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Positionering en bekostiging  
van de specialist ouderengeneeskunde, naast de huisarts

Introductie zorgvernieuwing 
en financiële mogelijkheden  

Toelichting >>

Wegwijzer >>

Route 2  >>

Route 1 >>

Route 3  >>

Zorg voor ouderen is in beweging. Aan de ene 
kant is de zorgvraag van ouderen thuis en in het 
verpleeghuis steeds zwaarder, aan de andere 
kant wil men in de laatste levensfase zo veel 
mogelijk aansluiten bij de situatie van daarvoor. 
Eenvoudiger inzet van de specialist ouderenge-
neeskunde (SO) in de eerstelijn en normalisatie 
van zorg zijn dé nieuwe manieren van ondersteu-
ning en zorg voor ouderen en kwetsbare mensen 
met een (complexe) zorgvraag. De huisarts en 
SO zijn hierin een belangrijk duo, in verschillen-
de woonsituaties: zowel thuis, als bij geclusterd 
wonen (al dan niet privaat: woonzorgcentrum of 
zorgvilla) en in een zorginstelling.

De inzet van de SO in de eerste lijn kan beter. Dat 
komt meestal doordat de huisarts niet weet dat hij 
deze specialist kan 
inzetten, en doordat de financiering complex is. Aan 
de andere kant kan de huisarts ook langer algemene 
geneeskundige zorg leveren, ook als iemand geclus-
terd gaat wonen of naar een zorginstelling verhuist. 

Deze wegwijzer geeft weer welke initiatieven er 
zijn onder 7 instellingen die in het kader van 
Waardigheid en trots met dit thema aan de slag 
zijn gegaan. Dit traject heeft tot doel om een 
impuls te geven aan de samenwerking tussen 
huisarts en SO en aan een toekomstbestendige 
bekostiging.

Wat houden eenvoudiger inzet van de SO in de 
eerstelijn en normalisatie van zorg in?

Eenvoudiger inzet van de SO in de eerstelijn
Eenvoudiger inzet van de SO in de eerstelijn ook als 
mensen (nog) thuis wonen betekent dat mensen:
• voor complexe problemen bij een SO in de eer-

stelijn terecht kunnen. Dat geldt voor polyfarma-
cie, geriatrisch assessment, medebehandeling en 
consult.

• ervaren dat er afspraken zijn tussen de huisarts 
en de SO over wie de regie heeft over de behan-
deling.

• zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen 
blijven wonen.

Normalisatie van zorg
Normalisatie van zorg is het uitgangspunt als 
mensen geclusterd wonen. 
Dat betekent dat mensen: 
• bij hun eigen huisarts blijven (na overleg met de 

huisarts), ook als zij in een zorginstelling gaan 
wonen.

• zelf bepalen wat hun kwaliteit van leven inhoudt. 
 De ondersteuning en zorg is volgend daarop. 
• zorg en behandeling ontvangen die ondersteu-

nend is aan hun wensen en mogelijkheden.

In deze wegwijzer gaan we expliciet in op boven-
genoemde varianten van zorgvernieuwing. 
We bieden geen uitputtend overzicht van alle 
mogelijkheden voor de inzet van de SO.

Doelgroep wegwijzer
Deze wegwijzer is geschreven voor alle profes-
sionals die betrokken zijn bij de hervorming van de 
langdurende zorg, en gericht zijn op de ondersteu-
ning en zorg van mensen die langer thuis wonen of 
in een zorginstelling. Dit zijn bij uitstek de huisarts 
en de SO.

Leeswijzer
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Toelichting op de 
uitgangspunten voor de 
3 verschillende routes 

De zorgvraag van de patiënt is de start van deze 
wegwijzer. De huisarts maakt een inschatting van 
de zorgbehoefte. Zo nodig wordt een Wlz-indicatie 
aangevraagd. Huisarts en de SO maken gezamen-
lijk een afweging over welke behandelaar welke 
zorg levert op basis van zorgzwaarte en bekwaam-
heid. Hoe een en ander georganiseerd en betaald 
wordt hangt af of de patiënt een Wlz-indicatie 
heeft. Dit bepaalt mede de woonsituatie van de 
cliënt. En dus welke zorg door de huisarts en of SO 
geleverd wordt en hoe dit betaald wordt. 

In theorie lijkt het een eenvoudig schema. In de 
praktijk is het vaak een worsteling om zorg en 
behandeling op een effectieve en efficiënte manier 
te kunnen leveren. Belemmeringen kunnen zijn: 
onbekendheid van de mogelijkheden, de afspraken 
die nodig zijn tussen verschillende professionals 
(o.a. huisarts en SO) en de verschillende financie-
ringen (Wlz, Zvw, Wmo). 

Het schema kan zo gelezen worden dat vanaf een 
lage zorgvraag (route 1 en 2) de mate waarin de 
huisarts actief is opschuift naar de SO naar mate de 
zorgvraag intensiever wordt.

Met deze wegwijzer willen we meer overzicht en 
helderheid geven, zodat professionals de benodig-
de capaciteit en financiering beter kunnen be-
nutten voor goede zorg en behandeling voor hun 
cliënten. 

3 groepen cliënten
We schetsen de routes van 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

Nb met of zonder behandeling gaat over de 
productieafspraken die gemaakt zijn met het 
zorgkantoor over Wlz inclusief behandeling.

Route 1

Route 2

Route 3
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Over deze route >>

Route 1 Route 2 Route 3

Over deze route >> Over deze route >>

financiering:
Regeling 

modulaire zorg. 
Prestatie H335

financiering:
Subsidie extramurale 

behandeling.  
Prestatie S335

geclusterde zorg waaronder thuiszorg

Cliënt woont geclusterd

thuiszorg

Cliënt woont thuis

verpleegzorg 

Cliënt woont in een zorginstelling

Huisarts voor generalistische medische zorg
Eerste aanspreekpunt en regiebehandelaar

Specialist Ouderengeneeskunde
Huisarts schakelt SO in voor complexe zorg

financiering:
Zvw

financiering:
Zvw

financiering:
Regeling 

modulaire zorg. 
Prestatie H335

financiering:
Subsidie extramurale 

behandeling.  
Prestatie S335

Geen Wlz-indicatie Wel Wlz-indicatie Wel Wlz-indicatieGeen Wlz-indicatie Wel Wlz-indicatie

Huisarts voor generalistische medische zorg
Eerste aanspreekpunt en regiebehandelaar

Specialist Ouderengeneeskunde
Huisarts schakelt SO in voor complexe zorg

financiering:
Zvw

financiering:
Zvw

financiering:
Wlz

financiering:
Wlz

Zonder behandelingZonder behandeling
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wegwijzer voor zorgvernieuwing

Met behandeling

Specialist Ouderengeneeskunde
Eerste aanspreekpunt en regiebehandelaar

Huisarts voor 
generalistische medische zorg

NIEUW! NIEUW! NIEUW!
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Cliënt woont thuis

Subsidieregeling extramurale behandeling >

Regeling modulaire zorg >

Handreiking van de LHV en Verenso >

De praktijk van Ester Bertholet >

Podcast van de huisarts en SO in Zoetermeer >

Casus Opella >

Casus Goudenhart >

Wat voor zorg?
Bij complexe zorg waar meerdere ziektes spelen 
is de huisartsenzorg niet altijd meer voldoende. 
Complexe zorg is nodig bij multipathologie, aty-
pisch verloop van (chronische) ziekten, onverklaar-
bare problematiek zoals vallen, gedragsproblemen 
etc. De SO kan dan de huisarts ondersteunen door 
het verlenen van een consult, een geriatrisch as-
sessment, het behapbaar maken van polyfarmacie, 
medebehandeling en eventueel tijdelijk de regie-
behandeling op zich nemen. 

Door wie geleverd?
De huisarts is primair degene die in de thuissituatie 
de zorg levert. Wanneer de zorg de draagkracht 
van de huisarts te boven gaat, kan de huisarts de 
SO inschakelen voor een consult of (mede)behan-
deling. De SO is gespecialiseerd in ouderenzorg en 
weet goed om te gaan met de complexe proble-
men waar ouderen mee te maken kunnen krijgen. 
SO kan ook (tijdelijk) regie overnemen, zeker voor 
patiënten met Wlz-indicatie.

Hoe gefinancierd?
Als er nog geen Wlz-indicatie is, wordt de SO 
betaald uit de subsidie extramurale behandeling. 
Dit moet aangevraagd worden bij het zorgkan-
toor (betreft een Wlz-voorziening). Het betreft de 
prestatie S335 en de reiskosten kunnen via S321 
gedeclareerd worden.

 Als er wel een Wlz-indicatie aanwezig is, wordt 
de SO betaald uit de regeling modulaire zorg. Dit 
kan aangevraagd worden bij het zorgkantoor. Het 
betreft de prestatie H335 en de reiskosten kunnen 
gedeclareerd worden via H321. 

Voor zowel de subsidieregeling extramurale be-
handeling als voor de regeling modulaire zorg, 
geldt dat als de SO het nodig vindt, deze andere 
disciplines kan inschakelen, zoals de GZ-psycho-
loog en / of een verpleegkundig specialist. Zolang 
deze hulpverleners onder de verantwoordelijkheid 
en directe aansturing van de SO werken, mag dit 
onder dezelfde prestatie (S- of H335) gedeclareerd 
worden. Voor de subsidieregeling geldt dat bij de 
voor de SO indicatievrije behandelmodules poly-
farmacie, geriatrisch assessment, en consult geen 
indicatie van het CIZ nodig is voor de inzet van de 
door de SO betrokken hulpverleners. Deze be-
handelprestaties kunnen worden toegekend voor 
zover de totale kosten (beleidsregelwaarde ‘ZZP 
exclusief behandeling’ en uitgaven afzonderlijke 
behandelprestaties) daarvan niet de maximale be-
leidsregelwaarde voor ‘ZZP inclusief behandeling’ 
overschrijden. 

Wat is ieders rol en taak?
De huisarts draagt zorg voor de algemene genees-
kundige zorg en de SO voor specifieke ouderen-
zorg. In de samenwerking gaat het vooral over 
goed afstemmen van de zorg en wie wat doet. Dit 
staat goed beschreven in de handreiking van de 
LHV en Verenso.
Goede voorbeelden
De praktijk van huisarts Ester Bertholet is een goed 
voorbeeld van hoe de SO samen kan werken met 
de huisarts om goede ouderenzorg dicht bij huis te 

Handige links

leveren. Ook in de podcast van de huisarts en SO in 
Zoetermeer komt aan de orde wat samenwerking 
oplevert voor de cliënt die nog thuis woont. 

Ervaringen en dilemma’s
Opella werkt met een model waarbij de SO in de 
thuissituatie de regiebehandeling op zich neemt. In 
de casusbeschrijving van Opella leest u hoe Opella 
dit in de praktijk brengt en welke knelpunten zich 
daarbij voordoen.
WelThuis-Goudenhart werkt ook aan betere inzet 
van de SO in de thuissituatie op verzoek van de 
huisarts. In de casusbeschrijving van WelThuis 
leest u welke knelpunten WelThuis in de praktijk 
tegenkomt. 
Norschoten heeft de afspraak met een huisarts om 
in zijn praktijk voor zijn cliënten met een zzp 5/7  de 
medische zorg door de SO te laten uitvoeren; SO 
heeft de regie en is de uitvoerder.  Cliënten blijven 
ingeschreven in zijn huisartsenpraktijk. Financieel 
heeft de huisarts de kassiersfunctierol. 

Route 1
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https://www.ciz.nl/voor-professionals/aanvragen-subsidieregelingen/Paginas/Tijdelijke-subsidieregeling-behandeling.aspx
https://www.nza.nl/1048076/1048090/BR_REG_17135__Prestatiebeschrijvingen_en_tarieven_modulaire_zorg_2017.pdf
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuw-handreiking-samenwerking-huisarts-specialist-ouderengeneeskunde
http://praktijkouderengeneeskunde.nl/
http://praktijkouderengeneeskunde.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Opella_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/WelThuis_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.ciz.nl/voor-professionals/aanvragen-subsidieregelingen/Paginas/Tijdelijke-subsidieregeling-behandeling.aspx
https://www.nza.nl/1048076/1048090/BR_REG_17135__Prestatiebeschrijvingen_en_tarieven_modulaire_zorg_2017.pdf
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuw-handreiking-samenwerking-huisarts-specialist-ouderengeneeskunde
http://praktijkouderengeneeskunde.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-goede-samenwerking-huisarts-en-specialist-ouderengeneeskunde-goudenhart-welthuis/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Opella_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/WelThuis_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
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Cliënt woont geclusterd

Casus Liante Zorggroep >

Casus Pleyade >

Wat voor zorg?
De cliënt heeft toezicht nodig en kan niet meer 
zelfstandig wonen. Hij of zij woont geclusterd of in 
een woonzorgcentrum. Hier wordt geen behande-
ling gegeven, het toezicht is gericht op welzijn en 
zorg. 

Door wie geleverd?
De huisarts is vaak degene die in een kleinschalige 
woning de algemene geneeskundige zorg levert. 
Het idee ‘zorg zoals thuis’ is hier de leidraad. 
De huisarts betrekt de SO als de zorg te complex 
wordt of zijn competenties te boven gaat. Deze 
complexe zorg betreft bijvoorbeeld polyfarmacie, 
geriatrisch assessment, en medebehandeling en 
consult bij multimorbiditeitproblematiek, gedrags-
problemen en dementieklachten.

Hoe gefinancierd?
Als er nog geen Wlz-indicatie is, wordt de SO 
betaald uit de subsidie extramurale behandeling.
Dit moet aangevraagd worden bij het zorgkan-
toor (betreft een Wlz voorziening). Het betreft de 
prestatie S335 en de reiskosten kunnen via S321 
gedeclareerd worden. 

Als er wel een Wlz-indicatie aanwezig is, wordt 
de SO betaald uit de regeling modulaire zorg. Dit 
kan worden aangevraagd bij het zorgkantoor. Het 
betreft de prestatie H335 en de reiskosten kunnen 
gedeclareerd worden via H321. De verpleegkundig 
specialist en GZ-psycholoog kunnen worden inge-
zet en in rekening gebracht worden in combinatie 
met de behandelprestatie die vermeld is onder de 
regeling modulaire zorg. Deze behandelprestaties 
worden toegekend voor zover de totale kosten 
(beleidsregelwaarde ‘ZZP exclusief behandeling’ en 
uitgaven afzonderlijke behandelprestaties) daar-
van niet de maximale beleidsregelwaarde voor 
‘ZZP inclusief behandeling’ overschrijden.  

Wat is ieders rol en taak?
De huisarts draagt zorg voor de algemene genees-
kundige zorg en de SO voor specifieke ouderen-
zorg. In de samenwerking gaat het vooral over 
goed afstemmen van de zorg en wie wat doet. Dit 
staat goed beschreven in de handreiking van de 
LHV en Verenso.

Goede voorbeelden
Novicare in Brabant is een goed voorbeeld van een 
zorginstelling die ondersteuning biedt aan kwets-
bare ouderen die thuis wonen.

Ervaringen en dilemma’s
Liante is een kleinschalig woonvoorziening. De 
huisarts levert hier in principe de medische zorg, zo 
nodig aangevuld met de expertise van de specia-
list ouderengeneeskunde. In de casusbeschrijving 
van Liante leest u hoe Liante de focus legt op haar 
eigen kerncompetenties zorg en welzijn en samen-
werkt met de huisarts voor de medische zorg.

Handige links

Pleyade zet de SO breed in voor patiënten in de 
thuissituatie. Afhanklijk van de zorgvraag neemt 
de SO tijdelijk de regiebehandeling over. In de 
casusbeschrijving van Pleyade leest u hoe de SO in 
een zorgvilla met de huisarts samenwerkt en welke 
(financiële) knelpunten hierbij kunnen optreden.

Norschoten heeft de afspraak met een regio waar 
huisartsen gezamenlijk aangegeven hebben de 
medische zorg voor cliënten met een vpt (zzp 5 en 
hoger) niet te willen/kunnen bieden. In dit geval 
wonen de cliënten met een VPT geclusterd bij 
elkaar. In overleg met Zorgkantoor Zilveren Kruis 
is er een contract waarbij de SO de huisartsenzorg 
biedt. Dat betekent dat bij VPT de SO de medische 
zorg op gelijke wijze biedt als in een intramurale 
setting.  En ook in de avond, nacht en weekend 
wordt de medische zorg door de SO geboden. Ook 
biedt Norschoten medische zorg regionaal voor 
verschillende collega-zorgaanbieders bij  cliënten 
met  een VPT-indicatie. Wederom inclusief anw- 
zorg. Ook deze cliënten wonen geclusterd. 
In dit geval is er een contract met de zorgaanbieder 
dat Norschoten de medische zorg overneemt. 
In één situatie leidt dat ertoe, omdat daar ook een 
afspraak is met de huisarts dat de cliënt dezelfde 
medische zorg ontvangt als in een verpleeghuis en 
waarbij de SO zijn professie in de volle breedte kan 
inzetten.

Route 2
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https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Liante_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Pleyade_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.ciz.nl/voor-professionals/aanvragen-subsidieregelingen/Paginas/Tijdelijke-subsidieregeling-behandeling.aspx
https://www.nza.nl/1048076/1048090/BR_REG_17135__Prestatiebeschrijvingen_en_tarieven_modulaire_zorg_2017.pdf
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuw-handreiking-samenwerking-huisarts-specialist-ouderengeneeskunde
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/novicare-wil-met-vitaal-thuis-verpleeghuiszorg-thuis-bieden/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Liante_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Liante_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Pleyade_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
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Cliënt woont in een zorginstelling

Subsidieregeling extramurale behandeling >

Podcast Jos Schols en Henri Plagge >

Casus Saffiergroep >

Podcast Saffiergroep >

Wat voor zorg?
De cliënt heeft 24 uur toezicht nodig en behande-
ling.

Door wie geleverd?
Het ligt voor de hand dat de SO de regiebehan-
delaar is voor de overgrote doelgroep binnen de 
zorginstelling. In het licht van een zware zorgvraag 
is het onderscheid tussen algemene zorg en speci-
fieke ouderenzorg vaak diffuus. 
Voor de zorgvernieuwing zoals in deze wegwijzer 
toegelicht schetsen we hier de route met 
Wlz-indicatie met behandeling, waarop we hier 
een toelichting geven. 

Er zijn goede ervaringen opgedaan door een aantal 
organisaties die binnen Waardigheid en trots 
geëxperimenteerd hebben. Er zijn situaties waar-
bij de huisarts een deel van de zorg kan leveren in 
verpleeghuizen in samenwerking met de SO. De 
zorgaanbieder maakt samen met de betreffende 
SO en de betrokken huisartsen de afweging in hoe-
verre dit werkbaar is in deze lokale situatie. Zie ook 
de handreiking van de LHV en Verenso. 

Wanneer de patiënt een Wlz-indicatie heeft en 
woont in een verpleeghuis (instelling met behan-
deling) dan moet de patiënt worden uitgeschreven 
bij de huisarts. Als door partijen overeengekomen 
is dat de huisarts zorg verleent in een verpleeghuis 
wordt vastgelegd welke arts welke zorg verleent 
en wie regiebehandelaar is. Het is immers mogelijk 
dat er andere afspraken worden gemaakt. Als de 
SO regiebehandelaar is dan betrekt de SO de huis-
arts en niet andersom. 

Hoe gefinancierd?
De huisarts en SO worden gefinancierd door de 
Wlz-aanbieder. Het is een keuze van de zorgaan-
bieder, bij Wlz met behandeling, om de huisarts of 
de SO in te schakelen. Dit doet de zorgaanbieder 
op basis van haar visie op zorg - normalisatie van 
zorg.

Wat is ieders rol en taak?
Als overeengekomen wordt dat de huisarts een rol 
speelt in het verpleeghuis dan draagt de huisarts 
zorg voor de algemene geneeskundige zorg en de 
SO voor de specifieke ouderengeneeskundige zorg. 
De huisarts is hierin een nieuwe speler omdat het 
hier behandeling in een zorginstelling betreft. Zijn 
rol en taak is niet anders dan wanneer de huisarts 
inwoners in de wijk behandelt. In de samenwer-
king gaat het vooral over goed afstemmen van 
zorg en wie wat doet. Dit staat goed beschreven in 
de handreiking van de LHV en Verenso.

Handige links

Route 3

7

Ervaringen en dilemma’s
De Zorgboog werkt al jaren samen met huisartsen 
in de wijk of in het dorp (4 locaties). De huisarts 
levert algemene medische zorg voor mensen met 
een Wlz-indicatie met behandeling, woonachtig 
in 1 van deze locaties. De Zorgboog bekostigt deze 
vorm van dienstverlening. De SO is op de achter-
grond aanwezig in geval van specifieke complexe 
zorgvragen.
Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan 
de Universiteit Maastricht en zelf specialist oude-
rengeneeskunde (SO) bespreekt in een podcast 
met Henri Plagge, bestuurder van De Zorgboog de 
bekostiging van de SO en wat dit betekent voor de 
positie van de SO in de eerste lijn in de samenwer-
king met de huisarts en de wijkverpleegkundige.

Saffiergroep werkt volgens het model ‘De huisarts 
in the lead’. Bij het inschakelen van de SO, blijft de 
huisarts regiebehandelaar en eerste aanspreek-
punt voor de cliënt. In de casusbeschrijving van 
Saffiergroep leest u over de praktijk van het nieu-
we woonzorgconcept.  Luister ook naar de podcast 
waarin vertelt wordt wat het betekent om genor-
maliseerd te wonen met huisarts in the lead bij de 
Saffiergroep.

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-zorgboog-4-bouwstenen-samenwerking-specialist-ouderengeneeskunde-en-huisarts/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-genormaliseerd-wonen-huisarts-the-lead-saffier-residentie/
https://www.ciz.nl/voor-professionals/aanvragen-subsidieregelingen/Paginas/Tijdelijke-subsidieregeling-behandeling.aspx
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/SaffierDeResidentie_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/SaffierDeResidentie_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuw-handreiking-samenwerking-huisarts-specialist-ouderengeneeskunde
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuw-handreiking-samenwerking-huisarts-specialist-ouderengeneeskunde
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-zorgboog-4-bouwstenen-samenwerking-specialist-ouderengeneeskunde-en-huisarts/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/SaffierDeResidentie_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/SaffierDeResidentie_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-genormaliseerd-wonen-huisarts-the-lead-saffier-residentie/


Handreiking van de LHV en Verenso >

De Zorgboog: samenwerking huisarts - SO >
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Samenwerking huisarts en SO

Schets nieuw speelveld
Door de overheveling van de financiering van de 
SO in januari 2019 naar de Zvw kan de komende 
jaren geëxperimenteerd worden met vormen van 
samenwerking tussen partners in de eerstelijn en 
zorgorganisaties. We zien nu al verschillende inno-
vatieve ontwikkelingen in de samenwerking tussen 
de SO en de huisarts in verschillende woonsituaties 
(thuis, in kleinschalige woonvoorzieningen en in 
een zorginstelling). Zo zien we dat zorgverzeke-
raars de samenwerkingsverbanden van zeven SO’s 
financieren in de eerste lijn en dat er zorggroepen 
zijn die de SO opnemen als onderaannemer in hun 
samenwerkingspraktijk. Ook zijn er extramurale 
behandeldiensten opgericht die ongeacht waar een 
cliënt woont zorg en ondersteuning bieden. Het is 
interessant om deze ontwikkelingen de komende 
jaren te volgen en te zien wat werkt en wat niet. 

Tips voor samenwerking
Voor een goede samenwerking tussen huisarts 
en SO is het nodig om een relatie op te bouwen, 
waarin aandacht is voor:
• Kennismaken. Dit is van belang om elkaar één 

op één gericht vragen te kunnen stellen.
• Samenwerken. Dit wordt bevorderd, doordat de 

SO toegang heeft tot het HIS. Hierdoor kan de SO 
een huisbezoek of consult goed voorbereiden. 
Hierbij zijn respect voor regiebehandelaarschap, 
korte lijnen en open communicatie van belang.

• Afspraken maken. Afspraken rond bijvoorbeeld 
polyfarmacie, wie contact heeft met de apotheek 
en cliënt, zodat er geen dubbel werk verricht 
wordt.

• Samen bijscholen. Dit is een kans om elkaars 
werkwijze beter te leren kennen, ondersteund 
met een accreditatie. 

Goede voorbeelden
Er zijn verschillende aansprekende  voorbeelden 
van samenwerkingen tussen huisartsen en SO’s. 
In de podcast van de huisarts en SO in Zoetermeer 
wordt bijvoorbeeld verteld over wat samenwer-
king oplevert voor de cliënt die nog thuis woont. 

Bij Zorggroep Liante in Drachten signaleert de 
wijkverpleegkundige wanneer meer zorg of exper-
tise voor een bewoner nodig is en legt dit voor aan 
de huisarts. Bij complexe zorgvragen schakelt de 
huisarts de SO in. De huisarts blijft behandelaar en 
eindverantwoordelijk. Hij of zij schrijft de medica-
tie voor op voorspraak van de SO.

Bij Liante – De Lauwers blijkt Zorgpad Kwetsbare 
Ouderen een goede kapstok voor goede zorgaf-
spraken over behandeling. Het is meer vanzelf-
sprekend geworden dat huisartsen samenwerken 
met Liante – De Lauwers. Bewoners behouden hun 
eigen huisarts, wat zij prettig vinden.
Bij Goudenhart is een formulier opgesteld, waarop 
samenwerkingsafspraken tussen huisarts en SO 
overzichtelijk zijn vastgelegd. Dit is behulpzaam 
voor een duidelijke en efficiënte samenwerking.
De Zorgboog heeft samen met alle vvt-aanbieders 
en alle huisartsengroepen uit de regio de 24 x 7 
zorg georganiseerd. Fase 2 is net gestart waarbij de 
inzet van de SO vanuit de huisartsenpost vormge-
geven wordt.
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Podcast van de huisarts en SO in Zoetermeer >

Zorggroep Liante – De Lauwers >

Handige links

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuw-handreiking-samenwerking-huisarts-specialist-ouderengeneeskunde
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/samenwerking-huisarts-en-specialist-ouderengeneeskunde-beweging/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-goede-samenwerking-huisarts-en-specialist-ouderengeneeskunde-goudenhart-welthuis/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Liante_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/samenwerking-huisarts-en-specialist-ouderengeneeskunde-beweging/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/podcast-goede-samenwerking-huisarts-en-specialist-ouderengeneeskunde-goudenhart-welthuis/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/02/Liante_casusbeschrijving_bekostigingSO.pdf
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Huidige financiering 

De ontwikkelingen in de financiering van de 
Specialist Ouderengeneeskunde (SO) zijn relatief 
recent. Binnen het thema Bekostiging Specialist 
Ouderengeneeskunde in het programma Waar-
digheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen is 
in januari 2016 een eerste beeld geschetst van de 
bekostiging en de opgave voor de SO.

Twee modellen
De verkenning uit januari 2016 heeft geleid tot de 
ontwikkeling van twee modellen waarbinnen de 
SO werkt binnen de zeven  zorgorganisaties be-
trokken bij dit thema. Het eerste model gaat over 
mensen zolang mogelijk ondersteunen zodat zij 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De huis-
arts gaat over de algemene geneeskundige zorg. 
Hij of zij schakelt de SO in bij complexe en specifie-
ke ouderenvragen. 

Het tweede model gaat over normaliseren van 
zorg. Dat betekent dat de huisarts eerste aan-
spreekpunt blijft, ook als mensen niet meer zelf-
standig kunnen wonen. Dat is nu anders daar 
ouderen die nu de overstap maken naar geclusterd 
wonen of naar een zorginstelling onder behan-
deling komen van de SO in plaats van hun eigen 
huisarts. Het gaat erom dat cliënten, onafhankelijk 
van hun woonsituatie, ten alle tijden passende ge-
neeskundige zorg krijgen van de arts die daarvoor 
het beste gekwalificeerd is.

Convenant LHV en Verenso
In 2014 hebben LHV en Verenso een convenant ge-
tekend waarmee ze de samenwerking tussen huis-
arts en specialist ouderengeneeskunde in de zorg 
voor complexe oudere patiënten willen versterken.
Dit heeft o.a. geleid tot een nader omschrijving 
door de NZa in zomer 2016 van de twee regelin-
gen waarmee de SO extramuraal gefinancierd kan 
worden:
• De subsidie Extramurale Behandeling  – S335.
• De regeling modulaire zorg – H335.
De prestatie in de Wlz H335 betreft vier modules: 
geriatrisch assessment, polyfarmacie, consult en 
(mede)behandeling, en drie onderdelen: functi-
onele diagnostiek, consulten en specifieke CSML 
zorg. Deze regelingen geven helderheid over de 
bedoeling van de inzet van de SO en de huisarts in 
verschillende woonsituaties,  en over wat er dus 
ingekocht c.q. gedeclareerd kan worden via het 
zorgkantoor. 
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Eerste beeld bekostiging SO >

Subsidieregeling extramurale behandeling >

Regeling modulaire zorg >

Handreiking van de LHV en Verenso >

Bekostiging Specialist Ouderengeneeskunde >

Handige links

De handreiking samenwerking huisarts en speci-
alist ouderengeneeskunde van LHV en Verenso is 
in oktober 2016 gepubliceerd. Hierin staan ook de 
financieringsmogelijkheden benoemd. 

http://www.waardigheidentrots.nl/themas/bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-buiten-de-verpleeghuizen/
http://www.waardigheidentrots.nl/themas/bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-buiten-de-verpleeghuizen/
https://www.ciz.nl/voor-professionals/aanvragen-subsidieregelingen/Paginas/Tijdelijke-subsidieregeling-behandeling.aspx
https://www.nza.nl/1048076/1048090/BR_REG_17135__Prestatiebeschrijvingen_en_tarieven_modulaire_zorg_2017.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/eerste-beeld-opgave-themagroep-specialist-ouderengeneeskunde/
https://www.ciz.nl/voor-professionals/aanvragen-subsidieregelingen/Paginas/Tijdelijke-subsidieregeling-behandeling.aspx
https://www.nza.nl/1048076/1048090/BR_REG_17135__Prestatiebeschrijvingen_en_tarieven_modulaire_zorg_2017.pdf
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuw-handreiking-samenwerking-huisarts-specialist-ouderengeneeskunde
http://www.waardigheidentrots.nl/themas/bekostiging-specialist-ouderengeneeskunde-buiten-de-verpleeghuizen/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuw-handreiking-samenwerking-huisarts-specialist-ouderengeneeskunde
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Toekomst

SO in 2019 in de Zvw
Afgelopen februari 2017 heeft staatssecretaris Van 
Rijn aangekondigd dat de financiering voor patien-
ten zonder Wlz-indicatie van de specialist oude-
rengeneeskunde (SO) per 1 januari 2019 overgaat 
naar de Zvw: 

In de kamerbrief wordt het volgende geconsta-
teerd: Wij delen de constatering van het Zorginstituut 
dat het (verouderde) AWBZ-begrip ‘extramurale behan-
deling’ niet aansluit op begrippen zoals gehanteerd in 
de Zvw. In de Zvw is ‘geneeskundige zorg’ een centraal 
begrip. Geneeskundig moet daarbij niet te beperkt 
medisch worden opgevat. Ook het compenseren van en 
leren omgaan met beperkingen kan onder ‘geneeskun-
dige zorg’ in de zin van de Zvw worden geschaard. In het 
vervolg willen zij spreken van ‘aanvullende geneeskundi-
ge zorg voor specifieke doelgroepen in de eerste lijn’.

Deze nieuwe financiering betekent dat nog veel 
geregeld moet worden in de overgangsjaren 2017-
2018. Zorginstituut Nederland en NZa zullen dat 
samen met het veld oppakken.

Rapport extramurale behandeling ontleed
Voorafgaand aan de aankondiging heeft het 
Zorginstituut – op verzoek van de staatssecreta-
ris – bekeken of de extramurale behandeling die 
voorheen onder de AWBZ viel onder de Zorgverze-
keringswet (Zvw) past. Het antwoord daarop wordt 
gegeven in het rapport ‘Extramurale behandeling 
ontleed: De zorg door Specialist ouderengenees-
kunde, Arts voor verstandelijk gehandicapten en 
andere zorgverleners binnen de Zvw’.

Om deze vraag van staatssecretaris Van Rijn te 
beantwoorden, was het allereerst nodig om na te 
gaan of de extramurale behandeling qua aard en 
inhoud onder de Zvw kan vallen. Belangrijke vraag 
daarbij was wat de extramurale behandeling pre-
cies inhoudt en of de zorg als ‘geneeskundige zorg’ 
in de zin van de Zvw gekwalificeerd kan worden.

Op weg naar een nieuwe organisatie van SO-zorg
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stimuleert 
zorgverzekeraars om multidisciplinaire zorg in de 
eerstelijn te faciliteren. Dit heeft ertoe geleid dat 
op dit moment zeven samenwerkingsverbanden 
van SO’s zich aangemeld hebben en extramurale 
behandeling leveren. In verband met kwaliteit en 
continuïteit koersen ze nu af op verbanden van 
zeven SO’s, zodat zij gezamenlijk de 7x24uurs zorg 
kunnen bedienen. Het is de vraag of dit nodig is, 
afhankelijk van de aard van de zorg en de hoofd-

behandelaar. Ook is er nog discussie of een SO 
naast werken in de eerstelijn ook intramuraal moet 
werken omdat men bang is dat het vak anders uit-
gehold wordt. De vraag die hier onder ligt is of de 
SO in de volle breedte zijn taak kan uitvoeren met 
de beschrijving van vier prestaties in de modulaire 
zorg of extramurale behandeling. Dit moet nog 
duidelijk worden in het Kwaliteitskader en ook in 
de nog te beschrijven zorgprogramma’s. 

Ook Verenso stimuleert de ontwikkeling in samen-
werkingsverbanden. Zij gaan het komende jaar 
hard aan de slag met een productenboek waarin 
alle onderdelen die behoren bij het werk van een 
SO, ongeacht waar hij of zij werkt, duidelijk zijn 
beschreven. Dit moet de basis vormen voor de 
contractering in de Zvw.

Toekomst van Wlz-behandeling en aanvullende 
zorgvormen
Ook hier heeft het Zorginstituut een onderzoek 
naar gedaan en zij zullen binnenkort met een 
advies komen over of behandeling en aanvullende 
zorgvormen naar de Zvw kunnen of dat dit onder 
de Wlz moet blijven. 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/14/kamerbrief-over-rapport-over-extramurale-behandeling
http://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/adviesrapport-zin-extramurale-behandeling-ontleed/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuw-handreiking-samenwerking-huisarts-specialist-ouderengeneeskunde
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuw-handreiking-samenwerking-huisarts-specialist-ouderengeneeskunde


Rapport van ZiN ‘Extramurale behandeling ontleed: 
De zorg door Specialist ouderengeneeskunde, 

Arts voor verstandelijk gehandicapten en andere 
zorgverleners binnen de Zvw’ >

Handige links

Kamerbrief rapport extramurale behandeling > 

Inspirerende voorbeelden in samenwerking >
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Wat is de verwachting van de zorgorganisaties? 
De zorgorganisaties Saffiergroep en Opella schet-
sen een perspectief op de nieuwe ontwikkelingen 
en de verwachtingen daarbij. 

Saffiergroep ziet graag alle behandeling extramu-
raal in de Zvw (ook voor Wlz-geïndiceerden met 
behandeling). Naar aanleiding van het uitbrengen 
van het rapport van het Zorginstituut hebben zij 
de opties besproken die extramurale behandeling 
mogelijk maakt als de SO daadwerkelijke uit de 
Zvw betaald wordt. In combinatie met zorg vanuit 
de eerstelijn en geriatrische revalidatie wordt 
integraal werken dichtbij huis zo steeds meer wer-
kelijkheid. 

Zorgorganisatie Opella verwacht dat de nieuwe 
financiering in 2019 leidt tot een nieuwe praktijk, 
die de bekostigingsproblemen gaat oplossen. Hier-
bij geven zij aan dat aandacht moet blijven uitgaan 
naar de bekendheid bij de huisartsen om de speci-
alist ouderengeneeskunde in te schakelen.
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http://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/adviesrapport-zin-extramurale-behandeling-ontleed/
http://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/adviesrapport-zin-extramurale-behandeling-ontleed/
http://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/adviesrapport-zin-extramurale-behandeling-ontleed/
http://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/adviesrapport-zin-extramurale-behandeling-ontleed/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/14/kamerbrief-over-rapport-over-extramurale-behandeling
http://www.verenso.nl/wat-doen-wij/dossiers-s-3/eerste-lijn-2/inspirerende-voorbeelden-2/#.WIYkkf4zWUk
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