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Adrie Evertse

‘Never a dull moment’
Vakantie achter de rug, uitgerust en klaar voor de rest van 2017? Welke verrassingen staan ons in de zorg nog te wachten? In elk geval hebben we op het
moment dat ik dit schrijf nog geen kabinet. Wordt er in Den Haag druk onderhandeld over heikele onderwerpen als de oplopende zorgvraag en -kosten, de
euthanasie en verpleeghuiszorg. En hebben zorgverzekeraars al aangegeven
dat de premies significant omhoog moeten in 2018.
Waar de uitdagingen voor de eerste lijn liggen is helder: proberen meer én beter te
doen voor minder. En dat issue is zo langzamerhand een onmogelijke opgave. Want
de eerstelijnszorg in Nederland staat op een ongelooflijk hoog peil vergeleken met
het grootste deel van de wereld. En nog altijd kan het beter. ‘Waar dan?’, zult u zeggen. Persoonlijk denk ik dat er op individueel niveau weinig meer te verbeteren valt.
Wel te innoveren, zoals in de ICT-ondersteuning, maar ook daarin lopen we internationaal voorop. Die ICT kan wel een grotere rol spelen als het gaat om samenwerking.
Ik denk dan aan het creëren van zorgstraten in de eerste lijn, bijv. op het gebied van
de oncologie, CVA-nazorg, cardiologische zorg, reuma- en copd-zorg, spoedzorg
buiten kantooruren. Ja, waar eigenlijk niet? Zowel onderling als met de tweede lijn
zijn mooie dingen te regelen om de zorg voor categorieën van patiënten verder te
optimaliseren.
Mooie voorbeelden zijn het ParkinsonNetwerk, maar in onze eigen regio de oncologische ketenzorg en de substitutie van cardiologische zorg. En… eerlijk gezegd, denk
ik dat in de ondersteuning van dit soort initiatieven de kracht ligt van Steunpunt
KOEL.

Colofon
Dit magazine is een uitgave van

Waarom stagneren veel van dit soort initiatieven dan? Dat komt denk ik omdat we
het met z’n allen zo druk hebben dat we langzamerhand ‘vernieuwingsmoe’ worden
maar ook omdat zorgverzekeraars daar eveneens last van lijken te hebben. Want
vernieuwen en substitueren is één maar daar ook daadwerkelijk geld in willen investeren, dat is twee! Zo blijft in veel gevallen innovatie liggen, want kosten gaan in dit
geval altijd voor de baten uit. Nog een uitdaging dus! Voor u, als zorgverlener, en
voor ons als ondersteuningsorganisatie.
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Nieuws uit de eerste lijn

Oncologienetwerken in de eerste lijn
werken aan betere samenwerking
met de tweede lijn.

Nieuwe bekostiging huisartsenzorg
is gericht op versterken van
samenwerking in de eerste lijn
voor verbeteren zorg.

vragen
ROS-adviseur Laura Nederpelt
geeft antwoord.

Vrijwilligers helpen eenzame
ouderen weer op weg

Rugproject maakt eindsprint,
factsheets voeding en diëtetiek bij
hartfalen en CVRM, GGDAppStore.

Steunpunt KOEL, Regionale
ondersteuningsstructuur (ROS).
Verschijnt 2x per jaar
Oplage 2.000 exemplaren

Adrie Evertse
Directeur Steunpunt KOEL

Verder in deze uitgave: 9
 Noteer in de agenda: bijeenkomsten, netwerken, publicaties, nuttige zaken.

15 Column: patiëntenparticipatie is nog niet zo eenvoudig

Opmaak en druk:
Drukkerij Van den Berg, Zwijndrecht
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indien nodig. Dat was mijn doel, wat we ook
nastreven in het netwerk.
Ondanks dat we al veel goed werk hebben
verricht (kennisdeling en afspraken rondom aanmelding en overdracht) zijn we er nog niet. Ons
netwerk richt zich op dit moment op verbinding
leggen met de tweede lijn, want we krijgen nog
weinig verwijzingen vanuit de tweede lijn. Vaak
zijn er al andere behandelaren in beeld vanuit
het ziekenhuis of een bekende therapeut van de
huisarts. Uit een bijeenkomst met een ziekenhuis bleek dat zij ons vaak niet weten te vinden,
omdat de regio te groot is. Hierdoor komen we
niet of te laat in beeld, waardoor een multidisciplinaire aanpak niet mogelijk is.”
Om beter samen te kunnen werken is het
belangrijk dat de ONW’s en individuele oncologische zorgverleners in de eerste lijn goed
vindbaar zijn. Zo zijn er www.verwijsgidskanker.nl, www.ookwijzer.nl en www.zorgkaarteerstelijn.nl (initiatief van Steunpunt
KOEL) waarop zorgverleners te vinden zijn.

Bruggen bouwen

In oktober 2017 worden de ONW’s in de
KOEL-regio voorgesteld aan de casemanagers
van de ziekenhuizen uit de regio als aftrap

Oncologienetwerken in de
eerste lijn werken aan betere
samenwerking met de tweede lijn

richting een goede samenwerking.

‘Bij complexe casussen is het
fijn om als team met elkaar
om een cliënt heen te staan’

Van de Water-Koster: “Het is niet altijd duidelijk wanneer de tweede lijn kan doorverwijzen
en welke discipline ze moeten hebben voor een
bepaalde hulpvraag. Het is dus belangrijk om
deze vragen te kunnen beantwoorden om verdere
verbinding en samenwerking op gang te brengen.
We hopen door elkaar in oktober te ontmoeten

Het aantal patiënten met kanker stijgt en blijft stijgen, behandelingen worden com-

logische zorg. Vanuit VWS is een taskforce

netwerken op eigen benen, maar biedt Steun-

en door middel van een presentatie veel van de

plexer en zijn steeds meer afgestemd op individuele patiënten. Daarnaast genezen

oncologische netwerkvorming aangesteld

punt KOEL nog wel een helpende hand in het

onduidelijkheden weg te nemen en de eerste stap

steeds meer mensen van kanker en is er nazorg nodig.

met als taak de eerste, tweede en derde lijn

leggen van de verbinding met de tweede lijn.

te kunnen zetten naar samenwerking. Uitein-

met elkaar te verbinden in de het leveren

De jaarlijkse bijscholingen voor de ONW’s,

delijk hopen we middels een zorgketen de lijnen

Oncologische zorg wordt veelal in de tweede

van oncologische zorg . Dit gebeurt vanuit

worden door Leerpunt KOEL verzorgd.

duidelijk en overzichtelijk te maken. Wij kijken

lijn gegeven. Deze zorg is hoog gespecia-

de daarvoor per regio opgerichte NCCN’s

liseerd en succesvol, maar duur. Voor de

(National Comprehensive Cancer Networks).

Sabine van de Water-Koster, ergotherapeut in

komende jaren is de uitdaging om de zorg

In de ROS-regio van KOEL is dit het NCCN

het ONW Barendrecht:

zo te organiseren dat de kwaliteit van zorg

rondom het Erasmus MC.

“Toen duidelijk werd dat Barendrecht een onco-

1

gelijk blijft of toeneemt en dat de kosten
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er als netwerk naar uit om ons hier hard voor te
maken.”
Koersboek oncologische netwerkvorming 2015/2020

1

logisch netwerk had, heb ik mij meteen bij hen

beheerst kunnen worden. In veel gevallen

In de eerste lijn zijn in de regio sinds 2012

aangesloten. Ik had al enige ervaring met deze

kan bijvoorbeeld de nazorg door de eerste lijn

met ondersteuning vanuit Steunpunt

doelgroep en was bezig met een scholing voor

opgepakt worden. De eerste lijn is goedkoper,

KOEL 8 oncologie netwerken (ONW) in de

verdere verdieping. Bij complexe casussen is het

dichter bij huis en steeds meer zorgverleners

eerste lijn ontstaan. In deze netwerken zijn

fijn om als team met elkaar om een cliënt heen

beschikken inmiddels ook over de nodige

verschillende eerstelijns disciplines verte-

te staan. Geen onnodige dubbele vragen, korte

kennis en vaardigheden betreffende onco-

genwoordigd. Met ingang van 2017 staan de

lijnen tussen de disciplines en casusbespreking

Leerpunt KOEL organiseert op
2 oktober 2017 een nascholing
oncologie: re-integratie op het werk.
Voor meer informatie en aanmelden
kijk op www.leerpuntkoel.nl.
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Actueel
Bekostiging
huisartsenzorg en
multidisciplinaire
samenwerking 2018

Segment 1
Basisvoorziening
huisartsenzorg
O&I
Wijkmanagement

Bekostigingsmodel
Huisartsenzorg 2018

Nieuwe bekostiging is
gericht op versterken van
samenwerking in de eerste
lijn voor verbeteren zorg.

O&I
Regiomanagement

Segment 2A

O&I
Ketenzorg

Segment 2B

Segment 3
Resultaatbeloning &
zorgvernieuwing

Infrastructuur (O&I), Segment 2A (S2A) en
Per 1 januari 2018 gaat de nieuwe bekostiging huisartsen

Segment 2
Programmatische
multidisciplinaire zorg

Organisatie en
Infrastructuur

Toelichting betaaltitels

O&I Ketenzorg:

budgettaire ruimte te maken. Zorgaanbie-

Deze prestatie richt zich op de financie-

ders in de eerste en tweede lijn met ideeën

O&I Praktijkmanagement:

ring van de organisatie en infrastructuur

of plannen op het gebied van substitutie

Segment 2B (S2B).

zorg en multidisciplinaire samenwerking van kracht.

O&I
Praktijkmanagement

De nieuwe bekostiging is gericht op het versterken van

Per januari 2018 worden aan de categorie

Huisartsen die samenwerken kunnen d.m.v.

behorende bij de opzet en uitvoering van

worden opgeroepen zo snel mogelijk (nog in

samenwerking in de eerste lijn ten einde betere zorg te

O&I de nieuwe betaaltitels Wijkmanage-

deze betaaltitel aanspraak maken op een finan-

de landelijke ketenzorgprogramma’s. Tot op

2017) met elkaar en met de zorgverzekeraar

bewerkstelligen. Huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars,

ment, Regiomanagement en Ketenzorg

ciële vergoeding om hun niet-patiëntgebonden

heden lopen de ketenzorgprogramma’s vaak

in gesprek te gaan. Hoe eerder dat gebeurt,

patiënten en de overheid hebben een akkoord bereikt over

toegevoegd. Deze prestaties bieden de mo-

werk te organiseren. Door de huisartsen op

via zorggroepen van huisartsen, maar binnen

hoe groter de kans dat er aanspraak gemaakt

de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in 2018. De

gelijkheid om aanvullende vergoedingen per

deze wijze te ontlasten (door het aanstellen

het nieuwe bekostigingsmodel is het ook mo-

kan worden op de besteding van de beschik-

belangrijkste uitkomst is dat het budget met 2,5% groeit en

ingeschreven verzekerde overeen te komen

van bijv. een praktijkmanager), kunnen zij

gelijk voor huisartsen dit zelf te organiseren.

bare middelen in 2018.

dat er geïnvesteerd wordt in knelpunten zoals de zorg voor

op basis van afspraken tussen zorgaanbieders

meer tijd besteden aan patiëntenzorg.

kwetsbare ouderen, zorg in achterstandswijken, ANW-zorg

en zorgverzekeraars. De betaaltitel I&O Prak-

Al deze prestaties hebben een vrij tarief waar-

Bovenstaande biedt een overzicht van de

(avond-, nacht- en weekendzorg) en in de organisatie van

tijkmanagement valt onder segment 3.

O&I Wijkmanagement:

over zorgaanbieders met zorgverzekeraars

informatie die op dit moment beschikbaar

samenwerking en infrastructuur in de eerste lijn. Er wordt

Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden

afspraken moeten maken.

is. Er is nog geen precieze uitwerking van de

75 miljoen euro extra vrijgemaakt uit het ziekenhuisbudget

waar een huisarts onderdeel van uitmaakt

voor substitutie.

kunnen een financiële vergoeding aanvragen

Substitutie krijgt impuls

invloed dit heeft voor de verschillende be-

nieuwe prestaties met betaaltitels en welke

voor het optimaliseren van de samenwerking

Er komt vanuit de ziekenhuiszorg 75 miljoen

roepsgroepen. Steunpunt KOEL volgt de ont-

Voor de huisartsen zijn 4 nieuwe betaaltitels

Bekostigingsmodel huisartsenzorg 2018

binnen de eerste lijn op wijkniveau. Zoals

beschikbaar voor substitutie. Tot dit jaar

wikkelingen op de voet. Heeft u vragen over

opgesteld in prestatie O&I (Organisatie &

Per 1 januari 2015 is er binnen de huisart-

bijvoorbeeld voor de ondersteuning van het

werden budgettaire kaders achteraf aange-

dit onderwerp dan kunt u contact opnemen

Infrastructuur), waarop zij aanspraak kun-

senzorg sprake van een bekostigingsmodel

formaliseren van de samenwerking op het

past voor substitutie, maar om substitutie

met Laura Nederpelt, adviseur bij Steunpunt

nen maken. Het gaat om de betaaltitels O&I

op basis van 3 segmenten: basisvoorziening

gebied van een bepaald thema of voor een

een impuls te geven is nu besloten al vooraf

KOEL, l.nederpelt@steunpuntkoel.nl.

Praktijkmanagement, O&I Wijkmanagement,

huisartsenzorg (S1), programmatische mul-

bepaalde doelgroep.

O&I Regiomanagement en O&I Ketenzorg.

tidisciplinaire zorg (S2) en resultaatbeloning

Het nieuwe bekostigingssysteem vervangt de

en zorgvernieuwing (S3). Bij segment 2 zijn

O&I Regiomanagement:

huidige bekostigingsvormen, de zogeheten

naast de huisartsenzorg ook andere discipli-

Deze prestatie komt overeen met de prestatie

Heeft u vragen of ideeën over substitutie?

GEZ-bekostiging voor geïntegreerde gezond-

nes betrokken om te komen tot een integrale

O&I wijkmanagement, alleen gaat het hierbij

Neemt u gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee.

heidscentra en de ketenzorg-dbc’s.

behandeling. Binnen S2 wordt gewerkt met

om samenwerking tussen eerstelijnszorgaan-

Bel ons op 078-6193068 (keuze 1) of mail naar info@steunpuntkoel.nl.

drie prestatiecategorieën: Organisatie &
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Advertentie

en de sportiefste

De beste manier
om beter te worden

Noteer
in de
agenda

Netwerken
Bijeenkomsten

12 oktober

Netwerkbijeenkomst voor
wijkverpleegkundigen
(CZ-gebied)
• Locatie nog niet bekend

19 september (en 28 november)

2 oktober

• Alblasserdam, Landvast

• Leerpunt KOEL, Zwijndrecht

• Tijd: 17.30-19.30 uur

• Tijd: 17.30-20.45 uur

• Deelname: gratis

• Deelname: € 50,--

Zorginformatiecafé
“Leefstijl en voeding”

In het eerste zorginformatiecafé zal

Bijscholing oncologie:
re-integratie op het werk

(3 accreditatiepunten)

• Tijd: 17.30-19.30 uur

26 oktober

voeding rondom CVRM & hartfalen en

Jaarlijkse bijscholing rondom oncologische

ondervoeding bij ouderen centraal staan.

zorg. Ragma van Humel van Re-turn spreekt

Het thema voeding wordt belicht vanuit

over de vele facetten van re-integratie op het

Netwerkbijeenkomst voor
wijkverpleegkundigen
(VGZ-gebied)

diverse zorg- en welzijnsperspectieven en is

werk na kanker. Zie www.leerpuntkoel.nl

• Zwijndrecht, Steunpunt KOEL

daarmee interessant voor de gehele eerste lijn

voor info en aanmelden.

• Tijd: 12.00-13.30 uur

2 oktober

31 oktober (en 12 december)

en welzijnssector. In het tweede café wordt u
gevraagd om samen met andere zorgverleners
of welzijnsmedewerkers uit de buurt te komen.
U krijgt binnen uw eigen ideeën en interesses
tools om samen te werken of de bestaande
samenwerking te verbeteren. Aanmelden kan
via s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl.

Uw nascholing volgen tijdens een actieve wintersportreis
Stelt u het zich eens voor. U heeft net een aantal uren uw hersens aan het werk gezet bij onze
nascholing en loopt naar buiten, klikt uw skischoenen in de ski’s, neemt een teug frisse berglucht
en geniet van de prachtige witte omgeving. Dat is het concept van onze groepsnascholingsreis
voor huisartsen. In de week van 13 t/m 20 januari 2018 volgt u 21 uur geaccrediteerde,
onafhankelijke nascholing op onderwerpen als hand- en polschirurgie, dermatologie en farmacie,
komt u in contact met andere huisartsen en geniet u van de wintersportmogelijkheden in
Folgarida, Italië. Kijk voor programma, prijzen en aanmelden op www.leerpuntkoel.nl.

• IJsselmeer 34, 3332 EX Zwijndrecht ●
Telefoon (078) 619 30 68 • secretariaat@leerpuntkoel.nl • www.leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL

Informatiecafé Zorg
Welzijn Wonen
• Numansdorp, Alerimus,
locatie de Buitensluis
• Tijd: 17.30-19.30 uur

21 september

Samenwerken rondom
ouderenzorg in
Alblasserdam
• Alblasserdam, gemeentehuis
• Tijd: 17.30-20.00 uur

(17.30 broodjes en soep,

• Deelname: gratis

start 18.00 uur)

In Alblasserdam komen zorg, welzijn én

• Deelname: gratis

oudere burgers bij elkaar om gezamenlijk

Informatiecafé voor zorgverleners,

een nieuw project te starten. Ditmaal met de

• Tijd: 15.00-17.00 uur

welzijnswerkers en beleidsmakers

burger centraal en met het oog op positieve

• Deelname: gratis

op het gebied van zorg en welzijn in de

gezondheid. Wat er uit dit initiatief zal

KOEL faciliteert sinds enkele jaren de netwerk-

Hoeksche Waard. Onderwerp van deze

komen weet nog niemand, maar dat het

bijeenkomsten voor en door de POH-GGZ.

avond is het wijkgericht werken zoals

voortvloeit uit de daadwerkelijke behoeften

De groep POH-GGZ groeit in onze regio: elke

georganiseerd in Numansdorp en

van de burgers, is iets wat zeker is.

bijeenkomst begroeten we nieuwe gezichten.

Heinenoord (initiatief van burgers

De eerste bijeenkomst heeft 5 september

Naast een hoog netwerkgehalte komen ook

“De buurt bestuurt”. Aanmelden via

jl. plaatsgevonden. Aanmelden kan via

werk gerelateerde onderwerpen aan bod.

s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl.

a.strijker@steunpuntkoel.nl.

POH-GGZ
Netwerkbijeenkomst
• Zwijndrecht, Steunpunt KOEL

|
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Helder
antwoord

Op veel gestelde
vragen over:

te enthousiasmeren voor het verbeteren van de samenwerking en kwaliteit van zorg. De eerste lijn is versnipperd, we hebben te maken met
veel (kleine) partijen/praktijken/organisaties/ondernemers die allemaal
hun eigen belangen, doelen en wensen hebben. Het mooie is om die
ROS-adviseur Laura Nederpelt

doelen bij elkaar te brengen tot een gezamenlijk doel, waarin respect is

met aandachtsgebied oefen- en

voor iedereen en je met elkaar kan komen tot zinnige, zuinige zorg.”

fysiotherapeuten.

de taken en werkzaamheden
van een ROS-adviseur
Als ROS worden wij ingezet voor ondersteuningsvraagstukken,

“Als adviseur onderhoud ik contacten met oefentherapeuten en

het begeleiden van projecten en adviseren en ondersteunen van

fysiotherapeuten in het veld, heb ik contact met de regionale over-

zorgverleners in de eerste lijn. Maar hoe ziet dat er in de prak-

koepelingsorganisaties en bezoek ik geregeld bijeenkomsten van

tijk uit? We geven het woord aan ROS-adviseur Laura Nederpelt,

zorgverleners. Zo ben ik laatst aanwezig geweest bij de regiobijeen-

sinds ruim een jaar werkzaam bij Steunpunt KOEL.

komst van oefentherapeuten georganiseerd door de Vereniging van
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck in samenwerking met de

Met welke werkzaamheden hou jij je op dit moment bezig?

regiocontactpersonen. Fysiotherapeuten en oefentherapeuten kun-

“Op dit moment ben ik projectleider van het rugproject en ben ik

nen ook ten alle tijden contact met mij opnemen als zij bijvoorbeeld

aanspreekpunt voor de oefentherapeuten en de fysiotherapeuten

vragen hebben over praktijkvoering of samenwerking.”

binnen het werkgebied van Steunpunt KOEL. Daarnaast hou ik mij
bezig met het nieuwe bekostigingsmodel huisartsenzorg dat per

Kun je een voorbeeld geven over een ondersteuningsvraag uit de

01-01-2018 in gaat en oriënteer ik mij samen met collega’s op het

praktijk?

wijkgericht werken binnen de regio.”

“Een praktijkhoudend fysiotherapeut zocht ondersteuning voor het
aanvragen van projecten bij een gemeente of zorgverzekeraar. De

Welke taken vallen er onder het projectleiderschap van een

betreffende therapeut heeft samen met andere partners verschillende

ROS-adviseur?

projecten ontwikkeld, maar loopt er tegen aan dat zij hun plannen

“Een project start vanuit een ondersteuningsvraag vanuit het veld of

onvoldoende gefinancierd krijgen. Soms kunnen dit soort vragen

vanuit een innovatief idee van een zorgverlener of onszelf als ROS.

leiden tot een ondersteuningstraject vanuit Steunpunt KOEL, voor

Het rugproject is bijv. gestart vanuit een ondersteuningsvraag van

bijvoorbeeld het aanvragen van financiering bij een zorgverzekeraar.

een Kaderhuisarts Bewegingsapparaat. Vervolgens wordt een pro-

In dit geval is het gebleven bij het adviseren over hoe de aanvraag van

jectplan geschreven, dat door de projectleider uitgevoerd wordt. Dit

financiering het beste aangepakt kan worden met de meeste kans van

projectplan dienen we, vergezeld van een begroting, in bij de zorg-

slagen. Een andere ondersteuningsvraag kwam van een oefenthera-

verzekeraar die vervolgens wel of geen akkoord geeft voor het uitvoe-

peut. Tijdens het intakegesprek bleek het niet direct om een onder-

ren van het project. Voor het rugproject hebben zowel CZ als VGZ

steuningsvraag te gaan, maar werden vooral de ideeën en wensen die

akkoord geven, waardoor er 2 groepen huisartsen en fysiotherapeu-

leven bij deze oefentherapeut besproken en van verschillende kanten

ten kunnen deelnemen. Voordat het rugproject van start ging, heb-

belicht. De oefentherapeut wilde samenwerking tot stand brengen

ben de betrokken zorgverleners een bijscholing gevolgd. Het coördi-

met andere zorgverleners. Met name die zorgverleners die zich ook

neren van samenwerkings- en communicatieafspraken, maar ook het

bezig houden met de zorg voor patiënten met chronische pijn. We

organiseren van projectbijeenkomsten, (tussen)evaluatiebijeenkom-

hebben haar voor kunnen stellen aan een fysiotherapeut in de regio

sten en het begeleiden en contact onderhouden met de deelnemers

die graag de samenwerking zocht op het gebied van psychosomatiek.

behoort tot mijn taken. Als laatst ligt de verantwoordelijkheid voor

Recent hebben we bericht gekregen dat de oefentherapeut in dienst is

de begroting en uiteindelijk gemaakte kosten voor het project bij de

getreden bij deze fysiotherapeut. Ik vind het mooi hoe wij als KOEL

projectleider. Zoals u ziet is mijn rol als projectleider erg veelzijdig.”

hierin de verbindende rol hebben kunnen spelen.”

Hoe ziet de ondersteuning voor de doelgroepen oefentherapeu-

Wat vind je leuk aan je werk als ROS-adviseur?

ten en fysiotherapeuten er uit?

“Als adviseur vind ik het leuk om zorgverleners bij elkaar te brengen en
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Heeft u een innovatief idee of loopt u al een tijdje rond met
een bepaalde vraag over uw praktijkvoering?
Aarzel niet contact met ons op te nemen, wij denken graag
met u mee! Bel ons op 078-6193068 (keuze 1) of mail naar
info@steunpuntkoel.nl.

Gedreven
door
innovatie

Van zorg
naar welzijn:
vrijwilliger helpt
eenzame oudere
weer op weg
De eerstelijnsgezondheidszorg is volop in beweging. Steunpunt KOEL ondersteunt,
adviseert en verbindt vanuit jarenlange ervaring diverse partijen in de eerste lijn met
elkaar. Maar hoe vertaalt zich dat nu naar goede zorg voor de patiënt, dichtbij huis en
tegen lage(re) kosten?
Het project Welzijn op Recept is hiervan een

werken aan het zelf te boven komen van de

mooi voorbeeld. Het is er op gericht mensen

klachten. Wanneer een patiënt zich meldt

met psychosociale klachten die zich uiten

bij de huisarts aangesloten bij het project

in lichamelijke klachten en klachten van

Welzijn op Recept, schrijft deze geen recept

somberheid, stress, eenzaamheid en angst,

uit voor medicijnen of een verwijzing naar

een welzijnsaanbod te doen en daarmee te

psychologische zorg, maar voor een afspraak
met de sociaal makelaar. De sociaal makelaar
is bekend met het totale welzijnsaanbod in
de buurt en kan helpen iets passends uit te
kiezen.
Zo kwam het dat mevrouw Rupsam, een

Mevrouw Rupsam met mevrouw de Win-Mos. Foto: Dirk W. de Gelder.

dame die niet erg mobiel meer is en veel al-

Marcel Hoogerheide, ROS-adviseur
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leen is, bij haar huisarts aanklopte. Van hem

veel eenzamer dan de mensen die met elkaar

een voorstelling van het Filmhuis geweest. Ik

vindt in contactmomenten met de huisart-

kreeg ze een welzijnsrecept. Via de sociaal

in een instelling wonen. Vooral voor hen ligt

vind het geweldig dit te kunnen doen en zo

senpraktijk. Deze substitutie van zorg naar

makelaar kwam mevrouw Rupsam in contact

eenzaamheid en isolatie op de loer. Ik ben

voor wat afleiding te zorgen. Ze leeft er echt

welzijn (eerste naar nulde lijn) zorgt derhalve

Het project Welzijn op Recept is eind 2016

met vrijwilligster mevrouw de Win-Mos, een

dan ook blij dat ik via dit project in contact

van op en voelt zich beter. Voor ons beiden

voor een kostenbesparing in de zorg. Daar-

gestart in de Hoeksche Waard en wordt eind

jonge vrouw die naast haar gezin met drie

ben gekomen met mevrouw Rupsam. Het

een fijn resultaat”.

mee draagt Welzijn op Recept bij aan betere

2017 geëvalueerd.

kinderen graag iets wilde doen in de oude-

contact verliep al gelijk prettig, we kenden

renzorg. Zij wilde graag iets betekenen voor

elkaar nog van vroeger toen ik met haar

Uit onderzoek van het Trimbos instituut

ouderen die niet in een zorginstelling wonen,

dochter op voetbal zat. We spreken nu per

blijkt dat wanneer een welzijnsarrangement

Meer weten over dit project?

maar misschien al wel wat mankeren. De

week af wat we gaan doen. Soms is dat een

succesvol is (en het welbevinden van de pati-

Kijk op onze website of neem contact op met adviseur Marcel Hoogerheide

Win-Mos: “Deze mensen die nog zelfstandig

kopje koffie en een praatje, dan weer gaan we

ënt toeneemt zoals in het arrangement van

via m.hoogerheide@steunpuntkoel.nl of 06-16523272.

wonen, maar minder mobiel zijn, zijn vaak

boodschappen doen en laatst zijn we naar

mevrouw Rupsam), er een afname plaats-

zorg, dichtbij huis, tegen lagere kosten.

|

13

Nieuws

uit de
eerstelijnszorg
Rugproject maakt eindsprint

Getoetst wordt op gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit, privacy,

Met nog 4 maanden te gaan loopt het rugproject op zijn eind. Met 2

betrouwbaarheid en onderbouwing. Bekijk het aanbod op www.ggd-

groepen enthousiaste huisartsen en fysiotherapeuten uit Dordrecht

appstore.nl.

Column

Patiëntenparticipatie
is nog niet zo
eenvoudig

en Rozenburg is hard gewerkt om zoveel mogelijk patiënten met
Waar denkt u aan als u in een presentatie of beleidsplan de

zorgtraject te implementeren in de huisartsen-, fysiotherapie- en

Samenwerken in Alblasserdam
rond ouderenzorg

oefentherapiepraktijk. Hiertoe wordt de STarT Back Screening Tool

Nu heel Nederland denkt in termen als zorg in de buurt, multidisci-

heeft u de ervaring dat er maar erg weinig terug te vinden valt,

ingezet en worden onderlinge samenwerkings- en communicatieaf-

plinaire samenwerking, substitutie, patiëntparticipatie en positieve

hoe hieraan nu eigenlijk handen en voeten gegeven werd?

spraken gemaakt.

gezondheid, lijkt dit het moment om een project te starten waarin

Tot nu toe zijn 195 patiënten geïncludeerd, echter slechts 49% van

de termen concreet gemaakt en samengebracht worden. Uit data van

Termen als de “patiënt centraal stellen” of patiëntenparticipatie lijken

deze patiënten heeft daadwerkelijk de vragenlijsten ingevuld (voor de

onze wijkscan (www.roswijkscan.nl) blijkt dat er in Alblasserdam

de afgelopen jaren volledig opgenomen te zijn in het vocabulaire van

nulmeting en hun behandeling). Om na afloop zo betrouwbaar moge-

relatief veel ouderen zijn vergeleken met het Nederlandse gemid-

de zorgaanbieder/-organisatie. Helaas wordt het in de praktijk vaker

lijk te kunnen concluderen, is het erg belangrijk patiënten te infor-

delde. Steunpunt KOEL biedt daarom ondersteuning in Alblasserdam

gebruikt als een populaire uitdrukking die lekker bekt, dan dat het

meren over het belang van hun blijvende deelname. Om de betrok-

voor een project rondom ouderenzorg. Vele partijen -waaronder de

gaat om een professioneel uitgewerkt gegeven. Dat het belang van de

kenheid van de patiënten en het percentage te verhogen, zijn posters

eerste lijn, instellingen, welzijn, patiëntorganisaties en gemeente- zijn

patiënt in de zorg voorop staat, daar is men in de zorg van overtuigd.

ontwikkeld en opgehangen in de wachtkamers. We hopen dat dit een

enthousiast en zijn 5 september met elkaar om de tafel gegaan.

Maar patiëntenparticipatie in de gezondheidzorg daadwerkelijk in de

positieve bijdrage levert en hiermee een mooie eindsprint gemaakt

We zijn benieuwd wat deze samenwerking zal brengen en houden u

praktijk implementeren, blijkt vele malen gecompliceerder en moeiza-

kan worden tot het eind van het project (eind 2017).

op de hoogte.

mer dan er het nut van inzien.

aspecifieke lage rugklachten te includeren. Het doel van het project
is de zorg voor patiënten met lage rugklachten verbeteren door een

woorden “de patiënt centraal” hoort of ziet staan? Denkt u dan
direct aan waar dit principe al met succes is doorgevoerd? Of

Meer weten over dit project? Kijk op onze site (www.steunpuntkoel.
nl), bekijk het informatieboekje over rugpijn en filmpje op www.rug-

Er zijn inmiddels al veel varianten waarmee zorgorganisaties werken,

pijn-info.nl of neem contact op met ROS-adviseur Laura Nederpelt

Facelift zorgkaart eerste lijn

(l.nederpelt@steunpuntkoel.nl).

Zoals in de digitale nieuwsbrief van mei jl. reeds aangekondigd,

pen ervaringsdeskundigen. Maar waarom (be)vragen we niet gewoon

heeft onze digitale sociale kaart www.zorgkaarteerstelijn.nl een face-

de burger? Elke burger is wel eens patiënt geweest en kan zich toch

Factsheet voeding & diëtetiek
bij hartfalen en CVRM

lift gekregen. Op dit moment wordt er gewerkt om een overzicht

net zo goed een beeld of mening vormen over zaken in de zorg. Daar

van de eerstelijns verblijven (ELV's) zoals die sinds 1 januari 2017

zit ‘m echter de crux: hoe kun je die burgers vinden, mobiliseren,

zijn opgenomen in de zorgverzekeringswet te presenteren op de

begeleiden, betrekken en continuïteit geven bij activiteiten in de

In samenwerking met de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN), dië-

zorgkaart.

zorg?

tisten, praktijkondersteuners en huisartsen uit onze ROS-regio zijn

Graag nodigen wij u uit om te controleren of u goed vermeld staat

de factsheets ”Hartfalen” en “CVRM” in mei 2017 tot stand gekomen.

op de zorgkaart en uw collega's te attenderen op de zorgkaart, zodat

Steunpunt KOEL heeft een vorm bedacht om burgers te betrekken

De factsheets zijn ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteu-

de site steeds completer en actueler wordt.

bij de zorg en om te komen tot goed geïnformeerde, betrokken en

bijvoorbeeld patiëntenverenigingen, belangenverenigingen en groe-

ners en duiden het belang van het inzetten van de diëtist als profes-

geïnspireerde burgers. Burgers die met hun mening en met ideeën

sional op het gebied van voeding. U vindt de factsheets op www.

ter verbetering van de zorg in de eerste lijn terecht kunnen. We gaan

eerstelijnsprotocollen.nl.

adequate, informatieve, prikkelende artikelen publiceren in de lokale
kranten. Binnen het artikel kan de burger om een reactie gevraagd

GGDAppStore: groot aanbod van
betrouwbare gezondheidsapps

worden of worden uitgenodigd voor een bepaalde activiteit. Ook
andere zorgverleners die niet in het artikel staan, blijven geïnformeerd en worden wellicht zelfs geïnspireerd mee te doen.

Inmiddels zijn er zo’n 100.000 gezondheidsapps te downloaden en
komen er nog dagelijks nieuwe bij. Door dit grote aanbod valt het

Hou in de aankomende maanden dan ook uw regionale krant goed in

niet mee de juiste app te vinden. De GGDAppStore biedt uitkomst.

de gaten!

In de GGDAppStore vindt u door deskundige GGD-professionals
getoetste apps die voldoen aan opgestelde criteria.
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