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Visie WelThuis-Goudenhart
Goudenhart heeft als missie om professionele en kwalitatief hoogstaande behandeldiensten aan te
bieden aan revalidanten, chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Door de dubbele vergrijzing en
extramuralisering neemt de behoefte aan betaalbare en kwalitatief hoogstaande (extramurale)
behandeling toe. Goudenhart wil in de sector een betrouwbaar en ondernemend partner zijn voor
hoogstaande behandeling van cliënten en voor stakeholders.
Transparante inzet SO
We hebben het streven om meer inzicht in de werkzaamheden van de SO te krijgen en om een
transparant beeld te creëren om zorgkantoren en huisartsen inzicht te geven in de grote meerwaarde
van de inzet van de SO als consultant van en naast de huisarts, vanuit het model ‘De huisarts in the
lead’. Omdat nog niet alle verzekeraars de activiteiten van de SO vergoeden is een transparant beeld
nodig. Hierdoor zal de erkenning van de SO in de eerste lijn toenemen.
Binnen Goudenhart is een SO in opleiding actief die de ambulante stage invult buiten de muren van
het verpleeghuis. Het doel is 25 consulten van 1 juni 2016 tot 1 april 2017. Zij vormt met de bestaande
SO het extramurale behandelteam SO. De consulten nemen langzamerhand wel wat toe. Er wordt
zeer beperkt doorverwezen naar het ziekenhuis. Alleen via de huisarts als de situatie medisch
instabiel is. Hierdoor is de zorg goedkoper.

Kern van het probleem
In augustus 2016 was het kernprobleem nog als volgt geformuleerd: “Bereidheid en vertrouwen van
de huisarts om de SO in te schakelen in de eerstelijn dicht bij huis.” Dat loopt inmiddels beter. Dit
komt door persoonlijk aanhaken bij huisartsen en kwaliteit, deskundigheid en snelheid leveren.
Heldere productomschrijving maakt het voor de huisarts duidelijk wat hij/zij kan verwachten van de
SO. Zo zijn er 3 producten:
1. binnen 1 week advies door de SO aan de huisarts;
2. Binnen 3 weken een MDO advies dit wordt door de huisarts i.s.m. de SO in de 1e week overlegd of
dit nodig is;
3. Binnen 8 weken de patiënt van een instabiele situatie naar een stabiele situatie brengen. Als alleen
SO-advies of MDO-advies onvoldoende is. Er wordt gestreefd dat de patiënt weer terug kan naar de
huisarts.
Daarnaast is er inzicht in verschil in verwijsgedrag naar de SO bij de verschillende financiering (S335
of H335).
We hebben nog niet in het hele werkgebied (voldoende) afspraken kunnen maken met het zorgkantoor
voor productie voor extramurale behandeling specialist ouderengeneeskunde binnen de
subsidieregeling. Er was eind 2015 terughoudendheid met productieafspraken voor extramurale
behandeling door zorgkantoor CZ. Soms lijkt het adagium te bestaan dat er eerst productie gemaakt
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moet worden en dat er dan pas "recht" op productieafspraken is. Dan is er groot risico op niet-betaalde
“over”-productie. Bij Zorgkantoor Utrecht geen productieafspraak kunnen maken.

Situatieschets
Goudenhart is actief in het gebied tussen Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Probleem komt voor in
VGZ-gebied waar we geen productieafspraken hebben voor product S335 en in CZ-gebied waar 67 uur
is afgesproken voor product S335. T/m september is al 203 uur gemaakt in gebied CZ en gebied ZK
Utrecht (Woerden eo).

Productieafspraken
Afspraken van WelThuis/Goudenhart met CZ en Zilveren Kruis/Achmea voor de subsidieregeling S335
(Subsidie regeling extramurale behandeling) en product H335 (Verpleeghuis variant, MPT) en met VGZ
alleen H335.
Alle inzet door de SO wordt nu als consult weggezet in de productieverantwoording. Hierbij hanteren
we: 3 consulten staat gelijk aan kortdurende behandeling, maar zo wordt dit niet met het zorgkantoor
gecommuniceerd (niet alle zorgkantoren staan declaratie van alle activiteiten door de SO toe).
Er zijn productieafspraken gemaakt rondom de subsidieregeling in 2 regio's. Er wordt nu alleen gebruik
gemaakt van de subsidieregeling in Zoetermeer en Woerden e.o. afspraken: 70u consult (S335) en 30u
reistijd (S321) met Zilveren Kruis / Achmea. 67u consult (S335) met CZ. Geen afspraken met VGZ en
geen afspraak met Zorgkantoor Utrecht.
WelThuis (intramurale verpleeghuizen) heeft wel productieafspraken gemaakt voor MPT en
daarbinnen kunnen we op H335 wel behandeling inzetten en declareren bij Zorgkantoor. Helaas is er
door onvoldoende groei bij WelThuis nog geen inzet SO gevraagd binnen dit product.
De arrangementen worden ook niet alle drie gebruikt: alleen product 1: advies SO aan HA binnen een
week. De andere 2 producten zijn voor de koepel huisartsen in Zoetermeer nog teveel van het goede,
men wil eerst product 1 opzetten met ons. Nu ook in de vorm van een spreekuur in de
huisartsenpraktijk door een SO en dat is een grote stap voorwaarts.

Declaratie
Alle inzet en declaratie verloopt nu alleen via de subsidieregeling extramurale behandeling met dus
al ruime overproductie op dit product. De oplossing zal gevonden moeten worden in het
najaarsoverleg met Zorgkantoor over de overproductie.

Oplossingsrichtingen
Ruimhartiger beleid in ruimte productieafspraken voor de subsidieregeling extramurale behandeling.
Helderheid in duur subsidieregeling, overgang naar zorgverzekeringswet en voorwaarden van
contractering met zorgverzekeraars.
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Discussie
Wanneer schakel je de SO in als huisarts?
• Complexe problematiek die om specialistische kennis vraagt
• Zorgmijders die niet naar geriater willen, al dan niet via een zorgconsulent
• Bij bijvoorbeeld een kwetsbaar koppel. De context is erg complex, dat vraagt om hulp van SO.
Goudenhart heeft 3 producten ontwikkeld (3 arrangementen voor een huisarts om SO in te schakelen).
Dit heeft als voordeel dat de SO extramuraal ervaring opdoet en dat huisartsen meer gevoel krijgen
voor meerwaarde SO in bepaalde situaties. Ervaring leert: huisarts heeft koudwatervrees, maar als
eenmaal eerste arrangement (consultatie) is afgenomen, volgt inzet SO vaker.
Wat gaat er goed in de samenwerking die we hebben?
• Persoonlijk contact tussen SO en HA
• Toegang tot HIS, dit is randvoorwaardelijk nodig om de samenwerking goed te krijgen.
Wat is op orde?
• Aanvraag consulten via zorgdomein
• Naast consulten een spreekuur in de praktijk zelf van een dagdeel in de week door de SO
• Financiering via subsidieregeling extramurale behandeling.
• Aanvraag consult specialist ouderengeneeskunde door huisarts op 1 A4, zie bijlage
De huisarts die in de eerstelijn met de SO samenwerkt verwoordt het zo “We zijn er trots op dat dit
kan. Samen kunnen we meer dan onderdelen los van elkaar. Dit zou elke huisarts zo moeten doen!”
Dit leidt tot langer thuis wonen. Als je met 200/300 uur SO inzet 2 of 3 opnames voorkomt of uit kan
stellen, kan het al uit.
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Bijlage aanvraag consult van SO door huisarts
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