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Helder antwoord op veel gestelde 

vragen over de integrale bekostiging 

van geboortezorg14

Samenwerken loont  …. ook in 2017

Want samenwerken kost tijd maar levert, bewezen effectief, meer op dan 
alleen. De grote winst voor de komende jaren zal juist moeten komen uit het 
effectiever delen van kennis en vaardigheid.

En vergis u niet, ook de patiënt wordt een steeds grotere kennisbron, want Mr 
Google is tegenwoordig alom tegenwoordig in de spreekkamer of op de behan-
delbank. Zelfredzaamheid is een issue van overheid en patiëntenorganisaties. 
Zelfmanagement wordt daarmee een steeds groter issue bij de patiënt zelf.  We ver-
wachten daarom dat de trend de komende jaren steeds meer zal gaan naar patiënten 
participatie, hetgeen betekent dat patiënten steeds meer mee gaan sturen in het 
zorgproces, individueel, als mantelzorgers, maar ook op het niveau van praktijken, 
wijken en regio’s. Daar zit u als individuele zorgverlener natuurlijk helemaal niet op 
te wachten, maar wij kunnen u vanuit KOEL wel ondersteunen.

En dan komen we vanzelf bij nog een issue, namelijk “triple aim”.  ”Wat nu weer?”, 
zult u roepen. Maar deze term rolt binnen vanuit de States. Het gaat erom dat de 
zorg aanmerkelijk efficiënter kan worden als je regionaal kijkt hoe je met verbe-
teringen van het zorgproces het welbevinden van de patiënt kan verbeteren. Als 
zorgverleners nu nadenken over verbeteringen, begint en eindigt dat vaak met hun 
eigen professionaliteit. Daar is op zich niets mis mee, maar het  belang van de pati-
ent staat daarbij vaak nog op de tweede plaats. Ketenzorg van huisartsen is daar een 
goed voorbeeld van. Bij triple aim gaat het om een betere organisatie, in de wijk, in 
de regio, ook gericht op zinnige en zuinige zorg, maar vooral om een beter welbevin-
den van de patiënt als uitgangspunt. Waarom? Omdat zorg de komende jaren steeds 
schaarser wordt bij een enorme toename aan vraag door dubbele vergrijzing. En dan 
gaat het uiteindelijk ook om het delen van het succes, het creëren van win-win. Want 
iedereen kan en mag meeprofiteren. Abacadabra voor u nu, maar toekomstmuziek 
over enkele jaren. 

Kortom, na 1 januari gaat alles weer gewoon verder. En verandert de wereld niet op 
slag. Krijgen we in het voorjaar verkiezingen en een nieuwe regering met wellicht 
weer nieuwe doelstellingen voor de zorg. Waarbij één ding zeker is, patiënten blijven 
komen en u  blijft uiteindelijk uw werk doen. En wij, van KOEL, zullen alles in het 
werk stellen om u daarbij te ondersteunen en faciliteren.

Goed en voorspoedig 2017!
Adrie Evertse,
Directeur
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er door deel te nemen in een groep achter dat 

anderen met dezelfde problemen worstelen. Ik 

heb geleerd positiever/anders te denken. De 

oefeningen hebben een positieve uitwerking in 

mijn dagelijks leven.” 

Arie Jaap registreerde de presentie en voort-

gang in Promedico-ASP. Hierdoor bleven de 

huisartsen op de hoogte van de ontwikkelin-

gen en kon per deelnemer en per sessie een 

consult POH-GGZ gedeclareerd worden. 

Arie Jaap kan het geven van GGZ-

groepstrainingen binnen de huisartsenpraktijk 

zeker aan andere praktijken en POH-GGZ aan-

bevelen. “Het aanbod is laagdrempelig: men kan 

dichtbij eigen huis in de vertrouwde huisartsen-

praktijk terecht om gezamenlijk met lotgenoten 

aan de klachten te werken. Deze opzet werd 

door de deelnemers als erg prettig ervaren. 

Daarnaast heeft het traject mijn samenwerking 

als POH-GGZ met de huisarts in een breder 

perspectief gezet; een mooie bijkomstigheid.” 

*Al vijftien jaar lang is de cursus “In de put, uit 

de put. Zelf depressiviteit overwinnen 18+” een 

succesvol instrument om mensen met depressieve 

gevoelens te helpen deze gevoelens te overwinnen. 

De cursus wordt bij ruim negentig procent van de 

GGZ-instellingen in Nederland aangeboden, zowel 

groepsgewijs als individueel. De cursus ‘In de put, 

uit de put’ werkt. De cursus is wetenschappelijk 

onderzocht en effectief bevonden. Bovendien toont 

de praktijk aan dat duizenden mensen baat heb-

ben bij de vaardigheden die zij in de cursus hebben 

ontwikkeld.

KOEL in gesprek met
Arie Jaap de Kok
POH GGZ over groepsbegeleiding 
in de huisartsenpraktijk

Arie Jaap: “Toen we ontdekten dat in de prak-

tijk animo was voor groepsbegeleiding rondom 

het thema somberheid en depressie, ben ik 

actief met deze info aan de slag gegaan. Ik heb 

een verkorte versie van de cursus “in de put, 

uit de put” geïntroduceerd.” 

Patiënten werden geattendeerd op de cursus 

met flyers en posters in de praktijk en zelfs 

door middel van een advertentie in de lokale 

krant. Ook hebben de huisartsen in de praktijk 

en ook Arie Jaap (POH-GGZ gedetacheerd via 

Eleos) zelf, de patiënten actief geattendeerd op 

de mogelijkheid deel te nemen aan deze trai-

ning dicht bij huis.

Door de inspanningen van Arie Jaap, huisarts 

Karen Siebel en stagiaire A. Stigter, werd in 

Uit een inventarisatie onder patiënten van huisartsenpraktijk Dubbelzorg in Dordrecht, 

bleek dat somberheid en depressie vaak voorkomen en dat er behoefte was aan groeps

begeleiding. POH GGZ Arie Jaap de Kok speelde in op de vraag en introduceerde de cursus 

“In de put, uit de put*”, en met succes!

april/mei van dit jaar gestart met de cursus, 

met een groep enthousiaste deelnemers. In 

6 bijeenkomsten van ieder 2 uur werkten zij, 

onder leiding van Arie Jaap, aan het leren 

van vaardigheden om depressieve klachten te 

verminderen èn terugval te voorkomen. “In 

de training draait het om het aanleren van 

specifieke vaardigheden en mogelijkheden. 

Het uitgangspunt is de kracht in plaats van de 

klacht. De focus ligt op het vermeerderen van 

plezierige activiteiten, anders leren denken, 

assertiviteit en terugvalpreventie.”

De deelnemers, maar natuurlijk ook de huis-

artsen en Arie Jaap, waren enthousiast over de 

behaalde resultaten. Zo zegt een deelnemer: 

“De training was kleinschalig en in een beken-

de omgeving, wat ik heel fijn vond. Ik kwam 

‘Het traject heeft mijn
samenwerking met de 
huisarts in een breder 

perspectief gezet’

Ook starten met groepsbegeleiding 

door de POH-GGZ?  

Neem contact met ons op voor 

vragen of hulp bij implementatie 

(mail naar info@steunpuntkoel.nl  

of bel ons op 078-6193068).

Huisarts Karen Siebel en  
POH GGZ Arie Jaap de Kok
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Actueel 
Project Welzijn  
op recept
Samenwerking zorg en 
welzijn helpt patiënt met 
psychosociale klachten 
zelf actief te worden en 
klachten te verminderen

*De 6 principes van duurzaam geluk

• Denk positief en optimistisch
• Zingeving; leef betekenisvol
• Leef bewust en geniet
• Maak contact met anderen
• Zorg voor een gezonde leefstijl 
• Deel je geluk

Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen 

met psychosociale problemen. Die kunnen bijv. het gevolg 

zijn van ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen 

of een zieke partner. Deze problemen uiten zich vaak in 

lichamelijke klachten en klachten van somberheid, stress, 

eenzaamheid en angst. Een groot deel van deze mensen heeft 

geen medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg 

nodig. Zij willen zelf werken aan het te boven komen van 

de klachten, maar weten niet altijd hoe. Het project Welzijn 

op recept biedt de huisartsenpraktijk de mogelijkheid deze 

mensen door te verwijzen naar een sociaal makelaar d.m.v. 

een welzijnsrecept. De sociaal makelaar heeft inzicht in het 

totale aanbod aan welzijnsactiviteiten in de buurt en kan de 

deelnemer begeleiden bij het kiezen van het meest passende 

welzijnsarrangement. De sociaal makelaar kan, gebaseerd op 

de 6 principes van duurzaam geluk*, de deelnemer motiveren 

en naar het juiste welzijnsaanbod dicht bij huis begeleiden. 

De overtuiging van het project is dat je 

psychische- en ook lichamelijke klachten, 

ontstaan door stressoren in het leven, 

letterlijk te lijf kunt gaan! Niet alleen door 

erover te praten, maar vooral door iets te 

gaan doen. Wanneer mensen hun welzijn 

positiever ervaren, neemt hun gezondheid 

vaak toe, waardoor minder vaak een beroep 

gedaan wordt op zorg. Uit onderzoek uitge-

voerd door het Trimbos Instituut blijkt dan 

ook dat wanneer een welzijnsarrangement 

succesvol is, dit kan leiden tot een afname in 

contactmomenten met de huisartsenpraktijk. 

Landelijk wordt een afname van gemiddeld 

20% genoemd. Welzijn op recept heeft dus 

de potentie bij te dragen aan substitutie van 

zorg naar welzijn (eerste naar nulde lijn), wat 

uiteindelijk een kostenbesparing in de zorg 

zal kunnen opleveren.

Adviseur Marcel Hoogerheide van Steunpunt 

KOEL is als projectleider aan het project 

verbonden. Marcel: “Eind 2016 maakten 

wij, Steunpunt KOEL en Welzijn Hoeksche 

Waard, na een intensieve voorbereidingsfase, 

een doorstart met het project. De huisartsen 

van praktijken Kolkman, Metrum, Molenaar 

en Rietveld uit de Hoeksche Waard zijn, 

na meerdere aanpassingen in de eerdere 

projectopzet, bereid gevonden opnieuw mee 

te werken. In de nieuwe projectopzet is o.a. 

extra aandacht voor de terugkoppeling naar 

de verwijzer (hopelijk in 2017 via een bevei-

ligde emailverbinding) en het meten van de 

effecten van de welzijnsarrangementen op 

het welbevinden van de deelnemer. Ook is 

in de nieuwe opzet meer aandacht voor het 

‘ontzorgen’ van de huisarts door de extra 

verwijsmogelijkheid zo gemakkelijk mogelijk 

aan te bieden.”

Vanuit ‘lessons learned’ zijn we klein en be-

scheiden gestart met enkele huisartsen met 

‘welzijnservaring’ en hopen we snel verder 

uit te kunnen breiden en aan te kunnen 

sluiten bij de andere huisartsenpraktijken 

in de Hoeksche Waard. We denken tevens 

aan het kunnen aanbieden van nog veel 

meer welzijnsarrangementen, ook vanuit 

andere organisaties. Maar ook inwoners van 

Hoeksche Waard kunnen zelf welzijnsarran-

gementen opzetten en in overleg gaan met 

de sociaal makelaar. De rol van de sociaal 

makelaar zal steeds meer op het leggen van 

verbindingen tussen de diverse partijen 

komen te liggen.”

Het project is eind 2016 van start gegaan en 

zal 1 jaar duren. Natuurlijk informeren wij 

u over de resultaten van dit project ook via 

onze website en in ons volgende magazine. 

Adviseur Marcel Hoogerheide

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie geïnteresseerd  

zijn geraakt en meer informatie willen over Welzijn op recept,  

neemt u dan contact op met adviseur Marcel Hoogerheide  

via m.hoogerheide@steunpuntkoel.nl of 06-16523272.
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Noteer
in de
agenda
Netwerken
Bijeenkomsten
Publicaties
Nuttige zaken...

20 februari:

Bijeenkomst 
SCENconsulenten 
ZuidHolland Zuid
•	 	Zwijndrecht,	Steunpunt	KOEL

SCEN-artsen geven informatie en advies aan 

artsen bij vraagstukken omtrent euthanasie. 

Tijdens deze bijeenkomst komen de SCEN-

artsen bij elkaar en bespreken zij ervaringen. 

Steunpunt KOEL verzorgt de administratieve 

ondersteuning van de SCEN-groep.

21 maart:

POHGGZ 
Netwerkbijeenkomst
•	 	Zwijndrecht,	Steunpunt	KOEL

•	 	Tijd:	15.00-17.00	uur

•	 Deelname:	gratis

KOEL faciliteert sinds enkele jaren de netwerk-

bijeenkomsten voor en door de POH-GGZ. 

De groep POH-GGZ groeit in onze regio: elke 

bijeenkomst begroeten we nieuwe gezichten. 

Naast een hoog netwerkgehalte komen ook 

werk gerelateerde onderwerpen aan bod.

23 maart:

GGZ Regioplatform
•	 	Zwijndrecht,	Steunpunt	KOEL

•	 	Tijd:	15.00	–	17.00	uur

Bijeenkomst voor de belangrijkste  

generalistische basis ggz-aanbieders 

(GBGGZ) en vertegenwoordigers namens  

de huisartsen uit onze regio waarin  

onderling informatie wordt uitgewisseld.

12 januari:

Kick-off	Transmurale	
Zorgbrug Zorgwaard, 
locatie Rembrandt
•	 	Tijd:	16.00	–	20.00	uur

Kick-offbijeenkomst implementatietraject 

t.b.v. uit ziekenhuis ontslagen kwets-

bare ouderen met zorgorganisaties in de 

Hoeksche Waard en het Maasstad en Ikazia 

Ziekenhuis. De in het traject geïncludeerde 

kwetsbare ouderen krijgen een begeleide 

overdracht van ziekenhuis naar huis.

2 februari:

Symposium huisarts
en POH-GGZ	2017:	
Samen sterker!
•	 	Nieuwegein,	NBC	Congrescentrum

•	 	Tijd:	09.00-17.30	uur

Congres van NHG en de huisartsen advies-

groep geestelijke gezondheidszorg (PsyHAG). 

Voor aanvullende informatie en kosten kunt 

u terecht op www.nhg.org/evenementen/

psyhagcongres.

Advertentie

Leerpunt KOEL

IJsselmeer 34, 3332 EX Zwijndrecht

Telefoon (078) 619 30 68

secretariaat@leerpuntkoel.nl

www.leerpuntkoel.nl

Verdiepingsleergang POH GGZ
Startdatum 14 september 2017

De Praktijkondersteuner GGZ bestaat nog helemaal niet zo lang in de huisartsenpraktijk, maar is 

nu al niet meer weg te denken. Uit cijfers blijkt dat steeds meer huisartsen een gespecialiseerde 

praktijkondersteuner inzetten om hen te ondersteunen bij patiënten met psychische klachten. Zoekt 

u verdieping van uw functie als POH-GGZ? Dan is deze leergang precies wat u nodig heeft!

Of vind u als huisarts dat uw POH-GGZ meer kennis kan gebruiken over het werken in de eerste lijn?

De belangrijkste meerwaarde

Deze verdiepingsleergang belicht zaken die u moet weten over werken in de eerste lijn. Als 

verlengde arm èn met de uitdaging een bijdrage te leveren aan de transformatie van zorg. U deelt 

uw ervaringen met collega’s uit het hele land en krijgt les van maar liefst zes gastdocenten met 

uiteenlopende achtergronden. Zo verbreedt u uw kennis over de eerstelijnszorg, die een geheel 

andere dynamiek kent dan de tweedelijnszorg.

Inhoud

We gaan in op de uitdagingen waar de eerstelijnszorg momenteel voor staat en onderzoeken 

samen de rol die u daarin als POH-GGZ hebt. Verdieping betekent ook reflectie op deze nieuwe 

functie en de wijze waarop deze vormgegeven kan worden in de huisartspraktijk. Natuurlijk 

komen alle landelijke actualiteiten in de zorg die direct of indirect gevolgen hebben voor uw 

werkzaamheden en patiënt(en) aan bod.

Doelgroep

U werkt minimaal één jaar als POH-GGZ en hebt inmiddels ervaren dat er heel wat meer bij komt 

kijken dan alleen uw kennis van psychische stoornissen. Speciaal voor professionals zoals u 

heeft Leerpunt KOEL een verdiepende leergang ontwikkeld. In 8 avondsessies van 4 uur krijgt u 

achtergrondinformatie, actuele inzichten en praktische tools aangereikt om uw spilfunctie in de 

eerstelijnszorg beter in te vullen.

Kijk voor meer informatie op www.leerpuntkoel.nl. 
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Gedreven 
door 

innovatie
Project substitutie 

cardiologie  
groot succes

“Samen met projectcardioloog Nico Breuls, Kaderhuisarts Hart- en 

Vaatziekten Jeanette Caljouw,  de zorggroepen Hoeksewaard en 

Ridderkerk, SHL-groep, Star-MDC en zorgverzekeraar CZ is het pro-

ject van de grond gekomen om patiënten met lichte of twijfelachtige 

hartklachten niet meteen door te verwijzen naar het ziekenhuis, 

maar ze te behandelen in de eerste lijn met ondersteuning van een 

projectcardioloog en diagnostiek. De intake van patiënten is gestart 

in oktober 2014 en heeft 15 maanden geduurd. Het ging daarbij om 

vier indicaties: hartruis, ritmestoornissen, pijn op de borst en hart-

falen.” 

Succesvol

Eveline vervolgt: “Aan de pilot deed een interventiegroep van 35 

normpraktijken mee en er was een controlegroep (o.a. Rozenburg) 

van 20 normpraktijken. Het doel was om het aantal doorverwijzingen 

naar de tweede lijn met 20% te verminderen. In de praktijk blijkt dat 

het aantal doorverwijzingen met 65%  is afgenomen! En het aantal 

onderzoeken bij de huisarts is toegenomen met een kwart. Dit laatste 

is logisch, aangezien de extra onderzoeken nu plaats vinden in een 

diagnostisch centrum in de buurt in plaats van in het ziekenhuis. 

Vooraf was de doelstelling dat 75% van de patiënten tevreden is over 

de versterkte rol van de huisarts. Uit de patiënten-enquête blijkt dat 

zelfs meer dan 80%  de voorkeur geeft aan behandeling door de huis-

arts. De huisartsen zelf zijn ook enthousiast, 95% beoordeelde het 

project met een voldoende of hoger, waarvan 60% het oordeel goed 

tot zeer goed geeft.”

Vervolg

“De zorggroepen Hoeksewaard en Ridderkerk onderzoeken of de 

opgedane ervaringen gedurende het project in de dagelijkse praktijk 

opgenomen kunnen worden. De gesprekken met de ziekenhuizen 

verlopen positief. Een aantal cardiologen zal beschikbaar zijn voor 

tele-diagnostiek en consultvraag. Tevens zijn zij bereid mee te den-

ken en werken aan deskundigheidsbevordering van de huisarts 

door casuïstiek besprekingen en indien nodig het gezamenlijk zien 

van een patiënt. Met de zorgverzekeraar wordt gesproken over een 

meekijkconsult, waarin ook elementen zijn opgenomen als deskun-

digheidsbevordering, naast de consultvraag van de huisarts aan de 

specialist.  Een ander aspect wat veel aandacht vraagt is de ICT. De 

huisarts moet een digitaal meekijkconsult kunnen aanvragen eventu-

eel aangevuld met de beelden van de al uitgevoerde diagnostiek. Deze 

communicatie tussen huisarts en specialist moet beveiligd kunnen 

plaatsvinden. Indien alle aspecten zodanig 

op de rit staan is het mogelijk om op korte 

termijn te starten waardoor de substitutie 

van cardiologie van tweede naar eerste lijn 

voortgezet kan blijven worden.”

Reacties

“Er is veel belangstelling voor het project 

Cardiologie onder andere vanuit zorggroe-

pen, de HartVaatHag en vanuit VWS en ZN.  

Door onze ervaringen te delen met anderen 

hopen wij, Steunpunt KOEL, soortgelijke 

initiatieven op weg te helpen.” 

Wilt u meer weten over het project, neemt 

u dan gerust contact met ons op via 

info@steunpuntkoel.nl of tel. 078-6193068.

Om zorg betaalbaar en toegankelijk te houden moet de zorg anders worden georganiseerd. Het verschuiven van ziekenhuiszorg naar 

de	eerste	lijn,	ook	wel	substitutie	genaamd,	kan	bijdragen	aan	de	verlaging	van	zorgkosten.	Steunpunt	KOEL	startte	in	2014	het	pro

ject Cardiologie met als doel zorg dichtbij de patiënt te brengen en hierdoor een daling in het aantal verwijzingen naar de tweede lijn 

te bewerkstelligen  en daarmee ook een daling in zorgkosten. Inmiddels is het project afgerond en met recht succesvol te noemen. 

Projectleider	Eveline	Los	praat	ons	bij.

Collega-projectleden KOEL-directeur en huisarts Adrie Evertse, Kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten Jeanette 

Caljouw-Vos en projectcardioloog Nico Breuls (foto Erik Kottier).

”Een handgeschreven kaartje van een tevreden patiënt.”
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Nieuws
uit de 

eerstelijnszorg
Factsheet ondervoeding bij ouderen
In samenwerking met de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) 

en diëtisten en huisartsen uit onze ROS-regio is de factsheet 

“Ondervoeding bij ouderen” tot stand gekomen. De factsheet bena-

drukt de noodzaak van het tijdig inzetten van de diëtist bij ouderen-

zorg en is bedoeld voor huisartsen en POH. 

U vindt de factsheet als bijlage bij dit magazine. Momenteel werken 

we aan de factsheets CVRM en Hartfalen. Deze zullen binnenkort 

verschijnen.

Project lage rugklachten van start
Op 1 oktober jl. is ons rugproject van start gegaan. Het doel van dit 

project is de zorg voor patiënten met lage rugklachten te verbeteren 

door een zorgtraject te implementeren in de huisartsen-, fysiothe-

rapie en oefentherapiepraktijk. D.m.v. de Start Back Screening Tool 

(SBST), het voorzien van patiënten van informatie en zorg op maat, 

wordt chroniciteit verminderd en voorkomen, de zelfredzaamheid 

vergroot en het aantal doorverwijzingen naar de tweede lijn verlaagd. 

We werken samen met het Erasmus Medisch Centrum alwaar  

gelijktijdig wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de 

betrouwbaarheid, validiteit en effectiviteit van de SBST. Het project 

is gestart met enthousiaste eerstelijnszorgverleners in Rozenburg, 

Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht. Meer weten? Kijk op onze site 

(www.steunpuntkoel.nl) of bekijk het informatieboekje en filmpje op 

www.rugpijn-info.nl.

Oncologienetwerken (ONW) 
op eigen benen
In onze ROS-regio zijn inmiddels 10 oncologienetwerken actief en 

lijken er zelfs nog bij te komen. Deze netwerken bestaan uit gespecia-

liseerde zorgverleners die oncologiepatiënten in de eerste lijn behan-

delen als er geen noodzaak meer is voor behandeling in de tweede 

lijn. Onze adviseur Claudia van Genderen is nauw betrokken geweest 

bij het opzetten van de netwerken. Claudia is inmiddels gestopt als 

adviseur en vanuit ons Steunpunt is haar opvolger adviseur Adja 

Strijker. Inmiddels zijn de oncologienetwerken self-supporting, maar 

voor vragen of nieuw op te starten netwerken kunt u contact opne-

men met Adja via a.strijker@steunpuntkoel.nl of tel. 078-6193068.

Protocollensite
eerstelijnsprotocollen.nl nu ook  
om maat voor uw zorggroep
Onze website www.eerstelijnsprotocollen.nl wordt steeds vaker 

gebruikt. Inmiddels zijn ook zorggroepen geïnteresseerd geraakt in 

het op maat maken van onze protocollen om deze vervolgens op de 

eigen site te plaatsen. Dit is nu technisch mogelijk gemaakt. Heeft u 

interesse in onze protocollen voor uw eigen site, neem dat contact 

met ons op voor een aanbod op maat via info@steunpuntkoel.nl of 

tel. 078-6193068 (keuze 1). 

App’en met collega zorgverleners? 
Gebruik Siilo.
Siilo is een app die speciaal is ontwikkeld voor veilige uitwisseling van 

gegevens tussen zorgprofessionals. Daarmee worden uitgewisselde 

beelden niet opgeslagen in de galerij tussen al de andere foto’s op uw 

apparaat, maar in een beveiligde omgeving. Steeds meer ziekenhuizen 

adviseren specialisten en collega-artsen gebruik te maken van deze 

app, i.p.v. Whatsapp. Zo ook het Albert Schweitzer ziekenhuis. Siilo 

werkt op basis van het BIG-nummer en is een veilig, betrouwbaar en 

degelijk product waarmee ook andere ziekenhuizen in de regio bin-

nenkort gaan werken. Kijk op www.siilo.com voor meer informatie.

Column
Van ziektezorg naar 

gezondheidszorg:  
dat valt nog niet mee

Soms zijn er drastische tijden, of briljante geesten nodig die 

de mooiste inzichten opleveren. En dat terwijl de oplossing, of 

beter gezegd de ‘fout’, al die tijd letterlijk recht voor onze neus 

hing. 

In alle lijnen worden de activiteiten al jaren gezondheidszorg 

genoemd, maar we hielden ons veelal bezig met ziektezorg. De Raad 

voor de Volksgezondheid en Zorg zegt dat goede gezondheid datgeen 

is waar de focus is gericht op zorg, welzijn en participatie. De Raad 

timmert hier al vanaf 2010 mee aan de weg, hetgeen resulteerde in 

“De strategische zorgagenda 2010-2020: zorg en ziekte naar gedrag 

en gezondheid”.

Nu weten we ook dat je er met een mooie nota schrijven niet bent. Er 

moet meer aandacht besteed worden aan preventie,  welzijn, werk en 

wonen;  zo dicht mogelijk bij mensen thuis en in de wijk. Patiënten 

moeten meer eigen verantwoordelijkheid nemen en regie kunnen 

krijgen over de zorg. Het gaat voornamelijk over een grote gedrags-

verandering en hoe verander je dat nu bij de patiënt? En het wordt 

nog lastiger wanneer je de facilitering en stimulering hiervan neerlegt 

bij de zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zij zijn net zo het “slacht-

offer” van hun opleiding en historisch gegroeide denkcultuur over 

gezondheidszorg als de patiënt dat is.

Preventie is een nobel streven, maar in de praktijk vaak nog  

“Everybody’s business and nobody’s care” en zelfzorgmanagement in 

protocollen stoppen leidt vaak meer naar een op zichzelf staand doel 

dan een middel om tot zelfzorgmanagement te komen. Er blijven 

patiënten die deze verandering, ondanks herhaalde uitleg, niet willen, 

kunnen of snappen. Bovendien wordt efficiëntere zorg nog lang niet 

betaald.

Denkt u als zorgaanbieder desondanks weleens: “Het blijft een goed 

idee, maar hoe kunnen we dat dan gaan doen?” Dan sparren we 

(KOEL-adviseurs/manager KOEL) daar graag met u over verder:  

ondersteunend, onafhankelijk en goed geïnformeerd. Samen komen 

we verder! 
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Helder 
antwoord

Op veel gestelde 
vragen over:

Adviseur Marcel Hoogerheide

ROSadviseur met aandachts

gebied verloskunde en wijk

verpleging.

de integrale bekostiging  
van geboortezorg

Per 1 januari 2017 komt een integraal tarief geboortezorg beschik

baar. Dit biedt VSV’s of andere geboortezorgorganisaties de moge

lijkheid om een contract aan te gaan tegen een integraal tarief. De 

praktische invulling van contractering van dit tarief roept veel vra

gen op in het veld. Het landelijke ROS netwerk Ouder en Kindzorg 

maakte een handige Q&A over wat wel bekend is. Hieronder enkele 

vragen en antwoorden. Omdat de veranderingen snel gaan, wordt er 

gewerkt aan een bijgewerkte versie.

Is of wordt contractering van integrale bekostiging op termijn 

verplicht gesteld?

De minister zegt niet voornemens te zijn om de bestaande, sectorspeci-

fieke bekostiging af te schaffen. Beide systemen blijven tot nader order 

naast elkaar bestaan.

Kunnen zorgaanbieders door de zorgverzekeraar worden  

gedwongen om (op termijn) een contract aan te gaan voor  

integrale bekostiging?

De huidige prestaties verloskundige zorg blijven bestaan en kunnen ook 

gedeclareerd worden zonder een integraal contract met de zorgverzeke-

raar. De minister overweegt op dit moment niet om de huidige prestaties 

op termijn op te heffen. De minister voert overleg met de zorgverzeke-

raars over het niet opleggen van integrale tarieven en legt dit vast in een 

brief aan de Tweede Kamer voor de zomer.

Indien er in de regio een geboortezorg organisatie bestaat  

die door de zorgverzekeraar gecontracteerd is en partijen daar 

geen deel van willen of kunnen uitmaken, kunnen zij dan toch 

declareren voor geleverde zorg?

Ja, dat kan. Vergoedingen van niet gecontracteerde verloskundige zorg 

kunnen wel lager liggen dan gecontracteerde zorg.

Welke verschillende financieringsvormen zijn mogelijk  

per 1 januari 2017? 

Dit zijn het integraal tarief, met deel prestaties en de extra mogelijkheid 

tot onderlinge dienstverlening, de huidige financiering, reeds gemaakte 

prestatieafspraken met Zilveren Kruis 3 jaar, de module integrale geboor-

tezorg NZA (1 jaar om te komen tot een integraal tarief) en de NZa 

Module Innovatie.

Welke deelprestaties zijn onderdeel van de NZa prestatie  

integrale geboortezorg

 1. Prenatale fase tot 16 weken (intake – miskraam - nazorg)

 2. Geboortezorg prenataal OF

 3.  Geboortezorg prenataal complex (bij klinische opname langer dan 5 

afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen en/of een cerclage

 4. Geboortezorg natale fase OF

 5.  Geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek (geen medisch/

sociale indicatie) OF

 6.  Geboortezorg nataal complex (sectio, een complexe fluxusbehande-

ling, een manuele placentaverwijdering, totaal ruptuur)

 7.  Geboortezorg postnataal (ex. Kraamzorg per uur) OF

 8.  Geboortezorg postnataal complex (klinische opname langer dan 5 

afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen en/of een complexe 

fluxusbehandeling, excl. Kraamzorg)

 9. Kraamzorg door kraamverzorgenden postnataal per uur

 10.  Onderlinge dienstverlening* (voor het in rekening brengen van de 

zorg die een zwangere krijgt van een hulpverlener die niet is aangeslo-

ten bij dezelfde geboortezorgorganisatie) 

NB Zorg Instituut Nederland heeft geadviseerd om enkele deelprestaties 

evt. samen te voegen. Hier is nog geen uitsluitsel over.

Hoe vindt verrekening van kosten plaats indien zwangere buiten 

de geboortezorgorganisatie zorg ontvangt?

Dit kan op twee manieren:

 1. Onderlinge dienstverlening (deelprestatie 10)

 2. Bundel breaken

Ad 1: Partijen moeten onderling afspraken maken over uitbetaling van 

bedragen per prestatie (bijv. in geval van bloedverlies tijdens vakantie 

in Nederland en patiënt wordt opgenomen in ander ziekenhuis óf een 

nieuwe organisatie (bijv. kraamcentrum) die (nog) geen deel uitmaakt van 

de geboortezorgorganisatie maar wel regelmatig diensten verleent. 

Ad 2: In complexe situaties of gebrek aan overeenstemming: de bundel 

integrale bekostiging wordt bij die ene patiënt gebroken en alle zorgverle-

ners (ook zij die aangesloten zijn bij de geboortezorgorganisatie) bij de ZV 

declareren volgens de huidige, aparte, tarieven.

Welke kosten zijn opgenomen in de integrale bekostiging en 

welke niet?

Wel opgenomen: 

	 •	 	Verloskundige	zorg,	kraamzorg	en	medisch	specialistische	zorg	voor	

zover obstetrische zorg

	 •	 	Antenatale	consultatieve	kindergeneeskundige	zorg

	 •	 	Eerstelijnsdiagnostiek	voor	zover	die	samenhangen	met	de	zorgvraag	

van de zwangere vrouw in de prenatale fase. 

Niet opgenomen:

	 •	 	Niet	verzekerde	prestaties,	bv	pretecho’s

	 •	 	High	care	obstetrische	zorg	

	 •	 	Preconceptiezorg

Wat is de hoogte in euro’s van het integraal tarief?

Er is niet één tarief maar tarieven voor deelprestaties. Deze zijn allemaal 

vrij onderhandelbaar. Dit betekent dat zorgverzekeraars zelf afspraken 

kunnen maken met geboortezorg organisaties over de hoogte van de 

bedragen van de deeltarieven.

Lees de rest van de opgestelde vragen en antwoorden op onze website 

(www.steunpuntkoel.nl).

Wij zijn bij KOEL erg benieuwd naar de vragen waarmee 
u rondloopt en de innovatieve ideeën die u ongetwijfeld 
heeft. Aarzel niet contact met ons op te nemen, wij denken 
graag met u mee!

Advertentie

Huisartsmonitor® als praktisch instrument  
bij accrediteren/certificeren:

• Abonnement op het gebruikersvriendelijke kwaliteitssysteem “Huisartsmonitor”.

•  Korte basiscursus van een ochtend/middag voor het inrichten van de 

Huisartsmonitor en een opstap naar de praktijk accreditering.

•  Uitgebreide nascholing en begeleiding: “Uw Praktijk op Orde”® (geaccrediteerd 

voor 15 punten) met als doelstelling: de accreditering van de praktijk.
 

Op verzoek ook geschikt voor apotheken, apotheekhoudend huisartspraktijken, 

verloskundepraktijken en tandartspraktijken.

Lees verder: www.huisartsmonitor.nl  

 info@huisartsmonitor.nl 

 Tel. 0343-444430
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