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Liante Zorggroep, thema Bekostiging Specialist Ouderengeneeskunde buiten verpleeghuizen 

 

Totaal 8 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrisch en psychiatrie. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,5 

 

Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde ‘’Huisarts in de lead - Thuisgevoel’’ 

Liante Zorggroep 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. Locatie de Lauwers in Drachten nam deel aan Waardigheid en trots, Ruimte 

voor verpleeghuizen. 

 

In De Lauwers wonen 24 cliënten waarvan 14  een psychogeriatrische Wlz indicatie hebben. Er zijn 

met de huisartsen (20-25) in Drachten afspraken gemaakt en de zorgafspraken zijn vastgelegd in een 

overeenkomst. Dat geeft ruimte aan een individuele huisarts om een keuze te maken of deze ook zorg 

levert voor mensen die in De Lauwers wonen. De basis van deze afspraken ligt in het Zorgpad 

Kwetsbare Ouderen Friesland, en geeft een ‘couleur locale’. Bij Zorggroep Liante is de huisarts de 

behandelaar en dus medisch verantwoordelijk. Indien er meer specialistische inzet nodig blijkt te 

zijn, kan de huisarts een SO consulteren. De bekostiging van deze consulten riep echter een aantal 

vragen op. Liante Zorggroep is daarom samen met zes andere instellingen aan de slag gegaan met het 

thema rond de bekostiging van de SO buiten het verpleeghuis, met de huisarts in de lead. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

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

op de cliënten en professionals.  

De Cliëntenraad ziet dat de bewoners gedijen , ondanks hun kwetsbaarheid, in de rustige setting, die 

vooral gericht is op genormaliseerd wonen en welzijn. In het team rondom de cliënt  en in afstemming 

met de behandelend huisarts is merkbaar dat er minder behandeling nodig is, dan normaal gesproken 

te verwachten zou zijn bij de doelgroep. 

 

Opbrengsten 

- Wegwijzer zorgvernieuwing Positionering en bekostiging specialist ouderengeneeskunde naast 

de huisarts:  De zorgvraag van de cliënt 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 
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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; 

- Uitgewerkte casus: Een praktijkcasus en de uitwerking daarvan in de praktijk, uitgewerkt voor 

Zorggroep Liante.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Zorggroep Liante heeft een strategisch plan opgesteld, waar zij nu uitvoering aan geven. Uit dit plan 

blijkt waarin ze goed zijn en er zijn ook keuzes gemaakt wat ze in de toekomst niet meer gaan doen. 

Ze weten nu wat hun opgave als organisatie is. Zorggroep Liante wil de inzichten vanuit dit strategisch 

plan verder vertalen en borgen in de totale organisatie. Het model van werken sluit aan bij de 

ontwikkelingen naar meer vertrekken vanuit waarden van de cliënt. Daarom zijn ze op zoek naar een 

evenwichtige ontwikkeling richting PAR en professioneel leiderschap. 

 

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.  

- Een digitaal instrument om te registeren is lastig gebleken, omdat er ongeveer 25 huisartsen 

betrokken zijn bij de locatie. Goede verslaglegging in het zorgleefplan is daarom van groot 

belang.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorggroep-liante/  

https://www.liante.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/  

 https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/videoportret-grietje-kooistra-liante-mensen-

dementie-zo-gewoon-mogelijk-leven-bieden/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Liante_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
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