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Pleyade: Thema Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde & Thema Meten en verantwoorden 

van kwaliteit 

 

Totaal 12 locaties. Zorgsoorten: Verpleeghuiszorg, revalidatie, eerstelijnszorg, thuiszorg.   

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,8 

 

Pleyade nam binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen deel aan twee thema’s: 

Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde ‘Val van de muur – SO in the lead’ en Meten en 

verantwoorden van kwaliteit ‘Dashboard kwaliteit en verantwoording’. 

 

Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde ‘Val van de muur – SO in the lead’ 

Pleyade 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. 

 

Binnen het verbeterplan ‘Val van de muur – SO in the lead’ heeft Pleyade, in samenwerking met twee 

huisartsen, bekeken op welke wijze de intramurale multidisciplinaire werkwijze met de specialist 

ouderengeneeskunde (SO) als hoofdbehandelaar van meerwaarde is bij complex kwetsbare cliënten 

in de thuissituatie. Doelstelling van het verbeterplan was om binnen twee jaar inzicht te geven in de 

kwalitatieve en financiële meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak in de thuissituatie met de 

SO als hoofdbehandelaar bij 20 kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag. Er is een strategisch 

meerjarenplan gemaakt waar dit een integraal onderdeel van is. De aanpak is gericht op het 

uitwisselen en opdoen van kennis. In de regio wordt al kennis en ervaring gedeeld in een netwerk 

bestaande uit Insula Dei Huize Kohlmann, de Driegasthuizen Groep, Innoforte, de Liemerije, 

Driestroom, Gemeente Arnhem, de wijkteams, Rijnstate ZH en met Attent.  

 

De inzet van de SO en psycholoog door de huisarts in de vorm van consultatie is de laatste jaren 

toegenomen bij Pleyade. Deze toename riep de vraag op waarom de SO geen hoofdbehandelaar kan 

zijn in de thuissituatie. Deze constatering en de verschuiving van complexiteit in de thuissituatie 

heeft Pleyade gebracht tot het project ‘Val van de muur’, met als doel om uit te zoeken of de SO 

hoofdbehandelaar kan zijn en hoe men dat vorm kan geven.  

 

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.  

 

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 

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

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

en verwijzing in eerstelijn, specifiek voor Pleyade.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De toekomstige opgave is het nieuwe beleid structureel te borgen in de organisatie. Borgen met 

regionale partners is extra belangrijk. Hiervoor benut Pleyade het lerend netwerk in samenwerking 

met Onze Huisartsen, het samenwerkingsverband van huisartsen. Daarnaast gaat Pleyade in de 

toekomst aan de slag om het declareren van de SO intern werkbaar te maken. De verschillende 

declaratiemogelijkheden zullen samen met de controller ingevoerd worden. Daarnaast moeten de 

SO’s, verpleegkundig specialisten en psychologen scholing krijgen over de juiste manier van 

declareren. Het is daarbij niet alleen belangrijk hoe te declareren en wat daarin de mogelijkheden 

zijn, maar deze overwegingen ook te maken in samenwerking met de huisarts. 

 

Tips & Tops 

- Korte lijntjes onderhouden met externe stakeholders, zoals Zorginstituut Nederland, NZa en 

zorgkantoren op een landelijk niveau. 

- Vraag om begeleiding bij de implementatie van de nieuwe declaratiemogelijkheden. Het gaat 

niet vanzelf. 

- Een regionaal netwerk onderhouden, om elkaar te kunnen ondersteunen en informeren. 

 

Meer weten  

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

www.pleyade.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/beleidsstukken/zorginstituut-nederland-geeft-pleyade-

helderheid-zorginhoudelijke-en-juridische-verantwoordelijkheid-so/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/bestuurder-pleyade-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg-

moet-startpunt-dialoog/ 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Dashboard kwaliteit en verantwoording’ 

Pleyade is samen met 44 andere zorginstellingen aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit meten 

en verantwoorden. Dit thema omvat het meten en verantwoorden van de kwaliteit van leven en zorg 

waarbij de ervaring en beleving van cliënten centraal staat. Zorgaanbieders verkennen hoe zij 

kwaliteit inzichtelijk kunnen maken voor medewerkers op een manier die het leren en verbeteren in 

het werk van alledag bevordert. Het doel is om steeds beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften 

van bewoners en hun ervaringen uitgangspunt te maken voor leren en ontwikkelen. 

 

Pleyade neemt aan dit thema deel met een verbeterplan omtrent het kwaliteitsdashboard. Zij zijn al 

een aantal jaar bezig met het ontwikkelen van een eigen dashboard, om inzicht te krijgen in de 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Pleyade_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/pleyade/
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kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. Dit is een continu proces, waarbij zij het dashboard 

periodiek (eens per jaar) blijven verbeteren, aanpassen en uitbreiden. Tijdens deelname aan 

Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen is Pleyade aan de slag gegaan om de toegevoegde 

waarde van het dashboard te vergroten. Het dashboard is vereenvoudigd. Het gesprek erover wordt 

vaker gevoerd, niet alleen op managementniveau, maar juist op het niveau van de zorgmedewerker 

en teams. De informatie op het dashboard is uitgebreid met antwoorden op open vragen (wat gaat 

goed en wat kan beter) en de NPS-scores. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & Mantelzorger: De Cliëntenraad geeft aan dat zij zien dat er meer aandacht is voor 

hoe de cliënt de zorg ervaart. De projectleider is van mening dat iedere afzonderlijke meting 

(voor het dashboard) informatie oplevert, die zo concreet is dat er direct actie op ondernomen 

kan worden. Tijdens het afnemen van de vragenlijst blijkt dat voor de cliënt het onderwerp 

‘cliëntervaringen’ het meest tot de verbeelding spreekt. Het dashboard levert veel 

verbeterkansen op het niveau van de individuele cliënt. Een cliënt gaf in het 

cliëntervaringsgesprek (voor het dashboard) het volgende aan bij de vraag wat kan beter: “Ik 

wil graag aan de straatkant wonen als daar een kamer vrij is”. Toen er een kamer aan de 

straatkant vrijkwam, heeft het team samen met de cliënt gekeken naar de mogelijkheden om 

haar wens te realiseren. Na overleg heeft de cliënt besloten om te gaan verhuizen naar de 

straatkant en woont hier nu met veel plezier. 

- Professionals: Medewerkers geven aan dat het dashboard gebruiksvriendelijker is geworden. 

De projectleider voegt toe dat het kwaliteitsdashboard van alle teams en op alle niveaus voor 

alle medewerkers op intranet in te zien is. De 'score' op de diverse onderwerpen (methodisch 

werken en medicatieveiligheid) wordt door medewerkers zelf in de vorm van intercollegiale 

toetsing ingevuld. Kwaliteit is daarmee van de medewerkers geworden. Door het dashboard 

te vereenvoudigen, zijn medewerkers aanzienlijk minder tijd kwijt aan de metingen. De 

meettijd is gehalveerd. De vereenvoudiging is hand in hand gegaan met het presenteren van 

betere informatie op het dashboard, waardoor het ook nog eens beter bruikbaar is. Een 

zorgmedewerker zegt hierover: “Het dashboard is voor mij een niet te missen instrument 

geworden. De formulieren worden gebruikt om de dialoog te voeren met de cliënt of collega. 

De inzichten die het dashboard, dat overigens gemakkelijk af te lezen is, geeft, maakt dat 

wij gerichter aan slag kunnen gaan met verbeterpunten. De thema’s die we meten hebben 

alles te maken met de werkvloer. Dit maakt het voor mij als gebruiker gemakkelijk om de 

vragen in te vullen. Wij hebben de lijsten gekoppeld aan momenten waarop wij toch al met 

de cliënt of collega in gesprek zijn. Hierdoor voelt het ook niet als extra handeling maar 

meer als het vastleggen van een handeling die ik voorheen ook al deed.” Een medewerker 

ziet dat kwaliteit nu van alle medewerkers is geworden en niet meer alleen van de afdeling 

Kwaliteit. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Inzicht in (ervaren) kwaliteit van leven. 16 werkwijzen & instrumenten: In deze publicatie 

van de deelnemers aan het thema meten en verantwoorden van kwaliteit wordt de opgedane 

kennis en ervaring van zestien instrumenten – ontwikkeld door deelnemende zorgaanbieders 

– beschikbaar gesteld voor andere zorgaanbieders. De kernachtige beschrijvingen van de 

instrumenten bieden ondersteuning in het oriëntatieproces op instrumenten. Pleyade is 

opgenomen met het dashboard.  

- Het kwaliteitsdashboard van Pleyade: het dashboard van Pleyade is uitgebreid en zij delen 

hun ervaringen actief met het veld. Zo heeft een vereenvoudiging van de metingen die de 

input vormen voor het dashboard plaatsgevonden. Tevens is de informatie op het dashboard 

uitgebreid met antwoorden op open vragen (wat gaat goed en wat kan beter) en de NPS-

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/Dashboard-kwaliteit-en-veiligheid-in-6-sheets.pdf
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scores. Ook zijn belangrijke stappen gezet om het dashboard verder te automatiseren. 

Medewerkers kunnen nu met behulp van smartphones, laptops, tablets of vaste pc’s 

vragenlijsten invullen, waar voorheen papieren lijsten werden gebruikt. 

- Mini-Meter voor kort cyclische feedback: De Mini-Meter geeft de mogelijkheid aan teams om 

specifieke vragen te stellen en daarmee input te verkrijgen op zelf geformuleerde 

onderwerpen. Het team kan zelf bepalen bij welke doelgroep de meting wordt gehouden. De 

Mini-meter kan zowel digitaal als op papier worden afgenomen. 

- Bijeenkomst over kwaliteitsdashboard voor andere zorgaanbieders. Pleyade heeft in 

september 2017 een bijeenkomst georganiseerd waarbij ze het werken met een 

kwaliteitsdashboard aan andere organisatie hebben toegelicht. Hiervoor hebben zich 35 

deelnemers aangemeld.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Pleyade wil in de toekomst het dashboard verder doorontwikkelen. Deze is momenteel opgesteld in 

Excel, maar ze zijn aan het kijken naar mogelijkheden voor digitalisering van het dashboard. Door de 

invoering van de gegevens direct te koppelen aan het intranet zullen de administratieve handelingen 

voor het team Kwaliteit en beleid met 3 uur per week afnemen. Daarnaast wordt het systeem 

flexibeler in het aanpassen van vragenlijsten, meer maatwerk en meer vrijheid in het bekijken van 

de uitkomsten van metingen. 

 

Tips & Tops 

- Pleyade heeft zijn ervaringen met het dashboard actief gedeeld met het veld en heeft ook 

bij andere organisaties ervaringen opgedaan. 

- Bij de implementatie van de mini-meter hadden ze de teams meer willen begeleiden.  

 

Meer weten:  

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

www.pleyade.nl 

https://www.waardigheidentrots.nl/agenda/succesfactoren-voor-een-kwaliteitsdashboard/  
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