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Opella: Thema Domeinoverstijgende samenwerking / domeinoverstijgende bekostiging 

   

Totaal 8 locaties. Zorgsoorten: kleinschalig wonen, VPT wonen, somatiek, pg en niet-Wlz zorg 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 8,2 

 

Domeinoverstijgende bekostiging ‘Thuis geven’ 

In het kader van Ruimte voor verpleeghuizen zijn in het voorjaar 2015 zes zorgregio’s door VWS 

geselecteerd om met het thema domeinoverstijgend aan de slag te gaan. Een aantal zorgaanbieders 

- waaronder Opella, Stichting Maria-Oord en NNCZ - hadden in 2017 het concept experiment AMvB 

Beter Oud bedacht. De inzet van het experiment – genaamd “Beter Oud” - is dat kwetsbare ouderen 

langer het leven kunnen leiden dat zij willen leiden in hun eigen omgeving. Beoogd neveneffect is dat 

het zorggebruik afneemt, omdat minder kostbare (informele en formele) vormen van zorg en 

ondersteuning ingezet worden voor cliënt én diens partner/mantelzorger. De verwachting van de 

zorgaanbieders op basis van hun ervaringen met deze groep cliënten is dat het aanvragen van 

indicatie, het gebruik van de Wlz en ook verblijf in intramurale setting kan worden uitgesteld of zelfs 

voorkomen.  

 

Inmiddels heeft een tweetal regionale initiatieven vaste(re) vorm gekregen; regio Ede (Opella) en 

Dongen (Maria-Oord). In de twee experimenteer-regio’s is gewerkt aan concretisering van de plannen 

die uitgemond zijn in samenwerkingsovereenkomsten (partijen zijn aanbieder-gemeente-Wlz-

uitvoerder en verzekeraar). De looptijd van het experiment is voor regio Ede vier jaar en voor Dongen 

waarschijnlijk drie jaar vanaf 1 januari 2018. 

In dit experiment gaat het om snellere toegang tot de zorg en beter op elkaar afgestemde zorg. Om 

dit te realiseren wordt het volgende toegepast: het creëren van één aanspreekpunt voor de 

betrokkene die ondersteuning en zorg vanuit Wmo of Zvw direct mag inzetten.  In het experiment 

zullen maximaal 540 cliënten mee gaan doen. Er zal een landelijke evaluatie plaatsvinden van de 

resultaten.  

De doelgroep van dit experiment zijn kwetsbare ouderen met gecombineerde klachten van 

lichamelijke, psychische en cognitieve aard, op het gebied van hun mobiliteit en in het sociale 

netwerk (eenzaamheid). Uit het onderzoek van Joris Slaets betreft dit ongeveer 4% van de populatie 

van 75 plussers die thuis wonen. Dat zijn landelijk ongeveer 45.000 mensen. 

 

In mei van dit jaar werd besloten om de experimenten regionaal in te richten in gesprek met 

verzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en betreffende aanbieder. Opella heeft zich uiteindelijk met 

collega aanbieders Stichting Maria-oord en NNCZ verenigd. Opella heeft het experiment ingericht 

samen met de gemeente Ede, Zorgverzekeraar Menzis en Zorgkantoor Arnhem van Menzis. Zij hebben 

op 7 december 2017 een convenant afgesloten waarin de samenwerking is vastgelegd. In 2017 heeft 

Opella deze manier van werken uitgetest met elf klanten in Bennekom. Vanaf 2018 wordt deze manier 

van werken onder de noemer ‘Thuis geven’ verder uitgerold in de hele organisatie. Opella wil 

klantvolgend, dat wil zeggen domeinoverstijgend, werken. Dit houdt in dat Opella de financiële 

middelen inzet op een manier die zo goed mogelijk de kwaliteit van leven van de klant ondersteunt. 

De vraag van de klant en de mogelijkheden van de mensen om hem/haar heen bepaalt de invulling 

van de vraag. De financiering is hierin niet leidend. De uitdaging is om de zorg en ondersteuning 

samenhangend te organiseren, zodat de klant, familie en andere naasten optimaal gebruik kunnen 

maken van de mogelijkheden. Op basis van één klant, één plan, één arrangeur wordt dit inhoudelijk 

en op maat verder uitgewerkt. Deze arrangeur is een HBO-opgeleide professional die kan handelen 

over alle domeinen heen. 
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Het experiment loopt over een periode van vier jaar. Het eerste jaar worden honderd kwetsbare 

ouderen geïncludeerd. Het tweede jaar groeit dit aantal naar tweehonderd kwetsbare ouderen en het 

derde jaar naar driehonderd kwetsbare ouderen. 

  

Resultaat: Producten 

- Plan van Aanpak 

- Convenant: Op 7 december 2017 ondertekenden Opella, de gemeente Ede, zorgverzekeraar 

Menzis en het zorgkantoor Menzis de samenwerking domeinoverstijgend werken. Het 

convenant heeft als doel om mensen (zo lang mogelijk) zelfstandig te laten wonen, door de 

inzet van één plan en één regisseur voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Op 1 januari 2018 gaat het experiment van start. Het experiment wordt geëvalueerd door een 

kennisinstituut. Momenteel wordt hiervoor een aanbesteding ingericht. 

 

Tips & Tops 

- Er is veel kennis en geduld nodig om de vertegenwoordigers vanuit de drie 

financieringsdomeinen goede afspraken met elkaar te laten maken. Het idee is ogenschijnlijk 

simpel maar de uitvoering doorbreekt alle schotten. Dit levert voor elke individuele partij 

risico’s op. Deze moeten overzichtelijk worden gemaakt. 

- Op inhoud hebben partijen elkaar gevonden en willen voor hun klanten/burgers/verzekerden 

tot goede oplossingen komen. Partijen zijn daarvoor bereid hun nek uit te steken/ risico’s  te 

nemen. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/opella/ 

https://www.opella.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/themas/gebruik-van-hulpbronnen/domeinoverstijgende-

bekostiging-dorpsbudget-community-care/ 

Lees de factsheet gemaakt door Opella over Domeinoverstijgend werken 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/17/weg-met-de-afvink-regels-14080431-a1581646  

https://www.opella.nl/domeinoverstijgende-samenwerking-getekend-zorg-snel-geregeld  

 

 

Opella, thema: Indicatiestelling 

 

Indicatiestelling ‘Van wetvolgend naar klantvolgend’  

Binnen het thema Indicatiestelling werken 16 zorgaanbieders samen met het CIZ aan een experiment 

om de procedure van indicatiestelling te versnellen, en de procedure zo vorm te geven dat deze 

minder belastend is voor de client. Alles moet erop gericht zijn dat de cliënt zo min mogelijk hinder 

ondervindt van de administratieve processen en dat de juiste zorg zo snel mogelijk kan starten als 

dat nodig is. Het experiment is een voorzetting van het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) uit 

2011.  Bij deze experimentele werkwijze wordt het proces voor het indienen van de Wlz-aanvraag 

uitgevoerd door de zorgaanbieder die de voorkeur heeft van de client. De zorgaanbieder stelt zelf 

een indicatieadvies op en geeft dat door aan het CIZ. Het CIZ toetst dit advies en zet dit bij een 

volledig, duidelijk en juist advies om in een formeel besluit. 

 

https://www.opella.nl/domeinoverstijgende-samenwerking-getekend-zorg-snel-geregeld
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/opella/
https://www.opella.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/themas/gebruik-van-hulpbronnen/domeinoverstijgende-bekostiging-dorpsbudget-community-care/
https://www.waardigheidentrots.nl/themas/gebruik-van-hulpbronnen/domeinoverstijgende-bekostiging-dorpsbudget-community-care/
https://www.opella.nl/media/documenten_publicaties/factsheets/factsheet_thuis_geven_door_domeinoverstijgend_werken.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/17/weg-met-de-afvink-regels-14080431-a1581646
https://www.opella.nl/domeinoverstijgende-samenwerking-getekend-zorg-snel-geregeld
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Opella wilde de traditionele scheidslijnen tussen thuis en het verpleeghuis doorbreken. Niet de plaats 

bepaalt de zorg, maar de vraag van de klant. De organisatie wilde een antwoord bieden op de de 

nieuwe structuur die dreigt te ontstaan: de muren tussen Wmo, Wlz en Zvw. Opella heeft hiermee al 

ruime ervaring opgedaan tijdens ERAI en heeft deze kennis binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor 

verpleeghuizen verder uitgebreid. Opella experimenteerde in het kader van ERAI met het thuis 

inzetten van WLZ budget. Opella wilde maatwerkoplossingen zo structureel mogelijk maken door over 

de domeinen WMO – WLZ – ZVW klantvolgend te blijven werken. De integrale aanpak met offertes 

(voortkomend uit ERAI) kan dat uitstekend faciliteren. Daarmee kan ‘per wet’ verantwoording 

plaatsvinden. Klantvolgend in plaats van wetvolgend. Opella deed met drie locaties mee aan 

Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: Opella gebruikt de ERAI indicatieprocedure inmiddels al jaren. De klant is sneller op 

de juiste plek met de juiste indicatie. Opella heeft een goed ingericht Servicepunt om de 

klant vanaf de start goed te kunnen begeleiden. Opella zet diverse methodes in om de cliënt 

zo lang mogelijk thuis te kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met de inzet van een specialist 

ouderengeneeskunde. Door de snelle indicatiesystematiek is er snel duidelijkheid voor de 

klant.   

- Mantelzorgers: Door de snellere procedure kan de zorg sneller starten. Mantelzorgers worden 

hierdoor eerder ontlast. Mantelzorgers weten eerder waar ze aan toe zijn en welke actie ze 

kunnen ondernemen.  

- Professionals:  Klantadviseurs zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom een 

indicatie. Processen rondom de klant zijn zo aangepast dat alleen de professionals die de 

aanvragen doet ook de administratieve taken hoeft te doen. Professionals in het primaire 

proces hebben een administratieve takenverlichting.  Daarnaast krijgen medewerkers van 

Opella allemaal een training voor een nieuwe manier van zorgplanbeheerover methodisch 

werken. . Hierin staat de eigen regie voor de klant en oog voor welzijn van de klant centraal.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Tussenevaluatie indicatiestelling door het CIZ. In januari 2017 heeft CIZ een tussenevaluatie 

gehouden. 

- Steekproef CIZ. CIZ heeft een steekproef gehouden van 186 dossiers. Dit had als doel om na 

te gaan of de zorgaanbieder de informatie die ten grondslag ligt aan het indicatie-advies dat 

aan het CIZ is gegeven, voorhanden heeft en of die informatie ook leidt tot het 

indicatiebesluit zoals dat is verstrekt door het CIZ. De resultaten van de steekproef zijn 

beschreven in een rapport. 

- Eindevaluatie indicatiestelling: Bureau Berenschot heeft de verkorte procedure geëvalueerd. 

In dit rapport zijn de resultaten van de evaluatie beschreven.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Opella zou graag zien dat de ERAI procedure meer op basis van vertrouwen en mandatering kon 

plaatsvinden met duidelijke certificering van bekwame medewerkers/organisaties. 

Uit het onderzoek van het CIZ (augustus 2017) blijkt dat er nog onduidelijkheden zijn op de inhoud 

en het uitvoeren van de procedure. Hier kan een verbeterslag gemaakt worden. Met name het 

https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/resultaten-steekproef-ciz-experiment-indicatiestelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/resultaten-steekproef-ciz-experiment-indicatiestelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-waardigheid-en-trots/
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verbeteren van de afspraken over het gebruik van de juiste handtekening, het gebruik van het format, 

en het afspreken van een andere manier om de dossiers te controleren, zijn aandachtspunten. VWS 

heeft aangekondigd dat het experiment indicatiestelling nog een jaar langer doorgaat. 

 

Tips & Tops 

- Een goede samenwerking met het CIZ is noodzakelijk om goed te kunnen indiceren. 

- Laat niet teveel mensen zich bezighouden met indicatiestelling. Een aantal specialisten op 

het gebied van indiceren is voldoende.  

- De administratieve last ligt maar op 1 plek en niet bij het primaire proces. 

- Pas alle processen aan op de werkwijze.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/opella/  

https://www.opella.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-

content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf  

Evaluatie Indicatiestelling Waardigheid en trots, Rapport door Berenschot, oktober 2017  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/ciz-de-balans-bewaren/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/onafhankelijke-indicatiestelling-vraagt-om-training-

en-toetsing-op-landelijk-niveau/  

 

 

Opella: Thema Bekostiging Specialist Ouderengeneeskunde buiten verpleeghuizen 

 

Bekostiging Specialist Ouderengeneeskunde ‘Het verpleeghuis van de toekomst is thuis’ 

Opella is samen met zes andere instellingen aan de slag gegaan met het thema de positionering en 

de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde (SO) naast de huisarts. Dit is in samenwerking 

met verschillende stakeholders gebeurd. De aanleiding voor dit thema was dat de financiering 

complex is en dat zorginstellingen hebben gemerkt dat de huisarts vaak niet weet dat hij de SO kan 

inzetten. Aan de andere kant hebben zorginstellingen ook ervaren dat de huisarts langer algemene 

geneeskundige zorg kan leveren, ook als iemand geclusterd gaat wonen of naar een zorginstelling 

verhuist. 

 

In het project ‘Het verpleeghuis van de toekomst is thuis’ wilde Opella verpleegzorg terug brengen 

naar de kernvraag van ondersteuning aan cliënten. Niet de plaats bepaalt de zorg, maar de vraag van 

de cliënt. Voor de plaats is thuis het uitgangspunt. Steeds vaker zal dit het oorspronkelijke woonhuis 

in de wijk of kern zijn. Daar waar een aangepaste woonomgeving wordt gevraagd, blijft de woning 

het thuis en het ‘eigendom’ van de zorgvrager. Opella zet in op een klantgerichte ondersteuning die 

mensen de kans biedt om zo lang mogelijk thuis, in het eigen huis te blijven wonen. Ook als de 

zorgzwaarte toeneemt en een professional in buurt nodig is, dan biedt Opella dat thuis. De 

ondersteuning thuis wordt geïndiceerd door de wijkverpleegkundige. De verantwoordelijkheid voor 

de medische zorg blijft conform de wettelijke kaders bij de arts. Voor de praktische invulling wordt 

zoveel mogelijk aangesloten bij de normale thuissituatie. Opella werkt via het model ‘De SO in the 

lead’. De specifieke deskundigheid van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) wordt geborgd door 

een samenwerkingsverband tussen de huisartsen en de SO. De specialisten worden ingezet waar de 

behoeften van de cliënt liggen. Opella streeft naar SO als medebehandelaar vanwege zijn 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/opella/
https://www.opella.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2017/10/25/eindevaluatie-indicatiestelling-waardigheid-en-trots
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/ciz-de-balans-bewaren/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/onafhankelijke-indicatiestelling-vraagt-om-training-en-toetsing-op-landelijk-niveau/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/onafhankelijke-indicatiestelling-vraagt-om-training-en-toetsing-op-landelijk-niveau/
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helikopterview en kennis over de zorgcomplexiteit die bij ouderen kan spelen. De SO krijgt steeds 

meer verzoeken van de huisartsen om een consult af te nemen bij cliënten thuis. Daarnaast krijgt de 

SO een steeds betere bekendheid bij zowel de huisarts, Praktijk Ondersteuner Huisartsenpost (POH-

er) en wijkverpleegkundige. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

Dit thema is op beleidsniveau ingestoken, daarom zijn er geen effecten zichtbaar gemaakt op het 

niveau van cliënten en professionals.  

Het verbeterplan heeft eraan bijgedragen dat de SO meer bekendheid heeft gekregen en hierdoor 

vaker wordt ingeschakeld door de huisartsen voor zijn kennis en kunde van ouderen. Hierdoor kunnen 

cliënten langer thuis blijven wonen. Cliënten hebben hier dus direct profijt van. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Wegwijzer zorgvernieuwing Positionering en bekostiging specialist ouderengeneeskunde naast 

de huisarts:  De zorgvraag van de patiënt is de start van de wegwijzer. De huisarts maakt een 

inschatting van de zorgbehoefte. Zo nodig wordt een Wlz-indicatie aangevraagd. De huisarts 

en de SO maken gezamenlijk een afweging over welke behandelaar welke zorg levert op basis 

van zorgzwaarte en bekwaamheid. Of de patiënt een Wlz-indicatie heeft, bepaalt mede de 

woonsituatie van de cliënt en dus welke zorg door de huisarts en of de SO geleverd wordt en 

hoe dit betaald wordt. Zo zijn er drie routes tot stand gekomen voor drie verschillende 

groepen cliënten: Groep 1: cliënt die thuis woont, zonder of met een Wlz-indicatie, zonder 

behandeling; Groep 2: cliënt die geclusterd woont, zonder of met een Wlz-indicatie, zonder 

behandeling; Groep 3: cliënt die in een zorginstelling woont, met een Wlz-indicatie, met 

behandeling; 

- De Beslisboom (in ontwikkeling): De beslisboom schetst de inzet van de SO op verzoek van de 

huisarts en welke keuzes leiden tot een gewenste declaratie voor de SO. Het is een praktische 

uitwerking van de wegwijzer; 

- 24-uurs bereikbaarheid SO bij HAP: De Huisartsenpost (HAP) werkt in het gebied van het 

ziekenhuis Gelderse Vallei, rond Wageningen, Ede en Veenendaal. Op het moment dat de HAP 

een vraag heeft is er een SO in de avonden en weekenden bereikbaar voor telefonisch 

consultatie. De bereikbaarheid rouleert tussen instellingen. Er werken 7 SO's en verschillende 

ANIOS en AIOS. Met als doel om op maat advies te geven, doordacht door de specialist om 

mensen effectief te ondersteunen bij langer thuis wonen ook als de problematiek complexer 

wordt. Ze zijn in juni 2017 gestart. 

- Uitgewerkte casus: Een praktijkcasus en de uitwerking daarvan in de praktijk, zoals indicatie 

en verwijzing in eerstelijn, specifiek voor Opella.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Opella wil doorbouwen op de ingeslagen weg en werken aan regionale samenwerking met huisartsen, 

hetgeen bijdraagt aan transparante dienstverlening aan de cliënt. 

 

Tips & Tops 

- Korte lijntjes onderhouden met externe stakeholders op landelijk niveau, zoals Zorginstituut 

Nederland, NZa en zorgkantoren. Hierdoor zijn er korte lijnen om problemen voor te leggen 

en op te lossen.  

- Bouw aan een goede relatie met de huisarts en bekendheid bij een POH-er en wijkverpleging 

voor ondersteuning vanuit de SO dichtbij huis. 

- Samenwerking in de avond, nacht en weekend uren is van belang om de inzet van de SO samen 

goed te borgen en om de expertise van de SO optimaal te benutten.  

 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/wegwijzer-zorgvernieuwing-positionering-en-bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-naast-huisarts/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Opella_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
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Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/opella/ 

www.opella.nl 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/wegwijzer-zorgvernieuwing-positionering-en-bekostiging-

specialist-ouderengeneeskunde-naast-huisarts/  

Link naar blogserie: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/gert-jan-speksnijder-directeur-

goudenhart-zoek-samenwerking-eerste-lijn/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-5-

praktijkbeschrijvingen/  

Opella heeft een bijdrage geleverd aan de Waardigheid en trots publicatie Communiceren met 

familie: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/publicatie-communiceren-familie/  

  

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/opella/
http://www.opella.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/wegwijzer-zorgvernieuwing-positionering-en-bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-naast-huisarts/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/wegwijzer-zorgvernieuwing-positionering-en-bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-naast-huisarts/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/gert-jan-speksnijder-directeur-goudenhart-zoek-samenwerking-eerste-lijn/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/gert-jan-speksnijder-directeur-goudenhart-zoek-samenwerking-eerste-lijn/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-5-praktijkbeschrijvingen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-5-praktijkbeschrijvingen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/publicatie-communiceren-familie/

