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Woord Vooraf
Voor u ligt de evaluatie van de pilot die van september
2019 tot januari 2020 in het verpleeghuis De Zevenster
gedraaid heeft. In deze pilot werd de huisarts ingezet
voor de algemene geneeskundige zorg van cliënten met
een zorg-met-behandeling indicatie. Zij werd daarbij
ondersteund door een Specialist Ouderengeneeskunde
(SO). In dit verhaal komen een aantal thema’s aan bod.
Ten eerste zal het bredere project waarbinnen deze pilot
gepositioneerd is worden uitgelegd. Ten tweede zullen
de specifieke uitdagingen beschreven worden waar de
ouderenzorg in de regio Midden-Holland voor staat.
Daarbij zal ook de prognose van de intramurale zorgvraag
van ouderen aan bod komen. Ten derde zal de vorm en
inhoud van de pilot beschreven worden en zullen
belangrijke, overdraagbare lessen getrokken worden.
Hierbij zal vooral gefocust worden op de organisatorische
mechanismes die gebruikt kunnen worden om de pilot
de grootste kans van slagen te geven. Dergelijke
organisatorische mechanismes gaan over de vraag hoe
je de werkvorm kan inregelen. Het laatste deel van deze
evaluatie gaat over hoe de pilot door medewerkers
ervaren is.

Inhoudsopgave:
• Het project ‘Duurzame Medische Ouderenzorg in
de Regio’ (2-3)
• Uitdagingen voor de regio Midden-Holland (4)
• Regionale prognoses zorgvraag (5-6)
• Beschrijving pilot (8-12)
• Het verschil tussen algemene geneeskundige zorg
en specialistische ouderengeneeskundige zorg
(13)
• Overdraagbare lessen uit de pilot (14-18)
• Hoe de pilot door zorgmedewerkers is ervaren
(19-24)

2

Duurzame Medische Ouderenzorg in de Regio
De medische zorg voor ouderen staat onder druk. Voor
veel instellingen is het lastig om voldoende SO-capaciteit
te realiseren. Het is de verwachting dat dit tekort de
komende jaren nijpender wordt. De opleidingsplekken
voor SO’s worden al jaren niet gevuld. Tegelijkertijd
vergrijst de bevolking in rap tempo en zal het aantal
kwetsbare ouderen fors toenemen.
Door samenwerkende zorginstellingen is het initiatief
‘Duurzame Medische Zorg aan Ouderen’ genomen
(Schuurmans, Wallenburg, & Bal, 2019). Binnen dit
initiatief, dat wordt ondersteund door Waardigheid &
Trots, experimenteren regionaal samenwerkende VVTinstellingen met innovatieve vormen van ouderenzorg
om die zorg duurzaam (d.w.z. toekomstbestendig in het
licht van een structurele krapte aan personeel) en
kwalitatief hoogwaardig in te richten. Dit wordt gevolgd
door actie-onderzoek uitgevoerd door de Erasmus
Universiteit Rotterdam (EUR). Het actie-onderzoek heeft
tot doel de regio’s actief te ondersteunen bij het komen
tot regionale experimenten (‘pilots’) om de ouderenzorg
te verduurzamen.

Daarbij faciliteert het actie-onderzoek (in nauwe
samenwerking met Waardigheid & Trots) landelijke
netwerkbijeenkomsten om regio’s van elkaar te laten
leren en tot regio-overstijgende inzichten te komen. Tien
(zorgkantoor)regio’s hebben zich hiervoor aangemeld:
Zuidoost-Friesland, Groningen, Twente, de Achterhoek,
Apeldoorn/Zutphen, West-Brabant, Zeeland, MiddenHolland, Flevoland en Gooi-Amstelland & Vechtstreken.

Het project
• Groeiend tekort aan SO’s
• Regionalisering om SO-capaciteit beter te
benutten
• Pilots om te experimenteren met innovatieve
vormen van ouderenzorg

In Midden-Holland is een pilot gestart waarbij de huisarts
de algemene geneeskundige zorg voor
verpleeghuisbewoners op zich neemt. Zij wordt hierbij
ondersteund door een SO die tevens de meer
specialistische ouderengeneeskundige vragen oppakt. De
regio Midden-Holland heeft de ambitie om de komende
tijd meerdere pilots te initiëren die als doel hebben om
de specifieke uitdagingen waar de ouderenzorg in deze
regio voor staat aan te pakken.

“De regio als zorgplek”
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Regio’s
1

Zuidoost-Friesland

2

Flevoland

5

‘t Gooi
15

West-Brabant
Zeeland

6
12

10

Midden-Holland

Groningen

11

Twente
Apeldoorn-Zutphen
Achterhoek

28
29
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Uitdagingen voor regio Midden-Holland
De Huidige Verdeling van SO-Capaciteit
Op het moment van schrijven is het voor sommige VVT's
in de regio ingewikkeld om SO's aan zich te binden. Dit
geldt vooral voor de kleinere instellingen. De grotere
instellingen hebben weliswaar vacatures openstaan voor
SO's, maar de ervaring leert dat dit, tot nog toe, niet tot
onoplosbare problemen leidt. Wel bemoeilijkt de krapte
in de bezetting externe groei, bijvoorbeeld in de
eerstelijn. De uitdaging van kleine VVT-instellingen is dat
zij te weinig bedden hebben om een zelfstandige
behandeldienst op te tuigen. De schaarste aan SO's in de
regio lijkt in eerste instantie vooral een
verdelingsvraagstuk te zijn, meer dan een absolute
schaarste in aantallen SO’s.

In het verleden is gebleken dat dergelijke arrangementen
fragiel kunnen zijn en dat de continuïteit van de
medische zorgverlening daardoor gevaar loopt. In de
huidige pilot in de Zevenster wordt dit gedeeltelijk
opgevangen door een langdurige relatie met een
huisartsenpraktijk aan te gaan waarbij de huisarts de
basiszorg in de Zevenster verleent en de SO zich meer
kan richten op de specialistische zorg aan ouderen. Enige
kwetsbaarheid blijft hier wel bestaan, omdat de
medische zorg aan ouderen afhankelijk is van de inzet
van enkele individuen.

•

•
•
•

De grote VVT-instellingen hebben voldoende SO
capaciteit voor de intramurale zorgvraag. De
kleinere instellingen hebben moeite om SO’s aan
zich te binden.
Op termijn zal het tekort aan S0-capaciteit
nijpender worden.
Het is de verwachting dat er in de regio ook een
tekort aan huisartsen zal ontstaan.
De regio kent een flink aantal kleinere
instellingen. De continuïteit van de medische zorg
in deze instellingen staat onder druk.

De verwachte tekorten aan SO’s en huisartsen
Op lange termijn dreigt de medische zorg voor ouderen
in de regio in de knel te komen. De komende decennia
zal de zorgvraag van kwetsbare ouderen ongeveer
verdubbelen, waardoor de druk op de behandeldiensten
van de verschillende VVT's fors gaat toenemen. In
mindere mate is het de verwachting dat in de regio ook
een tekort aan huisartsen zal ontstaan.
De kwetsbaarheid van de medische zorg in de kleinere
instellingen
De kleinere VVT-instellingen in de regio zijn kwetsbaar
doordat zij voor het leveren van de medische zorg aan
ouderen afhankelijk zijn van de grotere VVT-instellingen.
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Regionale prognose aantal ouderen
De regio Midden-Holland krijgt komende jaren te maken
met een sterke vergrijzing. Al is dit vergelijkbaar met de
mate van vergrijzing die gemiddeld genomen in
Nederland gaat plaatsvinden. In 2030 is in MiddenHolland omennabij de 25% 65 jaar of ouder, in
Nederland als geheel is dit 24%. De groep ouderen
wordt niet alleen groter, ouderen worden ook steeds
ouder. Dit blijkt uit de relatief grote stijging van het
aantal 80-plussers (zie tabel). In veel gemeenten in
Midden-Holland zal in 2030 het aantal 80-plussers met
50% zijn toegenomen en in 2040 zal dit in veel
gemeenten verdubbeld zijn. Ook dit is overeenkomstig
met de groei van deze groep die gemiddeld genomen in
Nederland gaat plaatsvinden. Tegelijkertijd zal de
beroepsbevolking de komende decennia kleiner
worden, ook in regio Midden-Holland. Dit heeft
gevolgen voor de zorg. Enerzijds zullen de collectieve
voorzieningen door een kleiner wordende groep
werkenden moet worden opgebracht en is er een
kleiner potentieel aan arbeidskrachten. Anderzijds zal
de zorgvraag de komende jaren gaan toenemen.

Midden-Holland

Totaal aantal inwoners

Aantal 80-plussers

2020

2030

2040

229.500
(100)

234.400
(102)

232.500
(101)

11.728
(100)

17.947
(153)

23.088
(197)

6

Regionale prognose intramurale zorgvraag
Intramurale zorgvraag per
ZZP
De vraag naar het aantal intramurale plaatsen zal het
komende decennia met omennabij de 40% toenemen.
Deze groei zal naar verwachting ook het daaropvolgende
decennia doorzetten. Dit betekent dat in 2040 de vraag
naar intramurale plaatsen verdubbeld is. Een
kanttekening bij deze cijfers is dat de ontwikkeling van de
zorgvraag van ouderen met veel onzekerheden omgeven
is. Zo is het niet gezegd dat de sterk somatische gerichte
indicaties, ZZP-6 en ZZP-8, in de toekomst intramuraal
verpleegd zullen worden. Daarnaast is er in de prognose
van de intramurale zorgvraag de aanname gedaan dat de
prevalentie van ZZP-indicaties gelijk blijft, terwijl het
goed mogelijk is dat er bij toenemende druk op de
voorzieningen strenger geïndiceerd kan gaan worden.

ZZP-4
ZZP-5
ZZP-6
ZZP-7
ZZP-8
ZZP-9
ZZP-10
Totaal

2020

2025

2030

2040

338

395

469

691

(100)

(117)

(139)

(204)

689

800

956

1.385

(100)

(117)

(139)

(201)

358

416

492

716

(100)

(116)

(137)

(200)

204

236

276

365

(100)

(116)

(135)

(179)

37

39

51

64

(100)

(105)

(140)

(173)

11

12

13

20

(100)

(110)

(118)

(182)

9

8

9

14

(100)

(89)

(100)

(156)

1.646

1.906

2.266

3.255

(100)

(116)

(138)

(198)

Bron: ABF research (2017) ‘'Prognose wonen met zorg; Intramurale woonvormen,
Fortuna 2016, pp. 26-27.'
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Beschrijving deelnemende organisaties en pilot
Beschrijving Pilot
In De Zevenster is een vergaande samenwerking tussen
huisartsenpraktijk Van Breugel en een SO van Novicare
opgezet. De huisartsen leveren de algemeen medische
zorg aan verpleeghuisbewoners (omennabij 70
bewoners). Zij worden hierbij ondersteund door een SO.
De huisartsen zijn 19 uur per week, verspreid over 5
dagen aanwezig in het verpleeghuis. De SO is initieel 12
uur per week in het verpleeghuis aanwezig. Dit zal
gedurende het jaar worden teruggebracht naar 8 uur.
Daarnaast is de SO bereikbaar voor overleg. De
behandeldienst van Novicare levert de paramedische
zorg. De ANW-diensten worden uitbesteed aan Gericall
Deelnemende Organisaties
Naast de organisaties die deelnemen aan de pilot,
participeren een aantal andere VVT-instellingen in de
projectgroep. Hierin worden knelpunten van de pilot
besproken en belangrijke inzichten uit de pilot gedeeld.
In de projectgroep participeren Zorgpartners, Fundis,
Cedrah, Huize Winterdijk en de Zevenster. Deze
projectgroep wordt geleid door Mark Telgenkamp van
Derksen & Drolsbach.

Pilot
• De Zevenster
• Huisartsenpraktijk Breugel
• Novicare
• Gericall

Projectgroep
• De Zevenster
• Huize Winterdijk
• Cedrah
• Zorgpartners
• Fundis
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De inzet van de huisarts in het verpleeghuis
Het doel van de pilot
De pilot beoogt de continuïteit van de medische zorg in
de Zevenster te verbeteren. Door de inzet van de huisarts
in het verpleeghuis is er minder SO-capaciteit nodig. De
huisarts verzorgt de algemeen medische zorg; de SO legt
zich toe op de specialistische ouderengeneeskundige
zorg. Deze taakverdeling draagt bij aan de
rolontwikkeling van SO’s. De samenwerking beoogd
hoogwaardige verpleeghuiszorg aan te bieden.
Onderzoeksvragen
Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben in
samenspraak met de Zevenster een aantal
onderzoeksvragen geformuleerd.
• Hoe wordt het onderscheid tussen ‘algemeen
medische zorg’ en ’specialistische
ouderengeneeskundige zorg’ in de praktijk gemaakt?
• Hoe ervaren behandelaren, verzorgenden en cliënten
de gekozen werkvorm?
• Welke 'sociale mechanismes’ dragen bij aan het laten
welslagen van de werkvorm?

Doel:
• De continuïteit van de medische zorg verbeteren.
• Hoogwaardige verpleeghuiszorg bieden.
• Minder uren inzet SO in het verpleeghuis
bewerkstelligen.
• Bijdrage aan een verdere rolontwikkeling van en
werkverdeling tussen HA en SO.
Onderzoeksvragen:
• Hoe wordt het onderscheid tussen ‘algemeen
medische zorg’ en ’specialistische
ouderengeneeskundige zorg’ in de praktijk
gemaakt?
• Hoe ervaren behandelaren, verzorgenden en
cliënten de gekozen werkvorm?
• Welke sociale mechanismes dragen bij aan het
laten welslagen van de werkvorm?
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De aanloop naar de pilot
De start van de pilot heeft nog al wat voeten in de aarde
gehad. De voorgestelde samenwerking tussen huisarts
en SO binnen het verpleeghuis, viel samen met een
discussie die er binnen de LHV (landelijke huisartsen
vereniging) gevoerd werd over de zorg die huisartsen
kunnen en moeten leveren aan kwetsbare ouderen. De
teneur van deze discussie was dat huisartsen overvraagd
worden, omdat zij zorg moeten dragen voor een groep
kwetsbare ouderen met een zeer complexe zorgvraag
(veelal wonend in kleinschalige woonvoorzieningen). De
LHV stond dan ook kritisch tegenover de voorgestelde
samenwerking in de Zevenster. Er zijn bij hen veel
voorbeelden bekend waar huisartsen te veel zorg op zich
nemen en zorg leveren die qua complexiteit de
huisartsengeneeskunde overstijgt. Het advies van de LHV
was om alleen aan deze samenwerking te beginnen
onder de voorwaarde dat de huisarts zich strikt beperkt
tot het domein van de algemeen medische zorg.

medische aansprakelijkheidsverzekeringen voor
huisartsen die de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Het
verzekeren van de aansprakelijkheid bleek alleen
mogelijk als de huisarts zich beperkt tot het leveren van
de algemene medische zorg. In deze context zijn de
werkafspraken tussen huisarts en SO geformuleerd.

•

Binnen de LHV wordt een kritische discussie
gevoerd over de zorg die huisartsen aan
kwetsbare ouderen kunnen en moeten leveren.

Ook bleek het voor de huisartsenpraktijk ingewikkeld om
de medische aansprakelijkheid binnen deze
samenwerking te verzekeren. Dit speelt tegen de
achtergrond van een forse stijging van de premies voor
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Enkele werkafspraken in de pilot
Voorafgaand aan de pilot zijn er verschillende
werkafspraken gemaakt. Ten eerste is er een
samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende
deelnemende partijen opgesteld. Ten tweede zijn de
werkafspraken tussen de huisartsenpraktijk en de SO
verder uitgewerkt. Onderstaand zijn een aantal
belangrijke we afspraken vermeld.

•
•

•
•

•

•

De SO is hoofdbehandelaar voor Wlz-cliënten zorgmet-behandeling. De huisarts is regiebehandelaar en
voorziet in de algemene medische zorg.
De huisarts heeft op iedere afdeling een wekelijkse
visite. Als er vragen zijn die het domein van de
algemene medische zorg ontstijgen, schakelt de
huisarts de SO in.
De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor de zorg.
Zij bepaalt of ze de vraag zelf kan oppakken of dat
medebehandling of een consult van de SO nodig is.
De zorg neemt direct contact op met de SO bij vragen
over een multidisciplinaire behandeling of
gedragsproblemen die al onder behandeling zijn van
de SO.
De huisarts is 19 uur per week aanwezig op locatie,

•
•

de SO in eerste instantie 12 uur. Dit wordt gedurende
het jaar teruggebracht naar 8 uur. In de avond, nacht
en weekend verzorgt een externe partij (Gericall) de
medische zorg aan cliënten met een Wlz-indicatie.
De huisarts (en andere behandelaren) rapporteert in
het medische dossier, de voor de zorg belangrijke
informatie wordt in het zorgdossier gezet.
Er is een vast wekelijks overlegmoment tussen
huisarts en SO, waarbij de belangrijke veranderingen
in het dossier besproken worden.
De huisarts kan een beroep doen op een SO op het
moment dat er een acute vraag voor consultatie of
medebehandeling is.
Beslissingen omtrent het inzetten en evalueren van
vrijheidsbeperkende maatregelen worden door de SO
genomen.
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Verloop van de pilot
Start
pilot

Start
onderzoek

september
2019

In september 2019 is de samenwerking tussen de
huisartsenpraktijk Van Breugel, De Zevenster en Novicare
van start gegaan. Hier waren enkele maanden van
voorbereidingen aan vooraf gegaan. In de
voorbereidende fase is er een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de
verschillende partijen. Daarnaast zijn er werkafspraken
gemaakt tussen huisartsenpraktijk Breugel, De Zevenster
en Novicare, waarin de taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling tussen SO en Ha
beschreven is. Een extern adviseur, Mike Verkaaik, heeft
de samenwerking tussen de verschillende partijen
begeleid.
In oktober 2019 is de Erasmus Universiteit begonnen met

oktober

SO
wissel
november

december

het actie-onderzoek naar de pilot. Tot medio december
zijn twee onderzoekers een aantal keer per week op de
werkvloer aanwezig geweest. Zij hebben de SO en Ha
gevolgd in hun werkzaamheden om te onderzoeken hoe
de werkafspraken in de praktijk vorm kregen. Daarnaast
hebben de onderzoekers interviews gehouden met
behandelaren en met zorgpersoneel van De Zevenster,
daarin stond centraal hoe de werkvorm tussen SO en Ha
ervaren werd. De onderzoekers rapporteerde aan een
projectgroep waarin managers en bestuurders van
verschillende VVT-instellingen in de regio participeerden.

januari
2020

verantwoordelijkheidsverdeling te bestaan. Uiteindelijk
heeft dit ertoe geleid dat de SO uit het project is gestapt.
Vervolgens heeft een andere SO van Novicare, het stokje
overgenomen. Deze samenwerking verliep beter en op
het moment van schrijven functioneerde het naar
tevredenheid van alle betrokken partijen.

Gedurende de pilot werd de samenwerking tussen SO en
Ha ingewikkelder. Er bleek een groot verschil in de
interpretatie van de gemaakte afspraken over de taak- en
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Het verschil tussen algemeen medische zorg en
specialistische ouderengeneeskundige zorg
Bij aanvang van de pilot is afgesproken dat de huisarts de
algemeen medische zorg levert aan zorg-metbehandeling cliënten en dat de SO de meer
specialistische ouderengeneeskundige zorg levert. Dit
onderscheid werd gemaakt op basis van twee leidraden
van de LHV: de ‘leidraad medische zorg voor ouderen in
(kleinschalige woonzorgvoorzieningen’ (2018) en
‘aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2015’. In beide
documenten wordt in grote lijnen beschreven welke zorg
‘des huisarts’ is. Zo valt gedragsproblematiek ten gevolge
van dementie niet onder het basis aanbod
huisartsenzorg, evenals de inzet van vrijheidsbeperkende
maatregelen.
In grote lijnen is het onderscheid tussen algemene
medische zorg en specialistische ouderengeneeskundige
zorg op basis van eerdergenoemde leidraden te maken.
Echter, er zijn zorgvragen waarbij dit onderscheid
ingewikkelder is. Is het specialistische
ouderengeneeskundige zorg wanneer ervaren
gedragsproblemen bij ouderen een hoogstwaarschijnlijke
somatische grondslag hebben? Is het voorschrijven van
kalmerende middelen een vrijheidsbeperkende
maatregel? De richtlijnen bieden weinig houvast voor
dergelijke specifieke gevallen en het is de vraag of
überhaupt het gehele ‘grijze gebied’ tussen algemeen
medische zorg en specialistische ouderengeneeskundige

zorg beschreven kan worden. In de praktijk zullen zich
altijd situaties voordoen waarbij het onderscheid
arbitrair is.
Dit betekent dat in de praktijk goede afspraken gemaakt
moeten worden over hoe om te gaan met vragen die in
het schemergebied tussen algemeen medische zorg en
specialistische ouderengeneeskundige zorg liggen. Het
vertrekpunt is dat de behandelend artsen een
inschatting van de eigen bekwaamheid bij specifieke
behandelvragen moeten maken. Het is aan de medisch
behandelaren om in te schatten welke zorg zij bekwaam
kunnen leveren. Bij twijfel is er de mogelijkheid om
andere behandelaren te consulteren en in te schakelen.
Zo kan bijvoorbeeld de huisarts, bij vragen die buiten
zijn/haar expertise liggen de SO consulteren. Een
dergelijke werkverdeling vergt vertrouwen tussen de
samenwerkende professionals. Zij moeten er vanuit
kunnen gaan dat de ander ter goede trouw handelt en de
vragen oppakt die hij/zij kan oppakken.

•
•

Een absoluut onderscheid tussen algemene
medische zorg en specialistische
ouderengeneeskundige zorg is onmogelijk.
Een praktijkgerichte werkverdeling werkt op basis
van vertrouwen tussen professionals en vertrekt
vanuit het uitgangspunt dat men behandelvragen
oppakt waar men zich bevoegd en bekwaam voor
voelt.
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Overdraagbare lessen: het belang van vertrouwen en
samen optrekken in de cliëntenzorg
Gedurende de pilot bleek hoe belangrijk ‘vertrouwen’
tussen betrokkenen is voor het laten welslagen van
taakherschikking, iets dat ook uit andere studies naar
taakherschikking naar voren komt (Wallenburg et al,
2015). Uit de pilot zijn een aantal belangrijke lessen over
vertrouwen te trekken. Enerzijds gaat dit over
randvoorwaarden die nodig zijn om taakherschikking te
laten werken (ervaring, persoonlijkheid), anderzijds over
een manier van organiseren die een vertrouwensrelatie
helpt bespoedigen (gezamenlijk optrekken in de
cliëntenzorg).
Ervaring
In de gekozen werkvorm kwam de SO meer op afstand
van de zorg te staan. Voor het aannemen van deze, meer
superviserende, rol moet men de zorg voor cliënten
‘kunnen loslaten’. Dit ‘kunnen loslaten’ moet men leren
en betrokkenen gaven aan dat dit vaak komt met
ervaring. Bij het invullen van de bezetting bij
werkvormen waarin taakherschikking vorm krijgt, dient
men rekenschap te geven aan deze voorwaarde.

Persoonlijkheid
Zoals in elke werkrelatie wordt synergie mede bepaald
door een zekere match in persoonlijkheid en
karaktertrekken. Dit lijkt evident, maar het gevaar
bestaat dat men hier te weinig rekenschap aan geeft. In
de pilot bleek hoe belangrijk deze voorwaarde is voor het
welslagen van taakherschikking.

Vertrouwen in elkaars medische kennis en kunde is
essentieel voor het laten welslagen van taakherschikking.
Het onderling optrekken in de cliëntenzorg helpt om het
vertrouwen te bespoedigen.

Gezamenlijk optrekken
Om het vertrouwen te bespoedigen is het raadzaam om,
zeker in het begin van de samenwerking, ruimte te
creëren voor behandelaren om samen op te kunnen
trekken in de cliëntenzorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat
er de mogelijkheid moet zijn om gezamenlijk MDOs te
doen, om geregeld overlegmomenten te hebben,
eventueel gezamenlijk visites te doen en
gedragspreekuren te organiseren. Met dit gezamenlijk
optrekken raakt men bekend met elkaars kennis en
kunde, waardoor het vertrouwen tussen verschillende
medisch behandelaren kan groeien. Dit betekent tevens
dat men de intensiviteit van dit gezamenlijk optrekken
kan afschalen naar mate het vertrouwen tussen
behandelaren groeit en de samenwerking consolideert.
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Overdraagbare lessen: het periodiek evalueren van
werkafspraken
Een knelpunt in de eerste fase van de pilot betrof de
verschillende interpretatie van de werkafspraken tussen
huisartsen SO. Al snel werd duidelijk dat enkele
gemaakte werkafspraken voor de SO die in eerste
instantie bij de pilot betrokken was niet goed werkte. De
SO kwam in de pilot op grotere afstand van de zorg te
staan dan zij gewend was. Hierdoor had zij het gevoel
essentiële informatie over cliënten te missen, waardoor
zij niet kon garanderen kwalitatief hoogstaande zorg te
leveren. Zo liep zij geen visites, deed geen MDOs
(behalve het eerste) en geen medicijnevaluaties.
Daarnaast ontmoette de huisarts en SO elkaar niet in het
gedragsspreekuur. De SO had het gevoel deze
contactmomenten nodig te hebben om een goed beeld
te krijgen van cliënten, om zo het overzicht te houden,
regie te kunnen voeren en kwalitatief goede zorg te
leveren. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat deze SO
uit het project gestapt is, hetgeen misschien voorkomen
had kunnen worden als de werkafspraken eerder
geëvalueerd waren en waar nodig zouden zijn aangepast
om de samenwerking voor beide partijen werkbaar te
maken.

Met de komst van een nieuwe SO (medio januari) verliep
de samenwerking beter. De eerder gemaakte
werkafspraken werkte voor deze SO grotendeels wel.
Tevens is men in de tweede fase van de pilot de
samenwerking tussen SO, huisarts en zorg, en daarmee
ook de gemaakte werkafspraken, periodiek gaan
evalueren. Daarbij zijn een aantal kleine aanpassingen
gemaakt, zoals de verdeling van MDOs en het
gezamenlijk doen van de medicijnevaluaties.

Het periodiek evalueren van de werkafspraken helpt
om de gekozen werkvorm te laten slagen. Het
periodiek evalueren geeft rekenschap aan de
rolontwikkeling binnen de samenwerkingsvorm en
kan mogelijke, onvoorziene moeilijkheden bij de
gekozen rolverdeling wegnemen.

Dit periodiek evalueren van de samenwerking geeft
rekenschap aan het feit dat taakherschikking en
verantwoordelijkheidsdeling een continue proces is,
waarbij gedurende de relatie taken en
verantwoordelijkheden kunnen verschuiven.
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Overdraagbare lessen: waar heeft specifieke
deskundigheid de meeste meerwaarde?
Zoals eerder beschreven zijn de eergenoemde leidraden
van de LHV een goed vertrekpunt bij het opstellen van
werkafspraken tussen huisarts en SO. Daarnaast is het
raadzaam om te kijken naar de specifieke deskundigheid
van de behandelaren en om deze deskundigheid daar in
te zetten waar die het meeste toegevoegde waarde
heeft. Deze meerwaarde staat echter niet vast, maar is
veranderlijk en afhankelijk van de ervaring en de kennis
die gedurende de werkrelatie wordt opgedaan.

verschuiven. Hiervoor moeten de werkafspraken
periodiek geëvalueerd worden op het principe ‘waar
heeft de specifieke deskundigheid van betrokkenen de
meeste toegevoegde waarde’?

Kijk bij de concrete invulling van de werkafspraken
naar waar de specifieke deskundigheid van de
deelnemende behandelaren het meeste
toegevoegde waarde heeft.

Een goed voorbeeld uit de pilot betreft de
medicijnevaluaties met de apotheker. In eerste instantie
werden die gedaan door de huisarts en zou de SO alleen
aanschuiven bij complexe situaties. De SO heeft echter
specifieke deskundigheid over psychofarmaca en veel
medicijnevaluaties gaan over deze medicatiegroep. In
tweede instantie is er voor gekozen om de
medicijnevaluaties met de apotheker gezamenlijk te
doen. Een ander voorbeeld betreft het leiden van MDOs.
Ook op dat vlak heeft de SO een specifieke
deskundigheid en valt het aan te raden dat hij/zij in
eerste instantie deze rol op zich neemt. Naar gelang
kennis en ervaring wordt opgedaan, kunnen deze rollen

16

Overdraagbare lessen: zorg voor een goede
procesbegeleiding
Zowel het voorbereiden van een dergelijke
samenwerking tussen huisarts en SO en de uiteindelijke
inbedding in de zorg binnen een verpleeghuis is een
tijdrovend en complex proces. Er moeten werkafspraken
gemaakt worden, een samenwerkingsovereenkomst
moet worden opgesteld, men moet bekend geraken met
de verschillende elektronische dossiers waarmee
gewerkt wordt, de huisarts moet bekend worden met de
ouderenzorg en de medici en zorg moeten op elkaar
ingespeeld raken. Een goede procesbegeleiding helpt om
het voortraject te versnellen en om moeilijkheden die
gedurende de inbedding van de werkvorm ontstaan te
overkomen.

procesbegeleiding het voortraject versneld heeft en in de
tweede fase van de pilot de samenwerking heeft helpen
bestendiggen. Ook zien de betrokkenen het als een
meerwaarde als een bestuurder of manager zorg aan zou
schuiven bij deze periodieke evaluaties van de werkvorm.

Een intensieve procesbegeleiding helpt de
voorbereidende fase van de werkvorm te versnellen
en helpt moeilijkheden die worden ondervonden bij
het inbedden van de werkvorm aan te pakken.

De Zevenster heeft er voor gekozen om extern een
procesbegeleider in te huren, iemand die ervaring heeft
met het opzetten van behandeldiensten binnen VVTs.
Tevens is er voor gekozen om op gezette tijden de
samenwerking te evalueren. Bij deze evaluaties waren de
SO, huisarts en procesbegeleider betrokken. Uiteindelijk
heeft dit niet kunnen voorkomen dat de eerste
samenwerking tussen SO en huisarts is stuk gelopen. De
betrokkenen geven echter wel aan dat een goede
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Overdraagbare lessen: geef rekenschap aan het
verschil in taal, richtlijnen en vertogen over goede
zorg
Gedurende de pilot werd duidelijk dat er verschillen
bestaan in de betekenis van medische termen tussen de
verschillende disciplines. Zo betekent ‘palliatief beleid’ in
de huisartsengeneeskunde iets anders dan het in de
ouderen geneeskunde betekent. Voor huisartsen duidt
palliatief beleid op het pijnloos laten gaan van mensen,
bijvoorbeeld door in de laatste fase morfine toe te
dienen. In de ouderen geneeskunde betekent palliatief
beleid dat je alleen curatief behandelt als de
levenskwaliteit van een cliënt er niet onder lijdt en dat
het medisch beleid rond een cliënt vooral gericht is op
het behoud van de kwaliteit van leven.
Daarnaast moet er rekenschap gegeven worden aan de
verschillende richtlijnen die er bestaan over medische
zorg en behandeling en medicijngebruik. Een concreet
voorbeeld betreft het gebruik van Haldol bij ernstig
verwarde cliënten. In de richtlijnen van de LHV wordt
aangeraden Haldol in dergelijke situaties voor te
schrijven, terwijl dit wordt afgeraden in de richtlijnen van
Verenso. Deze verschillen in inzichten hoeven geen
probleem te geven, al dient het wel aan te bevelen om
consistent te zijn in welke richtlijnen en welke taal

gevolgd worden. Daarnaast loont het om in
contactmomenten stil te staan bij mogelijke verschillen in
de betekenis van termen en mogelijke verschillen in
behandelrichtlijnen.

Geef rekenschap aan het verschil in taal en het
verschil in richtlijnen die er bestaan tussen de
verschillende medische disciplines en maken
afspraken over welke richtlijnen en taal leidend is.

Ook bestaan er verschillende ideeën tussen medische
beroepsgroepen over wat goede zorg behelst. In het
onderzoek ontwaarden wij twee verschillende vertogen
over wat goede zorg is. Enerzijds een vertoog waarin
kwaliteit van zorg primair het adequaat diagnosticeren
en behandelen van aandoeningen is. Anderzijds een
vertoog waarbij goede zorg bijdraagt aan het
comfortabeler, dragelijker en aangenamer maken van de
laatste levensfase. Het laatste vertoog wordt
hoofdzakelijk door SO’s gebezigd. Het eerste vertoog is
dominanter bij andere medische beroepsgroepen,
waaronder huisartsen. Ook dergelijke verschillende
vertogen over de kwaliteit van zorg hoeven geen
probleem te geven. Wederom gaat het er om dat beide
professionals in de gezamenlijke zorg rondom een cliënt
een dialoog voeren over wat goede zorg is in deze
specifieke situatie.
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Hoe de pilot door zorgmedewerkers is ervaren?
Vertogen

Continuïteit

Bereikbaarheid

Toegankelijkheid

Gelijkwaardigheid

Samenwerking

Aantal interviews waarin vertoog
voorkwam

9

4

6

4

3

Om een beter beeld te krijgen van hoe de werkvorm
(huisarts/SO) door zorgmedewerkers ervaren is, zijn
verschillende (N=10) open interviews gehouden. Hierin is
hen gevraagd om te reflecteren op de gekozen
werkvorm. Uit deze interviews kwamen 5 vertogen over
de kwaliteit van medische zorg in de pilot naar voren. Dit
zij: een vertoog over continuïteit van zorg, over de
bereikbaarheid van zorg, over de toegankelijkheid van
zorg, over gelijkwaardigheid in de relatie tussen arts en
zorgmedewerker en een over de samenwerking tussen
SO en ha. De bovenstaande tabel geeft een overzicht van
het aantal interviews waarin eerdergenoemde vertogen
voorkwamen. Het doel van dit onderzoek is niet om
generaliserende uitspraken te doen over welk deel van
de medewerkers de samenwerking op een bepaalde
manier ervaart. Het doel is om in kaart te brengen hoe
men de medische zorg, de werkvorm en de daarin
samenwerkende artsen ervaart.
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Continuïteit van zorg
Een groot aantal van de geïnterviewde zorgmedewerkers
geeft aan dat ‘continuïteit van zorg’ een meerwaarde is
van de huidige samenwerking tussen SO en huisarts.
Continuïteit wordt op twee manieren besproken.
Enerzijds als het bekend zijn van de regiehouder met de
sociale en medische geschiedenis van een cliënt. Dit gaat
over continuïteit in de arts-cliëntrelatie. Anderzijds gaat
continuïteit over het bekend zijn met elkaars
‘eigenzinnige’ manier van werken. Dit is continuïteit in de
relatie tussen zorgmedewerkers en medisch
professionals.
Een groot deel van de geïnterviewde zorgmedewerkers
geeft aan dat continuïteit in de arts-cliëntrelatie een
belangrijke meerwaarde van de huidige werkvorm is,
waarbij de huisarts de vaste arts is en die rol hopelijk ook
de komende jaren kan vervullen. Het voordeel van
bekend zijn met een cliënt ’s sociale en medische
voorgeschiedenis, zit, onder andere, in het specifieke van
een medische behandeling en in het niet hoeven
‘inlezen’ in een bepaald medisch dossier. Een aantal
verzorgenden noemen het voorbeeld van een cliënt die
niet in het standaard medische protocol past,
bijvoorbeeld omdat hij/zij niet goed op medicatie
reageert, of alleen baat lijkt te hebben bij een hogere

dan volgens de richtlijnen gebruikelijke dosis van een
bepaald medicijn. Vaak komt men daar achter naar enige
tijd ‘experimenteren’. Het is een aantal keer gebeurd dat
bij een artsenwissel de medicatie vervolgens volgens de
richtlijnen werd aangepast, waardoor de cliënt een
terugval kreeg. Zulke gevallen laten volgens
zorgmedewerkers zien dat het een meerwaarde heeft
dat een arts bekend is met de cliënt en zijn/haar
voorgeschiedenis.
De geïnterviewde zorgmedewerkers geven tevens aan
dat elke arts een eigen manier van werken heeft,
bijvoorbeeld een eigen manier waarop hij/zij de
rapportage over cliënten wil ontvangen, of een eigen
manier waarop hij/zij graag communiceert met cliënten
en zorgmedewerkers. Geïnterviewde zorgmedewerkers
geven aan dat het enige tijd duurt voordat men bekend is
met de specifieke manier van werken van een bepaalde
arts en met de verwachtingen die hij/zij van de zorg
heeft. De meerwaarde van continuïteit voor
zorgmedewerkers is dat zij bekend en gewend raken aan
een bepaalde manier van werken van een arts en weten
wat zij kunnen verwachten van de werkrelatie.

‘Van de week was er (bij de artsenvisite) een meneer
en die had iets aan zijn oog en toen zei ze “ja, daar is
die mee bekend en dat had die thuis ook al”. Dat is wel
heel fijn dat ze de zorgachtergrond heel goed weet van
de mensen, dus ja, en ze kent inderdaad bijna
iedereen, bijna alle bewoners dus dat is ook fijn”
(VIG’er).

‘De ene arts wil dat je al de bloeddruk en dat soort
dingen hebt als iemand klachten heeft. En de ander is
daar veel afwachtender in, van: “zullen we de
bloeddruk anders meten?” Het is maar net wat je
gewend bent.’ (VPK-4)
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De toegankelijkheid van artsen
Een deel (6 van de 10) geïnterviewde zorgmedewerkers
geeft aan dat de toegankelijkheid van de artsen in de
huidige werkvorm een meerwaarde is. Hier wordt
meestal, maar niet uitsluitend, op het contact met de
huisarts gewezen. Zorgmedewerkers geven aan dat de
huisarts bijna altijd bereikbaar is voor overleg,
bijvoorbeeld in het geval dat de medicatielijsten
aangepast moeten worden, of in het geval dat de zorg
zich zorgen maakt over de gezondheid van een cliënt.

“Ja, ik vind het eigenlijk ideaal hoor. Er is altijd wel iemand in huis die je kan
bellen. Je kan sowieso altijd een arts bellen, maar nu ook als het iets minder
noodzakelijks is.” (leerling verpleegkundige)

Een gevaar van deze toegankelijke relatie is dat artsen
(over)belast kunnen worden met kleine zorgvragen. Het
zorgpersoneel neemt contact op met artsen over allerlei
kleine zorgvragen die soms prima kunnen wachten en
tijdens de artsenvisite gesteld kunnen worden. De vraag
is in hoeverre deze toegankelijkheid van artsen resulteert
in meerwerk? Betrokkenen geven aan dat de belasting
door deze kleine, informele overlegmomenten
aanzienlijk is en dat er naar gestreefd wordt om dit soort
vragen zoveel mogelijk te clusteren en tijdens de
artsenvisite te stellen.
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Bereikbaarheid bij semi-acute vragen
Op de vraag hoe de inzet van de huisarts in het
verpleeghuis ervaren wordt, gaven een aantal
zorgmedewerkers aan dat de bereikbaarheid van de
huisarts voor hen een meerwaarde heeft. Dit gold zeker
voor vragen die op het snijvlak van acute en reguliere
zorg zitten. De huisarts is vier tot vijf dagen per week
aanwezig in het verpleeghuis en kan dus makkelijk even
polshoogte nemen bij een cliënt. In de voorafgaande
situatie was de arts (een SO) veel minder frequent in het
verpleeghuis en duurde het over het algemeen wat
langer voor er een fysiek contactmoment was met de
cliënt en de zorgmedewerkers.

“Soms heb je dingen die dan niet een week kunnen
wachten. Als je dinsdag visite hebt, maar woensdag
gebeurt er iets. Je zult er dan toch wat mee moeten.
W. (huisarts) zegt dan: ‘Vrijdag ben ik weer in huis,
dus dan kom ik weer even kijken’. Als je natuurlijk elke
dag van de week ergens anders zit, is het moeilijker
om dat de zeggen. Dan moet je toch weer ergens
helemaal heen rijden. Dat is dan wel makkelijk dat je
dan hier al zit.” (vpk-4)
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Gelijkwaardigheid in de communicatie
Een aantal zorgmedewerkers geeft aan dat de
meerwaarde van de huidige samenwerking vooral op het
persoonlijk vlak ligt. Zowel de huisarts als de SO wordt
door de zorgmedewerkers als prettig in de omgang
ervaren. Dat heeft vooral te maken met de manier
waarop beide artsen communiceren met
zorgmedewerkers en cliënten en hun naasten. Er wordt
gesproken van een ‘gelijkwaardige’ manier van
communiceren, waarbij de artsen ook open staan voor
ideeën en suggesties van zorgmedewerkers over de zorg
voor cliënten. Ook wordt er genoemd dat beide artsen in
een taal communiceren die te begrijpen is voor cliënten
en hun naasten.

alle signalen en informatie die zij over een cliënt hebben
delen, dan wordt het voor de arts ook ingewikkelder om
een goed overzicht te krijgen van al dat bij een cliënt
speelt.

Z: ’Het is niet iemand (huisarts) die daar gaat staan en zegt:
“Ik ben de dokter, dus ik vertel jou wel even hoe het moet’. Ik
heb daar wel nare ervaringen mee. Dat mensen wel laten
blijken van “ik ben dokter en we gaan het zo doen.”
I: Heb jij het idee dat dat gevolgen heeft voor de kwaliteit
van zorg?
Z: Je gaat wel minder makkelijk sparren met iemand. Je
schuift dan wel dingen voor je uit, omdat je bang bent om
het te vragen en een nare reactie te krijgen.

Deze gelijkwaardige manier van communiceren wordt
gecontrasteerd met ervaringen met eerdere artsen die
een hiërarchische manier van communiceren hebben en
waarbij de zorgmedewerkers zich ‘niet serieus genomen’
voelen. Zoals een van de geïnterviewde
zorgmedewerkers aangeeft, kan een dergelijke
hiërarchische manier van communiceren gevolgen
hebben voor de kwaliteit van zorg. Op het moment dat
zorgmedewerkers zich terughoudender opstellen en niet
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De samenwerking tussen ha en SO
Geen van de geïnterviewde zorgmedewerkers zegt iets
gemerkt te hebben van de spanningen die er gedurende
de pilot ontstonden tussen huisarts en SO. Een drietal
geeft zelfs aan dat zij het idee hebben dat de
samenwerking tussen huisarts en SO soepel en goed
verloopt. Wat hierbij speelt is dat de meeste interviews
in oktober en november gehouden zijn en de spanning
tussen huisarts en SO vooral aan het eind van het jaar
opstak. Waar onze gesprekken in ieder geval op wijzen is
dat beide artsen ‘professioneel’ met deze spanning zijn
omgegaan en weinig hebben laten merken aan
zorgmedewerkers en hun cliënten.

”Verder gaat het eigenlijk wel goed. Ze
communiceren ook goed samen dus dat is ook wel
heel fijn.” (VIG’er)
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