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Saffier: Thema Bekostiging Specialist Ouderengeenkunde buiten verpleeghuizen 

 

Totaal 9 locaties. Zorgsoorten: NAH, langdurig wonen met verpleeghuiszorg, palliatieve terminale 

zorg, geriatrische revalidatie zorg, Korsakov en/of aanpalende ziektebeelden. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 6,7 

 

Bekostiging Specialist oudergeneeskunde ‘Huisarts in de lead’ 

Saffier 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. 

 

Saffier neemt deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen met twee locaties.  

In het nieuwe woon-, zorg- en behandelconcept van Saffier staat eigen regie centraal. Het primaire 

doel van het concept was het vergroten van de kwaliteit van leven van bewoners. Een belangrijke 

verandering in het organisatiemodel was dat de behandeldienst anders werd georganiseerd. Bewoners 

hebben in het nieuwe woonzorgconcept weer een huisarts, welke bij complexe problematiek, de 

specialist ouderengeneeskunde in consult vraagt. Behandelaren (zowel medisch als paramedisch) 

zullen de benodigde behandeling zoals in  de eerste lijn aanbieden na verwijzing door de huisarts. 

Het is ingebed in het project ‘Lerende evaluatie’.  

Het project had drie doelen:  

1. het ontwikkelen van een innovatief woon-, zorg- en behandelconcept waarin eigen regie centraal 

staat teneinde de kwaliteit van leven te vergroten. Het concept is verder inhoudelijk en financieel 

toekomstbestendig;  

2. het aantonen van de effecten van dit concept;  

3. het opleveren van een toolbox, zodat andere (zorg)organisaties handvatten krijgen om een 

vergelijkbare verandering door te maken. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

Dit thema is gedeeltelijk op beleidsniveau ingestoken. Verder heeft er inmiddels een eindevaluatie 

plaatsgevonden door TNO op het niveau van de cliënt/bewoner, contactpersoon en professional. Er 

zijn momenteel geen effecten meetbaar op de cliënten en professionals.  

 

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; 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/wegwijzer-zorgvernieuwing-positionering-en-bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-naast-huisarts/


 

December 2017 
 

- 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, specifiek uitgewerkt voor 

Saffier.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Samen met de bestuurder moet de evaluatie die is uitgevoerd door TNO goed verwerkt worden. Over 

het algemeen kan geconcludeerd worden dat het concept in zijn totaliteit binnen de huidige context 

nog niet levensvatbaar is mede door het niet sluitend krijgen van de keten. Een aantal aspecten van 

het concept zal behouden blijven en verder worden uitgewerkt. De geleerde lessen over eigen regie 

kunnen nog explicieter intern en extern gedeeld worden; dit is passend in het licht van het nieuwe 

kwaliteitskader voor de ouderenzorg.  

De richting van meer welzijn wordt doorgezet; de behandeling (op maat) is hierbij  ondersteunend.  

Binnen de context van het thema bekostiging Specialist Ouderengeneeskunde buiten verpleeghuizen 

kan het project als  succesvol worden beschouwd.  

 

Tips & Tops 

- Deel ervaringen met andere zorgaanbieders en stakeholders. 

- Kijk samen met VWS naar de realiseerbaarheid van een concept. 

- Wissel ook ervaringen uit met buitenlandse organisaties, om meer kennis op te doen. 

- Zorg voor goede randvoorwaarden en heldere verwachtingen om frustraties te voorkomen. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/saffier-de-residentiegroep/ 

http://www.saffiergroep.nl/ 

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

specialist-ouderengeneeskunde-naast-huisarts/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-genormaliseerd-wonen-huisarts-the-lead-

saffier-residentie/ 

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

praktijkbeschrijvingen/  

  

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