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De Zorgboog, thema Bekostiging Specialist Ouderengeenkunde buiten verpleeghuizen 

 

Totaal 15 locaties. Zorgsoorten: Zorg met verblijf en behandeling, tijdelijk verblijf, kleinschalig 

wonen, geriatrische revalidatiezorg en palliatieve zorg. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,8 

 

Bekostiging Specialist oudergeneeskunde ‘’Huisarts in de lead’’ 

De Zorgboog 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. 

 

De Zorgboog heeft voor Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen meerdere verbeterplannen 

ingediend die raken aan de rol en de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde. Ook al eerder 

hebben zij deelgenomen aan een regionaal project over de SO, met alle VVT en 

huisartsenorganisaties. Zij hebben hierover het eindrapport Medische ouderenzorg de klok rond 

gepubliceerd. In samenwerking met GGZ Oost-Brabant heeft de Zorgboog een businesscase opgesteld 

waarin VVT en GGZ samenwerken op permante opnamen te vertragen.  

Zorgboog heeft negen verbeterplannen ingediend:  

- Vitassist 

- Promotieonderzoek dieren in de psychogeriatrie 

- Klachtenafhandeling 2e lijn 

- Kwetsbare ouderen in de wijk 

- Het team als eigenaar kwaliteitszorg 

- Samen koken 

- Familieparticipatie 

- Informele zorg binnen de geriatrische revalidatie 

- Persoonsgebonden uren/familiezorgleefplan 

Het verbeterplan ‘Kwetsbare ouderen in de wijk’ raakt het meeste aan de het thema rondom de 

specialist ouderengeneeskunde. Dit plan had als doel om alle kwetsbare ouderen in de wijk op te 

sporen. Samen met een collega VVT aanbieder en de regionale huisarts wordt elke kwetsbare oudere 

opgespoord op een methodische wijze met als kern-as huisarts-wijkverpleegkundige. Op deze wijze 

is er ook een vaste lijn mogelijk naar de SO voor consult en medebehandeling met steun van 

zorgverzekeraar CZ.  

 

Er zijn nu twee SO’s actief in de eerstelijn met korte en persoonlijke lijntjes met de huisarts. Energie 

is gestoken in voorlichting geven bij alle huisartsen. Er zijn nu met 14 praktijken serieuze afspraken. 

De Zorgboog is hier sinds enkele jaren gestructureerd mee bezig. Het levert duidelijk meerwaarde 

op. De SO is niet in de lead, de huisarts blijft hoofdbehandelaar. Er wordt met de gehele vakgroep 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/09/Eindrapport_medische_ouderenzorg_de_klok_rond.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/09/Businessplan_en_Businesscase_Zorgboog_en_GGZOostBrabant_Kliniek_NP_OPS.pdf


 

December 2017 
 

SO's zorg gedragen voor een goede verbinding met huisartsen en ziekenhuisspecialisten. Indien 

productie in de eerstelijn toeneemt zal de formatie daar op worden aangepast.   

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

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

op de 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; 

- Podcast: Een podcast over de bouwstenen die nodig zijn voor een goede samenwerking tussen 

de SO en de huisarts.  

- Onderzoek De klok rond: 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. 

- Ketenzorg ouderen rond Helmond: In lijn met de landelijke ontwikkelingen en adviezen lijkt 

de tijd rijp om de kennis en kunde van de V&V en GGZ (met verbinding naar het ziekenhuis 

via de klinisch geriater) te integreren in één kliniek om zo gerichter integrale behandeling en 

zorg te kunnen bieden aan patiënten met neuro /cognitieve psychiatrische, dementie 

gerelateerde problematiek. De Zorgboog heeft hiervoor een businessplan ontwikkeld. 

- LEAN administratie: Er werd grote regeldruk en administratieve last ervaren. Het proces is 

anders ingeregeld, het gaat dan om: hoe komt de telefonische melding binnen, hoe komt dit 

bij de SO. Het hele klantproces is uitgeplozen met een LEAN-coach en is beschreven en 

vastgelegd. Winst zit hem in dat de SO zelf tijd registreert op de mobiele telefoon en zo niet 

de loop hoeft te maken via de cliëntenadministratie. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Er vindt een driedubbele vergrijzing plaats de komende 12 jaar in de regio van de Zorgboog. dat 

betekent dat de spoedzorg die nu al vastloopt herontworpen moet gaan worden. Het bestuurlijk 

overleg met de ketenpartners: ziekenhuis Elckerliek, ambulancedienst, HAP, zorgcirkels 

(wijkverpleging), regionale huisartsen, Savant en De Zorgboog zitten hiervoor aan tafel om hier een 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/wegwijzer-zorgvernieuwing-positionering-en-bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-naast-huisarts/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-zorgboog-4-bouwstenen-samenwerking-specialist-ouderengeneeskunde-en-huisarts/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/09/Eindrapport_medische_ouderenzorg_de_klok_rond.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/09/Businessplan_en_Businesscase_Zorgboog_en_GGZOostBrabant_Kliniek_NP_OPS.pdf
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besluit over te nemen. Er is nog veel te winnen in casefinding, screening en vervolg. Ook richt 

Zorgboog zich op samenwerking met gemeenten, dat is soms nog een moeizaam proces. Daar 

gemeenten nog weinig daadwerkelijk de verbinding maken van welzijn en zorg. Ze lopen tegen de 

middelen Jeugdwet en Wmo aan in relatie tot gemaakte keuzes en de groeiende zorgvraag. 

 

Tips & Tops 

- Maak goede afspraken met je zorgkantoor ook over overproductie. 

- Wissel kennis uit met andere zorgaanbieders, de Zorgboog vond het positief om kennis te 

delen over de ambulante keten in de avond-nacht en weekend uren. 

- Benut en leer met elkaar in regionale samenwerking. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-zorgboog/  

https://www.zorgboog.nl/ 

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

specialist-ouderengeneeskunde-naast-huisarts/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-zorgboog-4-bouwstenen-samenwerking-

specialist-ouderengeneeskunde-en-huisarts/  

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

praktijkbeschrijvingen/  

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/experiment-verpleegthuis-thuis-stelt-gang-naar-

verpleeghuis-uit/  

 

 

 

De Zorgboog: Thema Persoonsvolgende bekostiging in de instelling  

 

Persoonsvolgende bekostiging in de instelling 

De Zorgboog is één van de elf zorgaanbieders die deelnamen aan het thema Persoonsvolgende 

bekostiging in de instelling. De groep persoonsvolgende bekostiging in de instelling is uiteen gegaan 

in twee subgroepen: Familiezorgleefplan (FZLP) / Persoonsgebonden uren (PGU) en de groep BEL 

(Baas Eigen Leven). De Zorgboog neemt deel met alle locaties binnen de groep Familiezorgleefplan 

(FZLP) / Persoonsgebonden uren (PGU). In ruimte voor verpleeghuizen hebben zij de afgelopen twee 

jaar toegewerkt naar de cliënt zeggenschap geven over de beschikbare middelen, zodat deze 

maatwerk krijgt. De cliënt zeggenschap geven over de middelen die voor hem/haar beschikbaar zijn, 

betekent een overdracht van de regiefunctie (en macht) van de zorgaanbieder naar de cliënt en 

daarmee de versterking van de positie van de cliënt. De professional moet zich verdiepen in de keuze 

van de cliënt en deze volgen bij het uitvoeren van de door de cliënt gewenste handelingen. De zorg 

zal hierdoor meer naar de keuze van de cliënt zijn.  

 

Vanuit de subgroep FZLP/PGU had de Zorgboog met haar verbeterplan een tweeledig doel: (1) het 

vergroten van de participatie van de familie bij de zorg en (2) zorg op maat leveren voor haar cliënten. 

De Zorgboog experimenteerde met vormen om - in dialoog met familie - zorg op maat af te spreken, 

waarbij de behoeften van de cliënt en familie het uitgangspunt vormden. Zij hebben zich 

voornamelijk gericht op het onderdeel Familiezorgleefplan.  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-zorgboog/
https://www.zorgboog.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/podcast-zorgboog-4-bouwstenen-samenwerking-specialist-ouderengeneeskunde-en-huisarts/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-zorgboog-4-bouwstenen-samenwerking-specialist-ouderengeneeskunde-en-huisarts/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-5-praktijkbeschrijvingen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-5-praktijkbeschrijvingen/
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/
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Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad geeft aan dat de Zorgboog werkt met een decentraal 

cliëntenoverleg. De Cliëntenraad praat dan met locatiecoördinatoren en één 

vertegenwoordiger van de cliënten over onderwerpen die relevant zijn voor de locaties. 

Familieparticipatie komt regelmatig terug. Volgens de projectleider komen de wensen van 

cliënt en familie beter naar voren door de nieuwe werkwijze namelijk de ‘Eigen kracht’-

bijeenkomsten (zie Resultaat: Opbrengsten). Deze bijeenkomsten leiden tot betere 

aansluiting bij behoeften en beleving van de cliënt.  

- Professional: De Verpleegkundige Advies Raad heeft gedurende het traject een thema-avond 

voor en met medewerkers georganiseerd over familieparticipatie. Tijdens deze avond was er 

vooral aandacht voor dillema’s en praktijkvoorbeelden. Volgens de projectleider krijgen 

medewerkers energie van de nieuwe werkwijze. Het is goed dat het gesprek gevoerd wordt 

over onderwerpen die aansluiten bij de behoeften en wensen van de cliënt. Tegelijkertijd is 

het ook spannend. De rol van familie, vrijwilligers en mantelzorgers doet een beroep op de 

flexibiliteit en het eigenaarschap van de medewerkers.  

Voorbeeld flexibiliteit/eigenaarschap medewerker: Een familielid (werkt zelf in de zorg) wilt 

graag haar moeder, na haar nachtdienst, onder de douche doen. Dat betekent dat ze er om 

07.00 uur is. Dat heeft impact voor de zorgmedewerker want dit is erg vroeg. De 

zorgmedewerker voelt zich misschien op de vingers gekeken, of denkt dat de dochter in de 

weg loopt. Deze casus is in het team besproken. Ze hebben uiteindelijk afgesproken dat de 

dochter vroeg mag komen om haar moeder onder de douche zetten en te verzorgen. 

  

Resultaat: Opbrengsten 

- De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget: Gezamenlijke publicatie van de 

deelnemers aan de themagroep Persoonsvolgende bekostiging met een overzicht van de 

ervaren dilemma’s en de oplossingen voor werken met persoonsvolgend budget. Op basis van 

verhalen uit de praktijk. De praktijkervaringen van de Zorgboog zijn hier ook in opgenomen. 

- Verslagen van de themabijeenkomsten persoonsvolgende bekostiging: Verslagen over 

gezamenlijke bijeenkomsten op dit thema. 

- Meting voor cliënten, verwanten en medewerkers: Er is met de themagroep van instellingen 

die werkten met een Familiezorgleefplan, een gezamenlijke meting opgesteld, die elke 

instelling zelf naar eigen taal en smaak aangepast heeft.  

- ‘Eigen kracht’-bijeenkomsten: In deze bijeenkomsten voor cliënten, naasten en medewerkers 

staat de eigen kracht van de cliënt en het netwerk van de cliënt centraal. Deze methode 

helpt goed om het sociale netwerk in kaart te brengen en van daaruit met elkaar de zorg in 

te richten.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Volgens de projectleider is de Zorgboog er nog onvoldoende in geslaagd om echt te komen tot een 

Familiezorgleefplan. Dat moet in de toekomst nog beter ingevuld worden. Gedurende het traject is 

het idee ontstaat om ook te experimenteren met op arrangementen gebaseerd zorgaanbod, waarbij 

de indicatie van de cliënt richting geeft aan de budgetruimte en voor elke cliënt een persoonlijk 

arrangement kan worden samengesteld. De ontwikkeling naar persoonsvolgend budget blijft de 

Zorgboog volgen. 

 

Tips & Tops 

- Bespreek spannende casussen, zoals het voorbeeld over flexibiliteit en eigenaarschap, in de 

teams. Voortdurende intervisie en action learning (leren aan de hand van casussen uit de 

praktijk en waar mogelijk ook in de praktijk) is belangrijk.  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/PVB-client-in-regie.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/?themas=persoonsvolgende-bekostiging
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- Familieparticipatie van de grond krijgen is lastig. Gebruik bekende middelen om familie te 

betrekken zoals WhatsApp en het Cliëntenportaal.  

- Maak familieparticipatie onderdeel van de jaarplanning. Op deze manier verplichten teams 

zich er ook daadwerkelijk invulling aan te geven. Wel behouden ze de vrijheid om de gepaste 

vorm te kiezen en behouden zij eigenaarschap.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/samenwerkingsverband-fzlp-pgu/  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-zorgboog/ 

https://www.zorgboog.nl/   

https://actionlearningacademy.nl/action-research-action-learning-academy/artikelen/wat-is-

action-learning/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/samenwerkingsverband-fzlp-pgu/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-zorgboog/
https://www.zorgboog.nl/
https://actionlearningacademy.nl/action-research-action-learning-academy/artikelen/wat-is-action-learning/
https://actionlearningacademy.nl/action-research-action-learning-academy/artikelen/wat-is-action-learning/

