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WelThuis-Goudenhart, thema Bekostiging Specialist Ouderengeneeskunde buiten verpleeghuizen 

 

Totaal 15 locaties. Zorgsoorten: Wlz-zorg. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,4 

 

Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde ‘’Huisarts in de lead’’ 

WelThuis-Goudenhart 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. Twee locaties nemen deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor 

verpleeghuizen. 

 

In essentie gaat het verbeterplan van WelThuis-Goudenhart om het verbeteren van de kwaliteit van 

leven van de cliënt én mantelzorger doordat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen. Hierdoor 

kunnen partners langer bij elkaar blijven wonen, blijven persoonlijke gewoontes en rituelen langer in 

stand en ondersteunt de eigen vertrouwde omgeving het functioneren van de cliënt. Er was veel 

onduidelijkheid over de financiering van de SO extramuraal. WelThuis-Goudenhart ervaarde de 

samenwerking met de huisarts in delen van het werkgebied als lastig. Daarnaast speelde de 

onoverzichtelijkheid in de financiering van de SO een belemmerende factor.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

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

niveau van cliënten en professionals.  

 

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; 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/wegwijzer-zorgvernieuwing-positionering-en-bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-naast-huisarts/
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- Uitgewerkte casus: Een praktijkcasus en de uitwerking daarvan in de praktijk, uitgewerkt voor 

WelThuis-Goudenhart.  

- Blogserie: WelThuis-Goudenhart heeft over de samenwerking tussen huisarts en SO 

verschillende blogs gepubliceerd. De blogserie laat zien hoeveel er nu samengewerkt wordt 

tussen SO en huisarts in de eerstelijn. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De beweging om de SO meer in te zetten naast de huisarts in de eerstelijn is stevig ingezet en werpt 

nu zijn vruchten af. Dat wil WelThuis-Goudenhart samen met de partners in de regio bestendigen en 

uitbreiden. Daarnaast willen ze ook breder kijken naar de keten acute zorg; de huisarts doet een 

oproep voor duidelijkere verwijzing rond crisissituaties. Intern gaat het over wie welk rol oppakt en 

extern wat o.a. de huisartsen nodig hebben. De knelpunten bij de start van het traject zijn opgelost. 

Nu is er een nieuw knelpunt gekomen in de beschikbaarheid van SO’s. Dat was bij aanvang van het 

traject nog niet duidelijk. De huisartsen zijn aan het bewegen en willen de samenwerking aangaan 

met de SO. Dit leidt tot zoveel aanvragen voor consultaties dat WelThuis-Goudenhart dit nu niet kan 

waarmaken. 

 

Tips & Tops 

- Leid meer SO’s op. 

- Stel geen beperking aan het budget als de financiering overgaat naar de Zvw. 

- Maak realistische afspraken over productie op basis van realisatie 2018 en regel het 

productieplafond. 

- Onderzoek het effect van het werken van de SO naast de huisarts op het langer thuis wonen 

van cliënten. En wat het neveneffect is, zoals minder SEH verwijzing, minder verkeerde 

plaatsingen naar ziekenhuis, ELV of anderszins. 

 

Meer weten:  

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

https://www.welthuis.nl/ 

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

specialist-ouderengeneeskunde-naast-huisarts/  

Blog 1: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/gert-jan-speksnijder-directeur-goudenhart-

zoek-samenwerking-eerste-lijn/  

Blog 2: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/mirjam-biemans-specialist-

ouderengeneeskunde-is-er-ondersteuning-eerste-lijn/ 

Blog 3: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/basir-sultanzadah-meer-specialisten-

ouderengeneeskunde-nodig-inzet-eerste-lijn/ 

Blog 4: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/kristel-tol-specialist-ouderengeneeskunde-

echt-dokters-dan-huisartsen/  

Blog 5: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/nicole-zwaga-specialist-ouderengeneeskunde-

specifieke-kennis-als-huisartsen/  

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

praktijkbeschrijvingen/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/WelThuis_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/gert-jan-speksnijder-directeur-goudenhart-zoek-samenwerking-eerste-lijn/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/welthuis/
https://www.welthuis.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/mirjam-biemans-specialist-ouderengeneeskunde-is-er-ondersteuning-eerste-lijn/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/mirjam-biemans-specialist-ouderengeneeskunde-is-er-ondersteuning-eerste-lijn/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/basir-sultanzadah-meer-specialisten-ouderengeneeskunde-nodig-inzet-eerste-lijn/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/basir-sultanzadah-meer-specialisten-ouderengeneeskunde-nodig-inzet-eerste-lijn/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/kristel-tol-specialist-ouderengeneeskunde-echt-dokters-dan-huisartsen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/kristel-tol-specialist-ouderengeneeskunde-echt-dokters-dan-huisartsen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/nicole-zwaga-specialist-ouderengeneeskunde-specifieke-kennis-als-huisartsen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/nicole-zwaga-specialist-ouderengeneeskunde-specifieke-kennis-als-huisartsen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-5-praktijkbeschrijvingen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-5-praktijkbeschrijvingen/
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https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/experiment-verpleegthuis-thuis-stelt-gang-naar-

verpleeghuis-uit/  

 

 

WelThuis: Thema Indicatiestelling 

 

Totaal 17 locaties. Zorgsoorten: Wlz-zorg 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,3 

 

Indicatiestelling ‘Verpleegthuis’ 

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 cliënt. 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 cliënt. 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. 

 

WelThuis neemt binnen het thema Indicatiestelling deel met het project VerpleegThuis en reguliere 

Wlz zorg intramuraal. Doel van dit project is om verpleeghuiszorg aan huis aan te bieden en de cliënt 

de keuze te geven om thuis of op locatie zorg te ontvangen. Ook herindicaties vallen binnen het 

project. De organisatie kiest voor snelle procedures,  zoals de nieuwe manier van indiceren, om de 

cliënt zo snel mogelijk te kunnen helpen op het moment dat de vraag zich aandient. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Door de snellere procedure kan de zorg sneller starten. Dit betekent 

dat de cliënt sneller is geholpen. Er zijn heldere afspraken met de cliënt en er wordt kritisch 

gekeken naar zorgvragen die thuis verzorgd kunnen worden. Dit brengt duidelijkheid met zich 

mee voor zowel klant als organisatie. De cliënt heeft de keuze om thuis of op locatie zorg te 

ontvangen.  

- Professional: Er wordt zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van het team, waardoor de 

zorg betaalbaar blijft en is afgestemd op de zorgvraag. De kennis van de professionals over 

indicatiestelling is toegenomen. WelThuis voert de verkorte ERAI procedure voor 

indicatiestelling uit.  

 

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 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/experiment-verpleegthuis-thuis-stelt-gang-naar-verpleeghuis-uit/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/experiment-verpleegthuis-thuis-stelt-gang-naar-verpleeghuis-uit/
https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/
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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 

Op basis van de evaluatie van het CIZ in augustus 2017 blijkt dat nog een verbeterslag kan worden 

gemaakt op bestaande onduidelijkheden op de inhoud en de uitvoering van de procedure. Met name 

het 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, WelThuis 

krijgt hiermee de ruimte om nog een verbeterslag te maken. 

 

Tips & Tops 

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

- De organisatie heeft kritisch gekeken naar de infrastructuur en voorwaarden geformuleerd 

(zonder de inzet van de mantelzorgbijdrage is Wlz thuis geen optie) en een model gevonden 

waarbinnen het project financieel positief kan zijn. 

 

Meer weten:  

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

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