensus.

Datum        20    Plaats         

      namens de zorginstelling        handtekening     

       huisarts(en) te         handtekening    
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Werkafspraken set; zorginstelling en huisarts.
Een basis voor afstemming van taken en verantwoordelijkheden. Door instelling en huisarts gezamenlijk invulllen/aanvullen en 
als evaluatie-instrument te gebruiken.

Werkafspraken Activiteit Beschrijving

Medicatiebeleid Medicatie voorschrijven en lab 
aanvragen doen

Aanpassing medicatie bij 
gedragsverandering

Verwijzing Doorverwijzing naar ander disciplines 
bij gedragsproblematiek

Een Niet acute vraag Huisbezoek HA Signaleren van een vraag door 
Verpleegkundigen/verzorgenden 

MDO Organisatie en deelname

Gebruik Protocollen

Dossierbeheer Ha registreert in instellingsdossier

Vrijheid beperkende maatregelen en 
afspraken rondom BOPZ

ANWzorg
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Bijlage 3
Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking 
in de zorg – januari 2010 

Checklist met 13 concrete aandachtspunten bij afspraken over verantwoordelijkheden

Bent u als zorgverlener of manager betrokken bij een zorgverlening situatie met verschillende zorgverleners, dan is het van 
belang om te specificeren wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo ontstaat duidelijkheid onderling, voor de patiënt en diens 
familie en voorkomt u risico’s op fouten. Kernaspecten van een regeling van verantwoordelijkheden bij samenwerking in het 
zorgproces: 

Aandachtspunt 1: 
Voor de cliënt  is te allen tijde duidelijk wie van de betrokken zorgverleners:
•  het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt of diens vertegenwoordiger;
•  de inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid heeft voor de zorgverlening aan de cliënt;
•  belast is met de coördinatie van de zorgverlening aan de cliënt (zorgcoördinator).
Het is van belang dat deze drie taken over zo weinig mogelijk zorgverleners worden verdeeld. Zo mogelijk zijn deze taken in 
één hand.

Aandachtspunt 2: 
Alle bij de samenwerking betrokken zorgverleners beschikken zo nodig over een gezamenlijk en up-to-date zorg- of 
behandelplan betreffende de cliënt.  

Aandachtspunt 3: 
Gegarandeerd wordt dat de rechten van de cliënt, zoals deze voortvloeien uit wetgeving en rechtspraak, op de juiste wijze 
worden nagekomen. Waar nodig worden afspraken gemaakt om te vergemakkelijken dat de cliënt de hem toekomende rechten 
kan uitoefenen.  

Aandachtspunt 4: 
Een zorgverlener die deelneemt in een samenwerkingstraject vergewist zich ervan dat hij/zij beschikt over relevante gegevens 
van collega’s en  informeert collega’s over gegevens en bevindingen die zij nodig hebben om verantwoorde zorg te kunnen 
verlenen.  

Aandachtspunt 5: 
Relevante gegevens worden aangetekend in een dossier betreffende de cliënt . Bij voorkeur is dit een geïntegreerd dossier, 
dat door alle bij de samenwerking betrokken zorgverleners kan worden geraadpleegd en aangevuld. Zo niet, dan worden 
afspraken gemaakt over de wijze waarop samenwerkingpartners relevante informatie uit een dossier kunnen verkrijgen. 

Aandachtspunt 6: 
Zorgverleners die deelnemen aan een samenwerkingsverband maken duidelijke afspraken over de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorgverlening aan de cliënt.

Aandachtspunt 7: 
Zorgverleners die deelnemen aan een samenwerkingsverband zijn alert op de grenzen van de eigen mogelijkheden en 
deskundigheid en verwijzen zo nodig tijdig door naar een andere zorgverlener. Zij zijn op de hoogte van de kerncompetenties 
van de andere betrokken zorgverleners. 



Project medische ouderenzorg - 23

Aandachtspunt 8: 
In gevallen waarin tussen zorgverleners een opdrachtrelatie bestaat, geeft de opdrachtgevende zorgverlener voldoende 
instructies met betrekking tot de zorgverlening aan de cliënt.  

Aandachtspunt 9: 
Overdracht van taken en verantwoordelijkheden vindt expliciet plaats. Bij de inrichting van overdrachtsmomenten is van 
belang om zowel rekening te houden met bij overdrachtssituaties in het algemeen veel voorkomende risico’s als met eventuele 
specifieke kenmerken van de cliëntsituatie.  

Aandachtspunt 10: 
Waar nodig voor een goede zorgverlening wordt in situaties van samenwerking in de zorg voorzien in controlemomenten 
(overleg, evaluatie). 

Aandachtspunt 11: 
De cliënt  of diens vertegenwoordiger wordt intensief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het zorg- of 
behandelplan. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt  in relatie tot het zorgproces wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. 
Elke zorgverlener bespreekt met de cliënt  ook diens ervaringen met het samenwerkingsverband. 

Aandachtspunt 12: 
Afspraken die door samenwerkingspartners worden gemaakt over de aard en inrichting van de samenwerking en over ieders 
betrokkenheid worden schriftelijk vastgelegd. 

Aandachtspunt 13: 
Met betrekking tot incidenten (waaronder begrepen fouten) geldt het volgende:
• naar de cliënt wordt over incidenten openheid betracht;
• incidenten worden gemeld op een binnen het samenwerkingsverband afgesproken centraal punt;
• een aan het samenwerkingsverband deelnemende zorgverlener die in de ogen van een of meer collega’s niet voldoet aan 
 de normen voor verantwoorde zorg, wordt door hen daarop aangesproken.

Deze Handreiking wordt onderschreven door de KNMG, de organisaties van algemene en academische ziekenhuizen (NVZ, 
NFU), verpleegkundigen (V&VN), verloskundigen (KNOV), fysiotherapeuten (KNGF), psychologen (NIP), apothekers (KNMP) en 
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ Nederland). Ook de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) 
steunt de Handreiking.
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Bijlage 4
Evaluatie Pilot telefonisch consult SO 
Periode 1 september - 31 december 2015

Evaluatie Pilot telefonisch consult SO Periode 1 september - 31 december 2015

1 Aanleiding telefonisch consult

a. Complexe zorgvraag 4X

b. Collegiaal consult 2X

c. Anders • 1X acuut zorgprobleem na val 
• 1X patiënt in ambulance kan thuis niet staan -> retour SEH voor 
 vallen en opstaan aanbieden 

2 Inhoud telefonisch advies • 1x Man met mesothelioom. Benauwd en delier. Slaapt niet. Al week 
observatie Hospice voor instellen medicatie. Geen gewenst resultaat. 
Huisarts geroepen in avond vraagt om medicatie advies. Weinig 
opties maar uiteindelijk wel wat kunnen sturen op welk middel op te 
hogen en welke dosering. Crisisopvang pg-revalidatie geregeld

• 1X In de nachtdienst is huisarts geroepen bij een hoogbejaarde 
thuiswonende dementerende bejaarde. De avond ervoor is mevrouw 
naar het ziekenhuis geweest, geen somatiek, nu toch thuis proberen 
met medicatie, advies gevraagd welke medicatie in welke dosering te 
starten en advies gegeven rondom inzet zorg

• 1X Crisisopname somatiek geregeld
• 1X Crisisopname pg revalidatie geregeld
• 1X Crisisopname beetje onder druk van familie die het niet meer aan 

kan/wil
• 1X Opname crisis somatiek i.v.m. wegvallen mantelzorg bij door 

rug- en aangezichtspijn bedlegerige patiënte ter ontlasting 
mantelzorg, instellen analgetica en mobilisatie. Tevens 
psychosomatische component. Lijkt geen psychiatrie in engere zin 
dus geen GGZ, oorzaak pijnklachten reeds eerder in kaart gebracht 
dus geen indicatie ziekenhuisopname

• 1X psychogeen decompenserende oudere in thuissituatie met 
verzoek tot opname. Geen indicatie voor GGZ Opname, geen 
indicatie voor opname Klinische Geriatrie. 

• 1X Verwezen naar project vallen en opstaan via geriater

voorlopig
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Evaluatie Pilot telefonisch consult SO Periode 1 september - 31 december 2015

3 Meerwaarde telefonisch consult

Ja 6X 
Opmerkingen: 
• ondersteuning huisarts bij maken lastige keuze. Complexe casus
• mogelijk is ziekenhuisopname voorkomen
• zeker omdat SO bekend was met cliënt.

Nee 1X patiënte is kort na aankomst in verpleeghuis alsnog ingestuurd naar 
de SEH i.v.m. een sceptische schok.

Anders • 1X optimaliseren thuissituatie, indien thuis niet lukt dan was 
 eventuele opname nodig geweest
• 1X meerwaarde als huisarts verder geholpen is 

4.  Telefonische bereikbaarheid van de SO 
 moet (afhankelijk van financiering) 
 in 2016 gecontinueerd worden

Ja 5x Telefonische bereikbaarheid van de SO moet (afhankelijk van 
financiering) in 2016 gecontinueerd worden

Nee 1X dit is afhankelijk van tijdsinvestering en meerwaarde

Opmerkingen algemeen • 1X Ondanks mijn gevoel dat ik weinig kon bijdragen kreeg ik van de 
huisarts wel de indruk en bevestiging dat het voor haar wel zinvol 
was geweest. Meer om even samen lastige beslissingen te nemen.

• 1X Afhankelijk van meerwaarde en tijdsinvestering
• 1X Kreeg SO niet zelf te spreken, zou binnen 1.5 uur terugbellen 

en heb het zodoende aan collega HA die dienst overnam 
overgedragen. 

Totaal aantal consulten 11
Regio Peelland                Regio Eindhoven        Regio de Kempen
• De Zorgboog: 6 • Ananz: 2       • Valkenhof :0
• Novicare:1        • Archipel: 1 • RSZK : 0 
  • Vitalis :1   

voorlopig




