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Een magazine waar u inspiratie van krijgt

Probeer het allemaal maar eens bij te houden, al die artikelen, e-mails, 
Facebook-berichten en tweets over de zorg, over van alles en nog wat en vaak 
over helemaal niets. 

Het is onmogelijk te volgen, want tegelijkertijd moet u alle ontwikkelingen in het 
vak bijhouden, professionele post verwerken, overleggen met collega’s, patiënten, en 
familie van patiënten, met de gemeente en de thuiszorg. Intussen hapert uw compu-
ter, wordt één van uw collega’s ziek, heeft u te maken met veranderende regelgeving 
en probeert u de praktische consequenties van de WMO of WLZ te doorgronden. 
Dan wil de inspectie opeens meer transparantie over de zorg die u levert en ontvangt 
u alweer een ingewikkeld contract toegestuurd van een zorgverzekeraar. Of u alstu-
blieft verder wilt verantwoorden wat we allemaal al lang weten, namelijk dat we het 
met z’n allen in de eerste lijn goed doen en ook nog tegen een heel billijke prijs ...

Kortom, uw dagen zijn te kort en u moet uw aandacht met microchirurgische preci-
sie verdelen. Dat brengt ons bij de voor de hand liggende vraag: waarom verdient het 
nieuwe magazine van Steunpunt KOEL het om door u te worden doorgebladerd of 
zelfs gelezen? 

In ieder geval één reden is dat we u laten zien dat de zorg op vele manieren georga-
niseerd kan worden en dat samenwerken met andere disciplines vaak loont. Uw vak 
fleurt ervan op en het komt de patiëntenzorg ten goede. Zo proberen we u te inspi-
reren met mooie voorbeelden, concrete voorbeelden, rechttoe rechtaan beschreven 
door Steunpunt KOEL, voor en door de eerste lijn. 

En Steunpunt KOEL kan u ook daadwerkelijk helpen. Om uw ideeën te verwezenlij-
ken, kleinere of grotere projecten op te zetten, analyses te maken van het zorgaan-
bod, knelpunten te helpen oplossen, vragen te beantwoorden of zaken van u over 
te nemen, zoals het overleg met uw gemeente. Daar zijn we voor en daar ligt onze 
ambitie: u helpen bij het verder verbeteren van de zorg, in de context van de snel 
veranderende wereld om ons heen. 

En de scholing dan? Die sluit hier vaak op aan en komt vanuit het Leerpunt KOEL. 
Voor nu gun ik de eerste editie van ons magazine zoveel mogelijk aandacht en wens 
ik u veel leesplezier!

Adrie Evertse 
Directeur Steunpunt KOEL

In gesprek met Carel van Velzen, 
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zorg en welzijn over de samenwerking 

tussen huisarts en gemeente.
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uit handen nemen. 

Bijvoorbeeld door de 

coördinatie in com-

plexe gezinssituaties 

over te nemen. In 

de jeugdteams kun-

nen jongeren ook 

worden behandeld. 

Huisartsen behouden 

vanzelfsprekend hun 

eigen professionele autonomie en kunnen 

te allen tijde jongeren naar gespecialiseerde 

(tweedelijns)zorg verwijzen. Maar gemeenten 

zien graag dat de huisartsen verwijzen naar en 

gebruikmaken van de teams.”

Hoe kunnen huisartsen worden gestimu-

leerd om meer door te verwijzen naar de 

wijkteams? 

”Hier is een rol weggelegd voor Steunpunt 

KOEL. Ze kent de eerstelijnszorg en de huis-

artsen goed en weet waar zij tegenaan lopen. 

Daardoor is KOEL in staat verbindingen te 

leggen. Maar er is in de eerste plaats vertrou-

wen nodig. Vertrouwen dat het meerwaarde 

heeft een patiënt naar het wijkteam te verwij-

zen. De gemeenten kunnen hieraan bijdragen 

door duidelijk te maken welke expertise het 

wijkteam heeft, door korte lijnen en duidelijke 

aanspreekpunten en procedures. Bij huisart-

sen leven veel vragen, bijvoorbeeld over priva-

cy, het registratiesysteem en de terugrappor-

tage. Gemeenten moeten hier duidelijkheid 

over verschaffen. Het is belangrijk aandacht te 

hebben voor de grote cultuurverschillen.”

Wat bedoel je met cultuurverschillen?

”Zorgaanbieders en huisartsen in het bijzon-

der denken primair aan de inhoud van de 

problematiek van patiënten. Ze zijn praktisch 

ingesteld en hebben maar een beperkte tijd 

per patiënt. Zodra zij zich met andere zaken 

dan patiëntenzorg bezig houden, raakt hen 

dit in de portemonnee. Gemeenten daarente-

gen denken in structuren en grote lijnen van-

uit visie en uitgangspunten en zijn gewend 

aan een vergadercultuur.”

Hoe komt een goede samenwerking tussen 

gemeente en huisarts dan toch tot stand?

”Elk samenwerkingsproces start met kennis-

making; elkaars werk, belangen en eigenaar-

digheden leren kennen. Pas na een gedegen 

kennismaking kun je problemen en mogelijk-

heden in kaart gaan brengen. Dit geldt ook 

voor de samenwerking tussen gemeenten 

en huisartsen. Daarin moeten beide partijen 

duidelijk kunnen maken wat zij van elkaar 

vragen en wat zij kunnen bieden. Ook hierbij 

kan KOEL een rol spelen. Dan kan zomaar 

blijken dat gemeente en huisartsen veel meer 

gezamenlijke belangen hebben dan gedacht.

KOEL in gesprek met
Carel van Velzen
adviseur en coach op het 
gebied van zorg en welzijn

Een rondje langs de gemeenten  

in de regio

Om een proces van samenwerking tussen 

gemeenten en eerstelijnszorg in gang te zet-

ten, hebben wij bij Steunpunt KOEL de hulp 

ingeschakeld van Carel van Velzen. Hij heeft 

30 jaar ervaring als adviseur en coach op het 

gebied van zorg en welzijn en is de aangewe-

zen persoon om de noodzaak van samenwer-

king tussen de eerste lijn en gemeenten te 

bespreken. In 2014 heeft Carel een rondgang 

gemaakt langs de gemeenten in onze regio 

(Zuid-Holland Zuid). Daarna heeft hij in 

enkele gemeenten, waaronder Ridderkerk, 

Albrandswaard en Goeree-Overflakkee, de 

samenwerking tussen gemeente en eerste 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken 

en ouderen. Door het lokaal voeren van de regie kunnen gemeenten de kwaliteit van 

deze zorg verhogen en tegelijkertijd de kosten verlagen. Gevolg van de veranderingen 

is dat mensen langer thuis blijven wonen. Dat vraagt een laagdrempelig zorg- en wel-

zijnsaanbod in de eigen wijk. Gemeenten en eerste lijn zien het nut en de noodzaak van 

een goede samenwerking op dit vlak, maar hoe vind je elkaar?

lijn begeleid. We spreken Carel over zijn 

bevindingen, zijn ideeën en ervaringen en 

over de rol die Steunpunt KOEL heeft in deze 

samenwerking. 

Hoe willen gemeenten regie voeren?

”De meeste gemeenten zoeken ‘de oplossing’ 

in het vormen van sociale wijkteams, met 

veelal nog aparte teams voor jeugdhulp. Vanuit 

deze teams moet de hulpverlening in de wijk 

integraal en vroegtijdig georganiseerd worden 

met veel aandacht voor het zelfmanagement 

van burgers en hun informele netwerk.”

Wat betekent dit voor de huisarts? 

”De sociale wijkteams kunnen huisartsen werk 

‘De sociale wijkteams 
kunnen huisartsen veel 
werk uit handen nemen.’

Meer weten over de samenwerking 
tussen gemeente en eerstelijnszorg?  
Neem contact op met Carel van 
Velzen via 078-6193068 
of info@steunpuntkoel.nl

Carel van Velzen
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Actueel 
Betere kwaliteit, 
samenwerking 
en overdracht 
palliatieve zorg

Het is belangrijk dat huisartsen 
de mogelijkheden van het 
Regionaal Palliatief Team kennen.

Samen met het Regionaal Palliatief Team Waardenland 

waarin twee Kaderhuisartsen Palliatieve Zorg werkzaam 

zijn hebben wij een start gemaakt met een project rondom 

palliatieve zorg. Het doel van dit project is de kwaliteit, 

samenwerking en overdracht te verbeteren rond palliatieve 

zorg bij cliënten thuis in de regio Dordrecht en West-

Alblasserwaard. Het aantal consultaties van het palliatief 

team door huisartsen ligt in deze regio namelijk aanzienlijk 

lager dan in vergelijkbare omliggende regio’s.

Huisartsen zoeken onvoldoende 

ondersteuning

Palliatieve zorg is per definitie multidiscipli-

naire zorg, waarbij de huisarts een regierol 

heeft. Toch blijkt de huisarts niet altijd 

geneigd zijn ondersteuning te zoeken op dit 

vlak. Signalen die hierop wijzen komen uit de 

hoek van mantelzorgers en andere betrokken 

disciplines. Aangegeven wordt dat huisartsen 

soms onvoldoende kennis hebben over de 

mogelijkheden in de palliatieve fase, de indi-

catiestelling en zorg rond palliatieve sedatie. 

Ook is niet altijd bekend hoe vroegtijdig zorg 

kan worden ingeschakeld om in een later 

stadium calamiteiten te voorkomen.

Meerwaarde van gespecialiseerde 

teams

Wanneer huisartsen in de regio wél onder-

steuning vragen is dit in veel gevallen door 

de inzet van het Transmuraal Team van het 

Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. 

Dit team zorgt ervoor dat de technische 

hulpmiddelen die nodig zijn voor bijvoor-

beeld pijnbestrijding of palliatieve sedatie bij 

de palliatieve cliënt ingezet worden. Echter 

zowel voorafgaand als tijdens dit traject kan 

het Regionaal Palliatief Team Waardenland 

zijn meerwaarde hebben in een consultatie-

functie. Soms is de problematiek van cliënten 

in de palliatieve fase complex. Het consulte-

ren van het regionaal palliatief team, waarin 

artsen en verpleegkundigen werkzaam zijn, 

die zijn opgeleid in palliatieve zorg, kan dan 

waardevol zijn. 

Schakel het Regionaal Palliatief 

Team Waardenland in

Het Regionaal Palliatief Team 

Waardenland is via 06-534 813 

85 telefonisch bereikbaar voor 

alle professionele hulpverleners 

in de regio Dordrecht, Gorinchem 

en omstreken. 24 uur per dag, 

7 dagen per week. Een van de 

consulenten denkt met u mee en 

adviseert u kosteloos. De consulent 

neemt de zorg niet over. U blijft 

zelf verantwoordelijk voor de 

zorgverlening aan uw patiënt.
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Meer bekendheid voor regionaal 

palliatief team 

Het voornaamste doel van het huidige pro-

ject rond palliatieve zorg is het vergroten van 

de bekendheid met het Regionaal Palliatief 

Team Waardenland. Pas als huisartsen 

bekend zijn met het team zullen ze er een 

beroep op doen en kan verbetering van pal-

liatieve zorg in de eerste lijn worden bereikt. 

Naast bewustwording richt het project zich 

ook op het verhogen van kennis en kunde en 

de actieve verbetering van de samenwerking 

rond de palliatieve zorg in de regio Dordrecht 

en West-Alblasserwaard.

Enquête en pilot 

Uit een enquête onder 187 huisartsen in de 

regio komen de bovengenoemde knelpunten 

en verbetersuggesties duidelijk naar voren. 

Huisartsen die ervaring hebben met het 

regionaal palliatief team zijn daar positief 

over. Met de in het project geïnteresseerde 

huisartsen is een pilot gestart. Na het voeren 

van individuele gesprekken, zijn een aantal 

multidisciplinaire overleggen over palliatieve 

zorg georganiseerd, waarbij ook de verpleeg-

kundig consulent van het team Waardenland 

aanwezig is. In dit overleg worden de actieve 

palliatieve patiënten besproken en wordt 

specifieke deskundigheidsbevordering aan-

geboden. De pilot loopt tot het eind van dit 

jaar en zal dan worden geëvalueerd om te 

zien in hoeverre de bekendheid met en het 

gebruik van het regionaal palliatief team is 

toegenomen.

Waarbij kan het Regionaal Palliatief Team Waardenland huisartsen 

ondersteunen?

•	 	Moeilijk	behandelbare	symptomen	zoals:	pijn,	verwardheid,	misselijkheid,	

dyspnoe,	angst	of	depressie.

•	 	Beslissingen	rondom	het	levenseinde:	stopzetten	van	vocht	en	voeding,	

staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie.

•	 Bijzondere	medicatietoepassingen,	doseringen	en	toedieningswijzen.

•	 Problemen	op	existentieel	of	spiritueel	gebied.

•	 Organisatie	van	zorg,	overbelasting	van	de	mantelzorg,	de	sociale	kaart.

Noteer
in de
agenda
Netwerken
Bijeenkomsten
Publicaties
Nuttige zaken...

28 september 2015

Informatiecafé eerste lijn, 
welzijn- en dienstensector 
Hoeksche Waard
•	 17.30	-	19.30	uur

•	 	Oud-Beijerland	(locatie	ontvangt	u	na	

aanmelding)

•	 Deelname:	gratis

•	 	Aanmelden:	via	info@steunpuntkoel.nl

Een laagdrempelig informatiecafé voor de 

eerste lijn, welzijn- en dienstensector. Bij 

uitstek geschikt om betrokkenen bij elkaar 

te brengen en kennis en informatie uit te 

wisselen over het aanbod van zorg en welzijn 

aan cliënten met een complexe problematiek 

in de Hoeksche Waard.

29 oktober 2015

Bijeenkomst	projectgroep	
Substitutie Cardiologie
•	 	Zwijndrecht,	Steunpunt	KOEL

De projectgroep komt bijeen om de resultaten 

van de pilot van dit project te bespreken. In 

het volgende magazine leest u hier meer over.

12 november 2015

Bijeenkomst	 
SCEN-consulenten  
Zuid-Holland Zuid
•	 	Zwijndrecht,	Steunpunt	KOEL

23 september 2015

Bijeenkomst	 
SCEN-consulenten  
Zuid-Holland Zuid
•	 	Zwijndrecht,	Steunpunt	KOEL

SCEN-artsen geven informatie en advies bij 

vraagstukken omtrent euthanasie.  

Tijdens deze bijeenkomst komen de SCEN-

artsen bij elkaar en bespreken zij ervaringen. 

Steunpunt KOEL verzorgt de administra-

tieve ondersteuning van de SCEN-groep en 

notuleert de bijeenkomsten.

18 november 2015

Raad van Toezicht
•	 	Zwijndrecht,	Steunpunt	KOEL

Vergadering van de Raad van Toezicht.

19 november 2015

GGZ-regioplatform
•	 	Zwijndrecht,	Steunpunt	KOEL

Bijeenkomst voor de belangrijkste GBGGZ-

aanbieders en vertegenwoordigers namens de 

huisartsen uit de regio van Steunpunt KOEL 

waarin onderling informatie wordt uitgewis-

seld en gezocht wordt naar oplossingen bij 

gezamenlijke problemen binnen de GGZ.
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Gedreven 
door 

innovatie
Project 

‘Verslavings-
coach in de 
huisartsen-

praktijk’

Een verslavingsdeskundige in de praktijk

Tijd voor actie, dat vonden we bij Steunpunt KOEL ook. Dus zijn we 

begin 2014 het innovatieve project ‘De verslavingscoach’ gestart.  

Bij 18 aan de pilot deelnemende huisartsen (in 5 praktijken) werd  

een hbo-opgeleide verslavingsdeskundige ingezet voor de periode van 

1,5 jaar. De verslavingscoach houdt zich bezig met (vroeg)signalering, 

begeleiding en behandeling van milde tot matige verslavingsproble-

matiek in combinatie met GGZ-problematiek en andere psychosociale 

klachten.

Pilot toont meerwaarde verslavingsdeskundige aan

Al bij de tussentijdse evaluatie met de zorgverzekeraar konden we de 

meerwaarde van het project aantonen met cijfers. De pilot leverde 

ook enkele opmerkelijke resultaten op. Zo kwamen er naast de ver-

wachte meldingen van alcoholproblemen ook meldingen binnen van 

patiënten met langdurig benzodiazepinenmisbruik. Huisartsen blij-

ken deze problematiek steeds beter te onderkennen. De instroom van 

patiënten viel bij de start van de pilot nog wat tegen, maar kwam later 

echt goed op gang. Niet alleen patiënten met lichte middelenproble-

matiek, ook chronische patiënten kon regelmatig een laagdrempelig 

nazorgtraject worden geboden om een nieuwe verwijzing naar c.q. 

opname in de specialistische GGZ te voorkomen. 

Lage drempel, snelle hulp 

 “Wat opvalt is dat patiënten een lagere drempel ervaren, snel terecht 

kunnen, meteen hulp krijgen en dus direct aan de slag kunnen. Ook 

bij een dreigende terugval was het contact snel weer gelegd en kon 

men op zeer korte termijn weer worden geholpen”, licht Marcel 

Hoogerheide toe. De projectleider vervolgt: “Op één van de pilotlo-

caties (Oude-Tonge) bleek de combinatie huisarts/verslavingscoach/

ambulante behandelaar van Antes een goede formule voor patiënten 

die wél van hun alcoholprobleem af wilden, maar niet van het eiland 

Goeree. Er kon effectieve verslavingszorg dicht bij huis aangeboden 

worden.”

POH-GGZ versus verslavingscoach

De vraag rijst: kan een POH-GGZ eigenlijk niet dezelfde taken ver-

vullen als de verslavingscoach? Marcel geeft aan dat het succesvol 

behandelen van mensen met een verslaving specifieke eigenschappen 

vereist van de behandelaar. “Een succesvolle verslavingscoach heeft 

een bepaalde attitude, is motiverend, licht directief en heeft een lange 

adem.” De verslavingsdeskundige weet bovendien welke benadering 

in de praktijk het meeste kans van slagen heeft. Zo zal bij de start van 

de behandeling het accent verrassend genoeg meer liggen op de voor-

delen van het misbruik dan op de nadelen. Dit biedt meer aangrij-

pingspunten en een betere basis voor verdere gesprekken. De cliënt 

kent de negatieve consequenties van het misbruik zelf vaak erg goed, 

door deze aanpak voelt hij zich eerder begrepen. Een verslavingscoach 

is dus eigenlijk een gespecialiseerde POH-GGZ”. 

Huisartsen zijn een belangrijke schakel in de vroegsignalering en behandeling van overmatig middelgebruik, maar hebben niet altijd 

de	mogelijkheid	om	tijdig	en	adequaat	in	te	grijpen.	Tel	daarbij	op	dat	in	het	werkgebied	van	Steunpunt	KOEL	ruim	twee	keer	zo	veel	

inwoners	afhankelijk	zijn	van	alcohol	dan	het	landelijk	gemiddelde	en	u	begrijpt:	het	tijd	is	voor	actie.	

Wilt u in uw huisartsenpraktijk ook het verschil maken voor patiënten die kampen met een lichte tot matige verslaving? 

Neemt u dan contact op met Marcel Hoogerheide via 078-6193068 om de mogelijkheden te bespreken.
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Nieuws
uit de 

eerstelijnszorg

Zorgkaart KOEL groeit

In 2013 ging onze sociale kaart www.zorgkaarteerstelijn.nl online. 

Deze kaart biedt zorgverleners de mogelijkheid elkaar op specialis-

tische kennis te vinden. In eerste instantie zijn als specialistische 

gebieden: oncologie, CVA, parkinson en de diverse kaderhuisartsen 

gedefinieerd. Binnenkort wordt de zorgkaart verder uitgebreid met 

specifieke kennis op het gebied van Reuma & COPD. 

Eerstelijnszorgverleners in de regio ontvangen daarom binnenkort 

het verzoek om een enquête ter inventarisatie in te vullen. Steeds 

meer mensen maken gebruik van onze zorgkaart. Met name de afge-

lopen zes maanden is er een sterke toename van nieuwe bezoekers. 

De site wordt dagelijks tot wel 90 keer geraadpleegd.

Gezocht: deelnemers voor nieuw 

te starten Oncologienetwerken 

Naar aanleiding van ons KOEL symposium Oncologie in de eerste 

lijn, zijn er op diverse plaatsen in de regio initiatieven ontstaan om 

actieve multidisciplinaire samenwerking te realiseren rondom de 

oncologiepatiënt (de ONW's). 

In 2015 starten wij wederom met een multidisciplinair begeleidings-

traject voor geïnteresseerde fysio-/oefen-/ergotherapeuten, diëtisten 

en logopedisten met als doel nog meer netwerken van multidisci-

plinaire samenwerking te realiseren waarin de oncologische patiënt 

centraal staat. Meer weten of geïnteresseerd in deelname? 

Neem dan contact met ons op via 078-6193068 (keuze 1) 

of info@steunpuntkoel.nl.

Gemeente en huisartsen 

Goeree-Overflakkee gaan 

hechter samenwerken

Op 26 mei jl. hebben de gemeente Goeree-Overflakkee en de lokale 

huisartsen een convenant getekend. Hierin zijn onderlinge afspraken 

over een hechtere samenwerking tussen de gemeente en huisartsen 

vastgelegd. Namens de gemeente zette wethouder De Jong zijn 

handtekening onder het document en huisarts Gloudemans deed 

dit namens de Coöperatieve Vereniging Zorggroep Haringvliet. 

Aanleiding voor het convenant zijn de zwaardere zorgtaken die de 

gemeente sinds dit jaar heeft en de ambitie om tegelijkertijd de kwa-

liteit te verbeteren en kosten te besparen. “In het verlenen van zorg 

hebben gemeente en huisartsen elkaar nodig en dat heeft geleid tot 

dit convenant. We mogen elkaar vandaag best complimenteren voor 

wat we hebben bereikt”, aldus de ondertekenaars. Namens Steunpunt 

KOEL was Carel van Velzen betrokken bij dit samenwerkingstraject. 

Onderzoek functioneren en  
meerwaarde oncologienetwerken 

Student Suzanne Kleyweg is voor haar masteropleiding oncologische 

fysiotherapie gestart met een onderzoek naar het functioneren en  

de meerwaarde van de door ons geïnitieerde oncologienetwerken. 

Deze oncologienetwerken hebben tot doel de zorg rondom oncolo-

gie patiënten te optimaliseren en een goede verdeling van zorg te 

creëren. Inmiddels zijn 9 oncologienetwerken opgezet. Wij zijn zeer 

benieuwd naar de bevindingen van Suzanne en wensen haar veel  

succes met het uitvoeren van haar onderzoek.

Leerpunt KOEL:
voor ieder wat wils

Nascho
len bij

Voor al uw nascholingen blijft u bij Leerpunt KOEL aan het juiste adres
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het nascholingsaanbod voor 

eerstelijnszorgverleners in 2016. Er staan weer interessante, actuele en praktijkgerichte 

onderwerpen op stapel. U kunt de studiegids in november van ons verwachten. 

Nieuwsgierig wat wij zoals aanbieden? Bekijk dan vast ons actuele nascholingsaanbod 

op www.stichtingkoel.nl/nascholingsaanbod. Graag tot ziens bij onze nascholingen!
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Helder 
antwoord

Op veel gestelde 
vragen

Wilmar	van	Dop,	manager	bij	ROS	

Steunpunt	KOEL,	bijt	het	spits	af	en	

geeft antwoord op vragen die vaak 

aan	een	ROS	worden	gesteld.

Wat	is	een	ROS	eigenlijk	precies?

ROS staat voor ‘regionale ondersteuningsstructuur’. We adviseren en 

begeleiden de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van 

samenhangende zinnige en zuinige zorg in de wijk.

Welke	ondersteuning	geeft	een	ROS?

Eenvoudig gezegd kunnen onze doelgroepen ondersteuning krijgen bij 

elk probleem dat ze tegenkomen in de praktijkvoering. U gaat een prak-

tijk beginnen, u runt een praktijk of u denkt aan stoppen? KOEL is er 

voor u. Voor elke praktijk- of samenwerkingsvorm, klein of groot kunt u 

bij ons terecht. Dat kan zowel in een mono- als multidisciplinaire set-

ting zijn. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het uitvoeren van 

innovatieve projecten. We maken een projectplan, vragen de benodigde 

subsidie aan en leveren een ervaren projectleider in samenwerking met 

de betreffende beroepsgroep(en) zelf.

Welke winst valt er door een ondersteuningstraject te behalen?

Laat ik voorop stellen dat we geen ondersteuning geven bij vragen die 

een direct financieel belang nastreven. Die taak is voor de belangenver-

enigingen weggelegd. Onze ondersteuningstrajecten kenmerken zich 

door een toename aan kwaliteit, kennis en tijd. Dat uit zich natuurlijk 

ook op financieel vlak, zowel op de korte als de lange termijn. Daarnaast 

is het stukken goedkoper om ons in te schakelen dan een commercieel 

bureau, wat ook weer winst oplevert.

Hoe	komt	het	dat	de	ondersteuning	door	Steunpunt	KOEL	

goedkoper is dan die van commerciële bureaus?

Een deel van onze uren kan gesubsidieerd worden. Wij maken in een 

offerte direct zichtbaar welke uren een opdrachtgever gesubsidieerd 

kan krijgen. Tot 40 uur ondersteuning wordt bijvoorbeeld al 50% 

gesubsidieerd. Daarnaast hebben wij samenwerkingsafspraken met 

veel gespecialiseerde partijen, zodat wij ook hun expertise kunnen 

bieden tegen gunstige uurtarieven. 

Heeft	KOEL	die	specialisaties	niet	allemaal	zelf	in	huis?

Voor het uitvoeren van de reguliere ROS-taken zeker wel. Maar bij-

voorbeeld bij grote ondersteuningstrajecten kan het voorkomen dat 

specialistische kennis vereist is om tot het beste resultaat te komen. Die 

hebben wij niet altijd zelf in huis. Dat kan ook niet, gezien de enorme 

diversiteit aan vragen die we uit het veld krijgen. Omdat we wel graag 

optimale ondersteuning bieden, is het aangaan van samenwerkings-

overeenkomsten met deskundigen op velerlei gebieden een uitkomst.

Kunt u een voorbeeld van een ondersteuningsvraag geven?

Jazeker, een vraag uit de praktijk is: “Wij willen een gezondheidscen-

trum starten met zes verschillende disciplines, hoe pakken we dat 

aan?”. Wij kunnen de belangrijke partijen samenbrengen, een missie- en 

visietraject opzetten, de samenwerking en borging van de kwaliteit 

ondersteunen. Hierna hield het in het verleden vaak op en moesten de 

partijen de rest zelf in orde maken. Wij willen ons echter steeds meer 

gaan richten op een totaal facilitair concept, waarbij wij ook die diensten 

kunnen aanbieden die het plaatje compleet maken. De deskundigen 

waarmee we samenwerken, hebben naast affiniteit met de eerste lijn ook 

hun sporen hierin verdiend. Denk bijvoorbeeld aan juristen, belastingad-

viseurs, ICT-specialisten, architecten, aannemers, mediators, installatie-

technici, etc. Onze adviseur brengt als projectleider op precies het juiste 

moment de partijen aan tafel die op dat moment nodig zijn, dat scheelt 

tijd en geld. Inmiddels is gebleken dat deze deskundigen niet alleen 

ingezet hoeven te worden bij grote ondersteuningstrajecten, maar net zo 

goed ingeschakeld kunnen worden bij kleinere vraagstukken.

Hoe	dien	ik	een	ondersteuningsvraag	in	(ook	als	ik	mijn	vraag	

zelf nog niet zo duidelijk voor ogen heb)?

Op onze site staat een intakeformulier waarmee u uw vraag bij ons kunt 

neerleggen. Loopt u met wat ideeën rond, maar lukt het nog niet een 

concrete ondersteuningsvraag te benoemen, neem dan gerust telefo-

nisch contact met ons op. In een telefoongesprek kunnen we samen met 

u de onderliggende vraag vinden. Daarna neemt een van onze adviseurs 

contact met u op voor het maken van een afspraak voor een gratis 

intakegesprek. In dit gesprek worden zowel de vraag als het mogelijk te 

volgen traject doorgenomen. Hierop volgt een offerte waarin duidelijk de 

voorgestelde acties, het aantal uren en de prijsafspraken terug te vinden 

zijn. Zodra we het met elkaar eens zijn, start het ondersteuningstraject.

De volgende keer krijgt u in deze rubriek antwoord op 

veelgestelde vragen over de verschillende projecten 

en procedures en hoe u hieraan kunt deelnemen. 

Wilmar van Dop

Column
KOEL met recht!

U kent dat wel, van die vervelende juridische klusjes in de prak-

tijk waar u echt geen zin in heeft. U blijft ze maar uitstellen tot-

dat iemand u er op aan spreekt, of erger nog, er een probleem of 

klacht	ontstaat.	De	Engelsen	hebben	er	een	uitdrukking	voor:	

‘Eat the frog’. Pas als u die kikker heeft opgegeten, wordt uw 

leven beter … 

Helaas zijn er juist op juridisch gebied nogal wat van die vervelende 

kikkers: maatschapscontracten die eigenlijk aangepast moeten 

worden of statuten die verouderd zijn. Zijn de behandelingsovereen-

komsten wel up-to-date? Gebruiken alle medewerkers wel toestem-

mingsverklaringen? Wat doen we met een patiënt die maar blijft 

dreigen met de inspectie? Zijn we eigenlijk wel aangesloten bij een 

officiële klachtenregeling? Hoe zit dat met de aansprakelijkheid voor 

mijn personeel? Zijn we aansprakelijk voor alle medewerkers in onze 

praktijk of alleen voor de niet BIG-geregistreerde medewerkers? In 

hoeverre mogen we afwijken van een richtlijn of standaard? Welke 

patiëntinformatie mogen we nou wel of niet aan zorgverzekeraars 

geven, als ze er om vragen?

Eerlijk is eerlijk, medici en paramedici zijn geen juristen. Gelukkig 

maar, anders zou er niet veel van onze gezondheidszorg terecht-

komen. Bovenstaande zaken hebben nu eenmaal weinig met onze 

corebusiness te maken en hoeveel tijd we er ook instoppen, dankbare 

patiënten krijgen we er meestal niet voor terug. Toch moeten som-

mige dingen aangepakt en uitgezocht worden voor een ‘gezonde’ 

praktijkvoering. 

Er is geen andere oplossing dan u af en toe te verdiepen in het gezond-

heidsrecht. Gelukkig is er Steunpunt KOEL om u daarbij te helpen. We 

zullen er alles aan doen om de relevante regelgeving en veranderingen 

op dit gebied onder uw aandacht te brengen, zodat u ook vol goede 

moed begint aan uw kikker(s). U moet er even doorheen bijten en 

het zullen geen culinaire ‘cuisses de grenouille’ zijn, maar geloof me: 

als u het eenmaal heeft gedaan, levert dat gegarandeerd een heerlijk 

voldaan gevoel op! 

Mai Fleetwood-Bird

Mai Fleetwood-Bird is al 20 

jaar werkzaam als logopedist 

in de eerste lijn en tevens jurist 

gezondheidsrecht. 

Zij	is	juridisch	adviseur	bij	KOEL,	

verzorgt na- en bijscholing 

gezondheidsrecht voor de 

eerste lijn en schrijft een column 

gezondheidsrecht voor de nieuwsbrief. 

Zij is bereikbaar via manager Wilmar van Dop.
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