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was. Een bevestiging van onze natuurlijke competenties. En ik ging 

verder. Het opzetten van de huisartsenpost en de nieuwe zorgwet 

boden talloze nieuwe kansen. Inmiddels staat er een huisartsencoö-

peratie in de regio met een omzet van ruim tien miljoen euro. Maar 

dat is natuurlijk niet alleen míjn verdienste. Alle losse eindjes kwa-

men zo voor mij op een natuurlijke manier bij elkaar.’

Enthousiasme en een valkuil minder
Je drijfveer is enthousiasme; een krachtige motivator, maar ook een valkuil. 

Menig huisarts stort zich op iets nieuws, vliegt met de achtbaan uit de bocht 

en raakt gefrustreerd. Hoe zit dat bij jou?

‘Dat is mijn belangrijkste les: stel vooraf voorwaarden als je gevraagd 

wordt iets te doen of als je zelf een project wilt starten. Zorg dat je 

“body” hebt, gemandateerd kunt werken op basis van consensus 

binnen de groep die je vertegenwoordigt.’

En… heb je al een nieuwe uitdaging naast de kaderopleiding?

‘Jazeker, samen met de specialisten in de regio een visie ontwikkelen 

op het gemeenschappelijke EMD.’

Hoe krijg je zo’n boeiende carrière compact op papier…? Ik ga maar een cursus 

schrijfvaardigheden volgen!

Paul Ram, huisarts, hoofd Huisartsopleiding Universiteit Maastricht

H u i s a r t s  e n  s a m e n w e r k i n g

Huisartsgeneeskunde voor ouderen (3):

Zorg-op-maat in het verzorgingshuis
De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen 

vertrouwde omgeving blijven wonen, in hun eigen huis, omgeven 

door familie en vrienden. Ondanks lichamelijke en fysieke beper-

kingen kunnen ze dat vaak lang volhouden, dankzij de inzet van 

mantelzorgers en de ondersteuning van een professioneel samen-

hangend zorgnetwerk. In de eerste aflevering van deze serie is 

beschreven wat dat inhoudt. Maar soms is het niet langer mogelijk 

om nog thuis te blijven wonen. Andere vormen van zorg zijn dan 

toch noodzakelijk.

Dit is de derde aflevering in een serie van vijf artikelen over het NHG-

Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen.1 De aanbevelingen uit 

het Standpunt richten zich vooral op ouderen met complexe pro-

blematiek. Zij hebben veelal verschillende aandoeningen, en diverse 

hulpverleners zijn bij hen betrokken. Het doel van de hulpverlening 

is vooral gericht op herstel en behoud van functionaliteit, zelfred-

zaamheid en de ervaren kwaliteit van leven. De huisarts heeft een 

regierol bij de afstemming van het beleid van alle betrokken hulp-

verleners en spant zich in om samenhang van de geleverde zorg te 

bewerkstelligen, uitgaande van de wensen, behoeften en verwach-

tingen van de patiënt.

In deze serie worden de aanbevelingen uit het Standpunt naar de 

dagelijkse praktijk vertaald. Eerder verschenen afleveringen gingen 

over het zorgplan (1) en over de farmacotherapie en het patiënten-

dossier (2). Ditmaal is er aandacht voor zorg-op-maat in het ver-

zorgingshuis en afstemming met de verpleeghuisarts. De volgende 

afleveringen zullen gaan over:

– voorbeelden van beïnvloeding van de ziekenhuiszorg;

– een praktijkplan voor ouderen in de praktijk en in de hagro.

De handdoek in de ring
In de eerste aflevering van deze serie maakten we kennis met de 

89-jarige heer Jansen. Het leek toen erg goed met hem te gaan. De 

crisis waarin hij belandde na het overlijden van zijn vrouw, werd met 

vereende krachten overwonnen door het hometeam in het gezond-

heidscentrum: de huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, 

ergotherapeut en maatschappelijk werkster. Bij evaluatie na drie 

maanden was meneer Jansen flink opgeknapt. Hij was er lichamelijk 

beter aan toe en zag zijn oude kennissen weer. Zo zou hij nog wel 

een tijdje in zijn eigen huis kunnen blijven wonen. De volgende eva-

luatie was over een halfjaar gepland.

Maar het mocht niet zo zijn. Tijdens de dagelijkse gang naar het 

koffie-uurtje in het wijkcentrum struikelt Jansen over een loszittende 

stoeptegel. Hij komt ongelukkig op zijn linkerpols terecht en die 

lijkt gebroken. De tocht naar de Spoedeisende Hulp is de laatste 

druppel: er knapt iets in meneer Jansen. De hulpverleners in het 

gezondheidscentrum zien dit goed. Ze bespreken met de familie dat 

opname in een verzorgingshuis een goede oplossing kan zijn. Met 

enig geluk kan dit vrij snel worden geregeld.

Een samenhangend zorgnetwerk
Het gezondheidscentrum heeft al jaren een goede samenwerking 

met het lokale verzorgingshuis. Sinds de nieuwbouw heet dit een 

woon-zorgcentrum. Dat doet meer recht aan de uitstraling en de 

kwaliteit van deze moderne zorgvorm voor ouderen.

Er wordt hier zorg-op-maat geleverd voor de oudere mensen in en 

rond het dorp. Er zijn appartementen waar mensen zelfstandig kun-

nen wonen en waar zo nodig extra zorg geleverd kan worden vanuit 

het centrum. Aan de andere kant biedt het centrum ook zorg aan 

ouderen die verplegingsbehoeftig worden, de zogenoemde ‘meerzorg-
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daarbij willen ze de verpleeghuisarts graag inzetten als consulent. 

Een goede persoonlijke samenwerking en afspraken met de verschil-

lende specialisten en andere hulpverleners zijn hierbij belangrijk. Zo 

moeten er afspraken worden gemaakt over onder andere de inzet 

van middelen en maatregelen in het kader van de Wet bijzondere 

opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), die ook voor 

andere intramurale instellingen geldt. Afspraken zijn verder nodig 

over zorgplannen, het inzetten van consultaties en het multidiscipli-

nair overleg (MDO), zoals ook in de thuiszorg.

Financiering en scholing
Deze zorg is een AWBZ-voorziening. Er moeten dus afspraken wor-

den gemaakt over de vergoedingen omdat deze buiten de zorgver-

zekering vallen. Ook moet een apart con-

tract worden afgesloten tussen huisartsen 

en woon-zorgcentrum om de inhoudelijke 

afspraken vast te leggen. Daarbij wordt 

gebruikgemaakt van de Voorbeeldovereen-

komst Huisartsengroep-Verzorgingshuis.2

De huisarts zal zijn eigen deskundigheid 

op het gebied van de ouderengeneeskun-

de moeten vergroten. Dit kan door middel 

van nascholing, bij voorkeur gezamenlijk 

met verpleeghuisartsen. Een van de huis-

artsen in het gezondheidscentrum die 

een speciale belangstelling in de ouderen-

zorg heeft, volgt de NHG-Kaderopleiding 

Ouderengeneeskunde.3

Voor de huisartsen in het gezondheids-

centrum is samenwerking met de diverse 

specialisten op dit gebied, de verpleging en verzorgenden een grote 

uitdaging. Meneer Jansen vaart er wel bij.

Esther de Jager, huisarts (de hierboven beschreven situatie is gebaseerd op de 

samenwerking van Gezondheidscentrum Wantveld te Noordwijk – waar zij 

werkzaam is – met het woon-zorgcentrum aldaar) en 

Ron Helsloot, senior-beleidsmedewerker NHG

1. NHG-Standpunt Toekomstvisie Huisartsenzorg Huisartsgeneeskunde voor oude-

ren. Utrecht: NHG, 2007. Zie www.nhg.org.

2. Deze voorbeeldovereenkomst heeft de LHV in samenwerking met de apothekers 

(KNMP) en Arcares (de brancheorganisatie voor ouderenzorg) opgesteld. Op de 

website van de LHV vindt u meer informatie over ‘gedeelde zorg’ voor ouderen.

 Zie ook: Van de Rijdt-van de Ven AHJ. Handreiking voor de organisatie van de 

medische en farmaceutische zorg aan ouderen in een verzorgingshuis en thuis. 

Utrecht: LHV, 2004.

 LHV, NVVA en NHG zijn ook voornemens een folder te maken over de consultatie 

die de verpleeghuisarts aan huisartsen kan bieden.

3. De NHG-Kaderopleiding Ouderengeneeskunde is in 2007 van start gegaan. De 

opleiding wordt georganiseerd door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgenees-

kunde van het LUMC in samenwerking met de nascholingscommissie Boerhaave 

van het LUMC en het NHG. Zie verder: www.boerhaavenet.nl.

patiënten’ met somatiek die aanvullende verpleeghuiszorg vergt.

De huisartsen van het gezondheidscentrum hebben zich altijd nauw 

betrokken gevoeld bij het woon-zorgcentrum en bij de patiënten die 

onder hun gezamenlijke zorg vallen. De praktijk staat letterlijk en 

figuurlijk dicht bij deze groep ouderen. In overleg met het centrum 

en de verpleeghuisarts hebben de huisartsen ook de verantwoorde-

lijkheid voor de meerzorgpatiënten op zich genomen.

Garantie voor de toekomst
De heer Jansen heeft eerst veel moeite om in het centrum te wen-

nen, maar langzamerhand komt daar verandering in. Hij ziet zelf 

heus wel in dat het thuis niet langer meer ging, zo alleen. Het is een 

veilig gevoel dat er nu altijd hulp dichtbij is. En de contacten met de 

medebewoners doen hem weer opleven. 

Met zijn vertrouwde huisarts heeft hij het 

wel eens over zijn angst voor de toekomst. 

‘Nog een keer verhuizen, dat wordt mijn 

dood, dokter.’

Maar de huisarts kan hem geruststellen. 

Het woon-zorgcentrum heeft ambities 

om zijn voorzieningen uit te breiden zodat 

oudere bewoners ook bij een verslechtering 

van hun lichamelijke of geestelijke conditie 

er kunnen blijven wonen. Het centrum wil 

een tweetal kleinschalige psychogeriatri-

sche verplegingsunits starten en ook een 

tiental plaatsen ‘somatiek’ creëren. Hier-

voor wordt het centrum uitgebreid met 

een nieuwe afdeling.

Binnen het woon-zorgcentrum verblijven 

ouderen die een psychogeriatrische aandoening ontwikkelen en 

verpleeghuisbehoeftig worden. Ook wonen er ouderen die verpleeg-

huisbehoeftig worden door een somatische aandoening. Het cen-

trum wil deze ouderen in hun eigen omgeving blijven verzorgen en 

verplegen. De twee psychogeriatrische verplegingsunits hebben elk 

negen dementerende ouderen zonder ernstige gedragsstoornissen. 

Bij hen kan het huiskamermodel worden aangehouden.

Regie en samenwerking
Gezien de goede samenwerking rond de meerzorgpatiënten, de 

korte lijnen en het feit dat bij acute zorg de huisarts altijd dichtbij 

is, spreken de betrokken instanties de intentie uit dat de huisarts de 

hoofdbehandelaar zal zijn.

Op deze manier kunnen de bewoners in hun eigen woonomgeving 

blijven, met hun familie in de buurt. De woonvoorziening wordt op 

hun specifieke behoefte aangepast. Als hoofdbehandelaar schakelt 

de huisarts zo nodig specialistische deskundigheid in van bijvoor-

beeld de verpleeghuisarts. Het gaat dan om aspecten als zorgdiag-

nostiek, functionele diagnostiek, prognostiek en therapie.

Bij de meerzorgpatiënten hebben de huisartsen van het gezond-

heidscentrum al ervaring met samenwerking met de verpleeghuis-

arts, die zij verder willen uitwerken voor de verplegingsunits. Ook 
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