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Samen in de ANW
Careaz, Markenheem, Sensire, 
Azora en Marga Klompe

45 km 



Tegen de stroom in

• Olifantenpad

• SO in toekomstperspectief; 
aantal kwetsbare ouderen neemt toe, aantal
SO’s neemt af, werkdruk neemt toe

• Actielijn ANW 

Waarom

* Verenso, juli 2019. Tekort = verschil tussen het aantal benodigde
opleidingsplaatsen en het werkelijk aantal ingestroomde AIOS ten 
opzichte van het benodigd aantal SO’s in 2034.

4 Actielijnen:
A. Opstellen “Toekomstbeeld Specialist Ouderengeneeskunde 2025” en

‘Anders organiseren’ van het dagelijkse werk en de (netwerk)samenwerking
B. Realiseren van een regionale opleidingscarrousel
C. Realiseren van een regionaal “ANW-rooster” en diensteninvulling
D.Capaciteit specialisten vergroten

In deze presentatie geven we een update van Actielijn A en C



Wat ging er aan vooraf
Een half jaar inventariseren en plannen maken

•Doel beschreven
•Inventarisatie
•Aantal collega’s, aantal diensten, aantal
uren, 
•Knelpunten
•Wat kost ANW, Medzorg
•Welke randvoorwaarden
•Triage, middelen (ict, materialen, apotheek
ect)
•Financiering 
•Welk proces
•Inlichten collega’s
•Inlichten management
•Aanstellen projectleider

• Bewoners en cliënten binnen de verpleeghuizen zijn 
24/7 onze patiënten. Dit betekent dat wij 
gezamenlijk ook in de avonden, nachten en 
weekenden de onplanbare medische zorg willen 
verlenen.

• Dit motto is de leidraad bij het voorstel om de ANW 
medische dienstverlening in de regio Achterhoek 
duurzaam anders te organiseren en zo bij te dragen 
aan een efficiënte inzet van de deskundigheid voor 
kwetsbare ouderen in de regio.



Waarom regionale samenwerking?
Wordt het echt aantrekkelijker als je in zo’n grote regio dienst doet?

• Profiel SO in de regio wordt aantrekkelijker; 

• kwaliteit, werkplezier, samen verantwoordelijk, heldere onderlinge taakafbakening, goede
compensatie regeling, ondersteuning…

• Daarmee behouden we SO’s en weten we ze aan te trekken

• Samenwerkende VVT organisaties (dus ook behandelaren) zijn een krachtiger
gesprekspartner richting:

• Financier (zorgverzekeraar); o.a. kans voor alternatieve afspraken

• Andere expertises (huisartsen, geriaters, psychiaters etc)

• Cliënten; managen van verwachtingen
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Zorg instrueren
VIG en/of 

verpleegkundige
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Toelichting: in urgente situaties wordt direct naar
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Voorwaarden (I)

Verpleeg-
kundige
triage
NAAST

•Verpleegkundige nivo 5
•Opleiding triagist en beschikbaarheid van triagehandboek
•Uitgangspunt is Nederlandse Triage Systeem voor urgentiebepaling (U)
•SBAR-methode kennen
•Aansluiten bij werkwijze HAP
•Op afstand toegang tot ecd en medicatie
•Bereikbaar tijdens avonden, nachten en weekenden

Client

•1 dossier beleid
•Beschikbaarheid: NAW gegevens, 1e contactpersoon, med. Inzicht, 

voorgeschiedenis

VIG
•Scholing SBAR-methode; 2 uur training
•Coaching en training “on the job”
•Voor reanimatie inschakelen BHV-er
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Verpl. 
/ Arts 

Face tot Face

•Verpleegkundige: niveau 4 of 5
• Locaties kennen
• Tel. Nummers beschikbaar
•Begeleiding vanaf de deur
•Verrichten van alle verpleegtechnische handelingen
• SBAR-methode kennen
• Toegang tot alle ecd’s (behandeldossier)
•Beschikbaarheid dienstauto met materialen (o.a. ecg, zuurstof, pomp, catheter)

Organisatie

•Ysis inrichten, er zijn werkafspraken over gebruik
•Mogelijkheid tot electronisch voorschrijven (EVS), werkafspraken over gebruik
•Op alle locaties dezelfde werkvoorraad
•Het artsenetui is op een eenduidige wijze ingericht en beschikbaar
•Er zijn afspraken over wat verstaan wordt onder planbare zorg
•Hetzelfde formularium is beschikbaar
•Er is 1 nummer beschikbaar voor de dienstdoende arts
•Er zijn afspraken over de overdracht
•Er is een centrale planning: er zijn afspraken over verdeling
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Voorwaarden (II)



Project opdracht

• Uitvoer door aangestelde 
projectleider

• Tevens werkwijze eerste lijn 
samen voegen

• Ondersteuning VS/PA wordt 
tegelijk ingericht

• Toekomstbestendig

Hoe verder


