
DE ZEVENSTER: een huisarts in huis en de SO waar nodig

De Zevenster, Huisartspraktijk Van Breugel en de landelijke behandeldienst Novicare 
werken samen om de medische behandeling van de verpleeghuisbewoners in de 
Zevenster op een voor de regio andere manier te organiseren. De huisarts is de dokter 
van alle verpleeghuisbewoners. Een specialist ouderengeneeskunde (SO) van Novicare 
is wekelijks beschikbaar voor alle bewoners en daarnaast altijd oproepbaar. Waar 
nodig kan de SO advies geven of de behandeling overnemen. Met deze nieuwe vorm van 
samenwerking is de huisarts dagelijks beschikbaar voor de algemene medische zorg en 
kan er op afroepbasis specialistische behandeling worden ingezet.

Aanleiding
Omdat het landelijke tekort aan SO’s de komende jaren alleen maar zal toenemen, 
er vaak een wisseling was van de SO die de zorg leverde, en de SO maar beperkt 
aanwezig was, heeft de Zevenster gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de 
medische zorg te organiseren. De Zevenster wil graag zelfstandig blijven, zoveel 
mogelijk verbonden zijn met de dorpsgemeenschap in Zevenhuizen en continuïteit 
bieden in de zorg. Daarom is gezocht naar alternatieven met minder afhankelijkheid 
van een (fulltime) SO waarbij meer gebruik gemaakt wordt van artsen die al 
werkzaam zijn in Zevenhuizen. In het dorp zijn twee huisartspraktijken en heeft de 
huisarts een centrale rol.

Anniek Peelen, bestuurssecretaris: ‘We wilden de medische behandeling borgen. 
Dat kon de SO doen maar hoefde niet per se. Toen zijn we verder gaan kijken. Hoe 
kunnen we het op een andere manier vormgeven? Wij werkten al samen met huisarts 
Wieteke van Breugel en zij was daar erg enthousiast over, heeft het altijd al als een 
uitdaging gezien om meer in de ouderenzorg te doen. En hoe mooi is het voor mensen 
die naar het verpleeghuis moeten, dat ook hun huisarts daar een rol heeft. Dus dat was 
gewoon een kans.’ 

PROFIEL:

De Zevenster
• levert verpleeghuiszorg (VVT) aan mensen met (beginnende) dementie 

of aan oudere mensen met een somatische aandoening

• intramurale zorg en dagbesteding op 1 locatie in Zevenhuizen

• circa 85 cliënten, inclusief ELV en crisisopvang

• circa 160 medewerkers, niveau 1 tot en met 4, assistenten welzijn en 

vrijwilligers

Novicare
• zelfstandige behandeldienst voor en door behandelaren, 

gespecialiseerd in  chronische complexe zorg

• een van de grootste werkgevers voor SO’s

• behandelen cliënten in verschillende geclusterde woonvormen en thuis



De organisatie van de medische zorg door de huisarts
en de SO
De nieuwe vorm van samenwerking is gestart op 1 september 2019. Voor de 
medische zorg aan de 85 bewoners met dementie en /of lichamelijke beperkingen 
van de Zevenster, wordt Huisarts Wieteke van Breugel voor negentien uren per 
week ingehuurd. Vanuit Novicare wordt SO Jeroen Janssens ingehuurd voor twaalf 
uur per week. Op maandag t/m vrijdag is de huisarts in huis op vaste dagen en tijden. 
De huisarts brengt aan elke afdeling op een vaste dag een visiteronde. Op maandag 
de afdeling open Psychogeriatrie, op dinsdag de afdeling gesloten Psychogeriatrie 
en op woensdag de afdeling voor somatische patiënten. Op donderdag doet de 
huisarts een ronde waarin alle spoedzaken van die dag worden opgepakt, zoals 
iemand met koorts of een dreigende longontsteking. Op vrijdag loopt de huisarts 
alles voor het weekend nog even na en is er afstemming met de SO. 

SO Jeroen Janssens is maximaal acht uren per week aanwezig verdeeld over 
de dinsdag en vrijdag. Op dinsdagmiddag doen huisarts en SO samen de 
multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Na afloop van de MDO’s en ook op vrijdag 
is de SO aanwezig voor het zien van patiënten, voor verdere afstemming met de 
huisarts en met de andere disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van 
patiënten. De rest van de week is de SO telefonisch bereikbaar voor overleg.  De SO 
vervult taken zoals het opstellen van infectieprotocollen of taken op het gebied van 
de nieuwe Wet Zorg en Dwang.

Spoed en zorg tijdens nachten, avonden, weekenden
Voor spoedgevallen doordeweeks is de huisarts bereikbaar tussen 8.30 en 17 uur. 
Voor avonden, nachten en weekenden heeft Novicare een contract met Gericall. 
Gericall biedt spoed- en complexe medische dienstverlening in de avond-, nacht- 
en weekenddiensten van verpleeghuisinstellingen en revalidatiecentra. Zij werken 
met basisartsen/huisartsen of een SO in opleiding als voorwacht die een SO als 
achterwacht beschikbaar heeft.

De samenwerking tussen de huisarts en de SO 
De algemene medische zorg voert de huisarts uit. De SO wordt ingeschakeld als 
het echt te specialistisch wordt of als er sprake is van ernstige gedragsproblemen, 
vrijheidsbeperkende maatregelen, of complexe somatische patiënten.  

Specialist Ouderengeneeskunde Jeroen Janssens: ‘Waarbij het natuurlijk niet zo 

zal zijn dat we een patiënt opknippen in stukjes: de een doet het ene stukje en de ander 
het andere stukje zonder dat daar enige coördinatie op is, want dat is waar het nu juist 
om gaat: dat je goed samenwerkt’.

De huisarts verleent de meeste zorg, gaat bij alle mensen langs, doet de visiterondes 
op alle afdelingen en de SO kijkt misschien bij één of twee mensen in de week mee 
wanneer de huisarts hem mee vraagt. Maar soms kijkt hij ook alleen ‘op papier’ 
mee. 

Huisarts Wieteke van Breugel: ‘Qua patiëntenzorg, als we gedragsproblemen, 
onvrijwillige zorg en MDO’s erbuiten laten (want die doen we nog samen), doe ik echt 
wel 80% van de zorg. 20% heb ik gewoon niet gehad tijdens de opleiding en tijdens mijn 
afgelopen 10 jaar werken en die moet ik dus goed met hem afstemmen. En soms vraag 
ik ook wel eens of hij het kan overnemen en dan zegt hij: “Hier groei je wel in, want als we 
een half jaar verder zijn heb je mij waarschijnlijk veel minder vaak nodig.’

De MDO’s doen de huisarts en SO nu nog samen, het streven is om uiteindelijk de 
huisarts de halfjaarlijkse MDO’s zelfstandig te laten doen. De SO zal bij alle eerste 
MDO’s na een nieuwe opname aanwezig blijven, omdat er dan vaak nog veel speelt 
en veel moet worden afgesproken; bijvoorbeeld beleidsafspraken over wel of niet 
reanimeren. Op termijn is de verwachting dat de SO behalve bij de eerste MDO’s 
alleen nog aanwezig is bij een MDO over mensen met ernstige gedragsproblemen 
of andere complexe problematiek. Door in het begin intensiever samen te werken, 
is de verwachting dat de huisarts steeds meer zelfstandig zal kunnen doen en het 
aantal uren zorg door de SO via Novicare omlaag kan.

Specialist Ouderengeneeskunde Jeroen Janssens: ‘Ik kan me voorstellen dat over 
twee jaar de huisarts veel meer dingen zelfstandig doet waarbij die multidisciplinaire 
samenwerking veel meer als vanzelf loopt en dat ik me daar nog veel minder mee hoef 
te bemoeien dan nu’.

Huisarts Wieteke van Breugel: ‘Ik leer heel veel door de zorg en door gewoon op de 
afdelingen te zijn, in gesprek te zijn met zorgmedewerkers en familieheden en te horen 
wat die meneer of mevrouw nog bezighoudt of wat hem of haar nog blij maakt. Maar 
hoe je dat organiseert in de praktijk en hoe je dat vormgeeft en hoe je die gesprekken doet 
met familie, waarom je wel of niet nog iemand instuurt naar het ziekenhuis; dat soort 
zaken laat ik ook terugkomen op mijn overleg met de SO.’



Wat als heel waardevol wordt ervaren, is dat de huisarts zeker 30/40% van de 
bewoners van De Zevenster zeer goed kent. De huisarts heeft ze vaak al thuis 
begeleid, kent de partner - als die er (nog) is - en de kinderen, vaak de kleinkinderen, 
de achterkleinkinderen. Bewoners en familie vinden het heel fijn een vertrouwd 
gezicht te hebben en dat de huisarts bekend is met de historie en context van 
de bewoner. Het is voor de huisarts, de bewoner en familie makkelijker praten en 
afstemmen over moeilijke zaken. Ook voor de SO is het prettig. 

Specialist Ouderengeneeskunde Jeroen Janssens: ‘Ik werd bijvoorbeeld laatst 
gebeld over een patiënt die ineens agressief was en dan weet de huisarts meteen: “o 
maar die patiënt komt uit zo’n soort gezin en die heeft altijd dit soort problemen gehad.” 
Dus zij kent de context van dit soort mensen veel en veel beter dan ik. Dat heeft zeker 
meerwaarde.’ 

Informatie-uitwisseling
De huisarts en de SO registreren in hetzelfde systeem. Een systeem van Novicare 
voor de behandelaren waarin ze elkaar ook berichten kunnen sturen; opvolgacties. 
Daarin wordt bijgehouden wie wat doet en hoe het met iemand gaat. In het systeem 
van de Zevenster wordt alles gekopieerd zodat ook de zorgmedewerkers kunnen 
zien wat er is afgesproken. Verder hebben huisarts en SO twee keer per week 
overleg met elkaar en spreken zij elkaar indien nodig nog telefonisch. Huisarts en 
SO werken samen met andere paramedische disciplines zoals de fysiotherapeut en 
de psycholoog. En er is nauw contact met de eerste contactverzorgenden.

Voorwaarden
Een model als dit lijkt vooral geschikt in een kleine dorpsgemeenschap waar de 
huisarts vervlochten is met het dorp en het verpleeghuis. Om deze vorm van 
samenwerking te laten slagen, noemen zowel huisarts als SO dat het belangrijk is 
om goed samen te kunnen werken, dat er vertrouwen in elkaar is en enthousiasme. 
Als huisarts moet je wat langer in het vak zitten zodat je het huisartsenvak niet 
meer als ingewikkeld ervaart. De SO moet veel ervaring hebben met de diverse 
ziektebeelden. 

Specialist Ouderengeneeskunde Jeroen Janssens: ‘Belangrijkste is dat je aan tafel 
zit met mensen die er zin in hebben, die elkaar vertrouwen en die elkaar wat gunnen en 
die ook het experiment aandurven. Dat kan alleen als er een basis van vertrouwen is. Dat 
is toch altijd de basis: goede mensen aan tafel, dan volgt de rest vanzelf.’

De huisarts moet echt veel aanwezig kunnen zijn en voldoende uren beschikbaar 
hebben die vergoed worden. Om voldoende beschikbaar te zijn voor het werk in de 
Zevenster, heeft Huisartspraktijk van Breugel een extra huisarts aangenomen. Dit 
werd mogelijk doordat het verpleeghuis haar voor 19 uren contracteerde. 

De huisarts is nu ook aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om na de 
huisartsopleiding via extra opleiding bevoegd te worden om ook als SO te kunnen 
gaan werken. Hiermee zou een huisarts bijvoorbeeld op latere leeftijd ervoor 
kunnen kiezen om te gaan werken als SO. Dit lijkt haar beter vol te houden tot 
pensioenleeftijd omdat het een hele andere manier van werken is, waarbij de 
werkdruk beter te spreiden is.

Huisarts Wieteke van Breugel: ‘De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is drie 
jaar, de huisartsopleiding ook en in de huisartsopleiding heb je drie maanden stage in een 
verpleeghuis, vaak op één afdeling. Ik kan me voorstellen dat als je de huisartsopleiding 
kan uitbreiden met nog een stuk van de zorg die wij niet geleerd hebben in de opleiding, 
met name over mensen met dementie en gedragsproblemen, dat je dan ook opgeleid zou 
kunnen zijn als SO. Bijvoorbeeld door een extra kopstudie van een half jaar, driekwart 
jaar of een heel jaar als je weinig ervaring hebt.’

Resultaten
• De Zevenster heeft dagelijks een arts in huis voor de medische zorg. 

• Alleen waar de expertise echt nodig is, wordt de SO ingezet: 2 middagen per 

week aanwezig, 24/7 telefonisch bereikbaar.

• Bewoners en familie zijn blij met een vertrouwd gezicht die veel van ze weet. 

• Voor de zorgmedewerkers van de Zevenster is het fijn dat er elke dag een 

dokter in huis is.

• De huisarts vindt het leuk, krijgt er positieve energie van en ziet het tevens als 

een mooie manier om het werk als arts vol te houden tot de pensioenleeftijd.

• Het onderzoeksproject ‘Duurzame medische zorg en behandeling aan 

ouderen in de regio’ vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) 

onderzoekt de nieuwe vorm van samenwerking. 


