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“Samenwerken loont”,
Zeker bij ouderenzorg. Zeker bij complexe ouderen. Maar wie zijn dat?
Op papier simpel, in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.
Medisch-somatisch gezien is complexiteit nog wel te definiëren, maar
wanneer je de psychische en maatschappelijke context laat meetellen
wordt het toch een stuk ingewikkelder.
Dan komen er ook steeds meer partijen om de hoek kijken, waarvan je soms het
bestaan niet eens kent of waarvan je nooit gedacht had dat die zich ook al bezig
houden met ouderenzorg. Eén ding is zeker: sta je als complexe oudere te boek dan
ben je doorgaans verzekerd van heel veel zorg en desondanks kun je zo eenzaam zijn
als in een woestijn.

Adrie Evertse

Ouderenzorg moet zich dus ook vooral richten op het menselijke aspect en niet
alleen maar op het verzamelen van meetwaarden, TFI’s en GFI’s, eindeloze
medicatie- en probleemlijsten. Daar leeft die oudere wellicht een paar maanden
langer mee, maar niet gelukkiger. Ik denk dat we de oudere het meest kunnen dienen
met een inzet op aandacht en warmte naast goede programmatische zorg, waarbij
we Alblasserdam als voorbeeld hebben. Goed signaleren is een kunst en levert
preventief veel op; voorkomen is beter dan genezen.
In dit magazine ook aandacht voor het ELV, het eerstelijnsverblijf. Het is een fenomeen waar toegevoegde waarde in zit voor de patiënt, de mantelzorger, thuiszorg,
wijkverpleging en huisarts. Tegelijkertijd is het ook een kunst voor alle partijen om
het zo in te richten dat goede continuïteit van zorg gegarandeerd is. Persoonlijk
maak ik me wel wat zorgen over de kracht van de oprukkende tweede lijn. Wordt het
ELV straks toch niet steeds meer een plaatsvervangend ziekenhuisverblijf? De tijd
zal het leren. KOEL heeft adviseurs die alles weten over het eerstelijnsverblijf, dus zit
u met vragen, schroom dan niet om te bellen.

Colofon
Dit magazine is een uitgave van
Steunpunt KOEL, Regionale
ondersteuningsstructuur (ROS).
Verschijnt 2x per jaar
Oplage 2.000 exemplaren
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Helder antwoord op veel

Praktijkondersteuner Janneke Janse
en sociaal makelaar Leroy Benschop
over samenwerking rondom
ouderenzorg in Alblasserdam..

Generieke module acute psychiatrie:
heldere verwachtingen en praktische
handvatten voor de hele keten.

Project "Chroniciteit achter de rug"
leidt tot verbetering lage rugklachten.

FysioDordt zet ArtroseNet op,
Afstudeeronderzoek Gezondheidswetenschappen en ontwikkelagenda
wijkverpleging 2017-2019.

gestelde vragen
Over het eerstelijnsverblijf.

Adrie Evertse
Directeur Steunpunt KOEL
Verder in deze uitgave: 8
 Noteer in de agenda: bijeenkomsten, netwerken, publicaties, nuttige zaken.

14 Op Twitter gelezen: een greep uit het zorgnieuws op Twitter.

Opmaak en druk:
Drukkerij Van den Berg, Zwijndrecht
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Over samenwerking rondom
ouderenzorg Alblasserdam
In het najaar van 2017 vonden de
eerste kennismakingsbijeenkomsten
met zorgverleners, welzijnswerkers,
oudere inwoners en mensen
uit de dienstensector plaats
over samenwerken rondom
ouderenzorg in Alblasserdam
plaats. Begin van het jaar hebben
de leden van de projectgroep*
hun handtekening geplaatst onder
een intentieverklaring en worden
voorbereidingen getroffen voor het
opstarten van “bewegen op recept”.
In september wordt duidelijk
of hierbij subsidie kan worden
verkregen vanuit Sportimpuls.
De Sportimpuls 2018 is onderdeel
van het VWS-beleidsprogramma
“Sport en Bewegen in de Buurt”.

KOEL in gesprek met

*ABC-team, Balans fysiotherapie, BSSA,
Cesar DOK 11, Dienst Gezondheid &

‘Door als hulpverleners
samen te werken is een
aanbod ontstaan dat
aansluit bij de wensen
van de oudere inwoners
van Alblasserdam’

Praktijkondersteuner
Janneke Janse en sociaal
makelaar Leroy Benschop

Jeugd ZHZ, Ergotherapie DOK 11,
Gemeente Alblasserdam, PMC Haven,
Praktijk den Hartog, Rivas Zorggroep,
Steunpunt KOEL, SWA, VGNB en Vivenz.

leidt de oudere en gaat indien gewenst mee
voor een eerste kennismaking met de gekozen activiteit en de mensen daar. Dat kan
mensen net dat zetje in de rug geven om ook
echt de stap te maken en actiever te worden.”

In de gemeente Alblasserdam wonen relatief veel ouderen met een slechte mobiliteit.

sing bedacht, waarmee we deze problemen

sociaal actiever leven. 12 keer kan een oudere

Klarie Dekker en Adja Strijker van Steunpunt KOEL gingen met deze data op pad en

gelijktijdig kunnen aanpakken en ouderen

deelnemen aan een activiteit naar keuze.

Leroy: “We zijn heel hoopvol dat deze

spraken met hulpverleners en de gemeente en al snel bleek gemene grond gevonden:

kunnen helpen naar een actiever bestaan en

Daarna wordt met de buurtbeweegcoach

interventie een toegevoegde waarde zal

alle partijen wilden graag aan de slag om de zorg voor ouderen in Alblasserdam naar

rijker sociaal leven.”

geëvalueerd of de gekozen interventie het

hebben voor het welzijn van ouderen in

gewenste resultaat heeft gehad en of men de

Alblasserdam. Door de vergrijzing zal het

activiteit wil voortzetten.

aantal ouderen in de gemeente verder toe-

een hoger plan te tillen.
De projectgroep heeft een plan van aanpak
Janneke Janse, praktijkondersteuner bij

beteren en vooral beter aan te laten sluiten

opgesteld en dit najaar wordt een start

huisartspraktijk Den Hartog, en Leroy

bij de wensen van de ouderen zelf.”

gemaakt met “Bewegen op recept”. Vanaf dat

“Het valt voor ouderen soms niet mee om

aanbod kunnen zorgen voor een gezondere

Benschop, sociaal makelaar bij Stichting
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nemen. Het zou geweldig zijn als we met dit

moment kunnen de huisarts, maar ook de

de drempel te nemen en iets nieuws met

ouderenpopulatie die zo lang mogelijk een

Welzijn Alblasserdam, zijn erg enthousiast

“Om de ouderen in Alblasserdam zelf te laten

praktijkondersteuner, fysiotherapeut, wijk-

onbekende mensen te ondernemen”, geeft

actieve levensstijl onderhoudt. Daar zetten

over de aanpak en samenwerking. Janneke:

vertellen waaraan zij behoefte hebben, heb-

verpleegkundige en welzijnswerkers ouderen

Janneke aan. “De buurtbeweegcoach bege-

wij als projectgroep op in”.

“Wij hadden in de huisartspraktijk zelf al

ben we een vragenlijst uit laten gaan. Ook

met een beweegrecept verwijzen naar de

wat stappen ondernomen op het gebied

hebben we enkele ouderen gevraagd om aan

buurtbeweegcoach van het Alblasserdams

van ouderenzorg. Twee jaar geleden zijn wij

te schuiven bij de bijeenkomsten van de pro-

Beweeg & Cultuur (ABC) team. Deze coach

Meer informatie?

gestart met de module ouderenzorg. Het leek

jectgroep”, vult Leroy Benschop aan. “Daaruit

kijkt samen met de oudere welk beweegaan-

Wilt u informatie, advies over of ondersteuning bij het ontwikkelen van

ons een goed idee om aan te sluiten bij een

bleek dat veel ouderen in een sociaal isole-

bod het beste aansluit bij de wensen en voor-

een soortgelijk samenwerkingsverband? Neem dan contact op met Adja

breder samenwerkingsverband met als doel

ment verkeren én te weinig bewegen. Met de

keuren van de persoon en helpt bij het zetten

Strijker, a.strijker@steunpuntkoel.nl of 078-6193068.

de zorg voor ouderen in Alblasserdam te ver-

projectgroep hebben we een passende oplos-

van de eerste stappen naar een gezonder en

|
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Actueel
Generieke module
acute psychiatrie:
heldere verwachtingen,
een gezamenlijke
verantwoordelijkheid
en praktische handvatten.
Generieke module acute psychiatrie: heldere verwachtingen, een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en praktische handvatten.
Jarenlang was er voor de acute psychiatrische hulpverlening
geen standaard of richtlijn. Dat veranderde in maart 2017. In
opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en in
samenwerking met de betrokken ketenpartijen in de acuut psychiatrische hulpverlening, werd de generieke module acute psychiatrie ontwikkeld. De module maakt duidelijk wat partijen van
elkaar mogen verwachten. Het bevordert onderling begrip en er
is een gezamenlijke gedragen verantwoordelijkheid.
De generieke module acute psychiatrie

Afspraken acute psychiatrie

beschrijft de inhoud en organisatie van hulp-

Er zijn een aantal kernafspraken over de

verlening voor personen van alle leeftijden

hulpverlening gemaakt:

in een crisissituatie, waarvan het vermoeden
bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben (incl. verslavingsproblematiek).
Zij hebben vanzelfsprekend recht op dezelfde
mate van toegang tot zorg en dezelfde kwaliteit van zorg als personen met somatische
problemen.

• Voorkom crisis (signaleer beschermende
en uitlokkende factoren voor crisis)
• De-escaleer de situatie (creëer rust,
veiligheid en vertrouwen)
• Vraag of de persoon crisisafspraken
of een crisiskaart heeft
• Betrek de persoon in crisis en zijn naasten

In de acute psychiatrie gaat het vaak om ern-

zoveel mogelijk bij iedere stap in de keten

persoon snel en adequaat beoordeelt en de
behandeling start.

stige situaties met gevaarelementen, waarbij

•D
 iscussie over terechte of onterechte
verwijzing vindt achteraf plaats
•E
 valueer regelmatig casuïstiek met andere

de-escalatie en snelle en nauwkeurige afstem-

Voor de persoon in crisis en zijn naasten

Per stap in de keten zijn ook de verantwoor-

ming, overdracht en samenwerking tussen

is het van belang dat hulpverleners gericht

delijkheden per hulpverlener vastgelegd.

de vele betrokken ketenpartners van groot

zijn op het de-escaleren van de situatie, dat

Over de onderlinge samenwerking tussen

Het is van belang dat de acuut psychiatrische

belang is. Alle afspraken over de zorg voor

hulpverleners het oordeel van de persoon

hulpverleners zijn o.a. de volgende afspraken

keten vanaf het eerste contact met een ver-

deze personen bij wie snel (medisch) ingrij-

en zijn naasten zoveel mogelijk betrekken,

pen noodzakelijk is en de afspraken tussen

en dat hulpverleners rust, veiligheid en ver-

hulpverleners onderling zijn nu vastgelegd in

trouwen creëren. Daarnaast is het van belang

een standaard.

dat de acuut psychiatrische hulpverlening de
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gemaakt:

hulpverleners

verwijzer erkennen elkaars oordeel

Een zorgstandaard of generieke module beschrijft de meest actuele zorg
en behandeling voor een bepaalde aandoening of probleem en:
• is geschreven vanuit het perspectief van de cliënt en beschrijft de

wijzer vloeiend functioneert, niet onnodig
stigmatiseert of traumatiseert en aansluit bij

• De acuut psychiatrisch hulpverlener en de

Zorgstandaard en generieke module

de zorgbehoefte van de persoon in crisis en

organisatie van de zorg in de vorm van het pad dat de cliënt loopt
(patient journey)
• brengt de evidence en practise based kennis (conform de betreffende
richtlijn) en de ervaringskennis over de aandoening of stoornis bij elkaar
• beschrijft indicatoren om de uitkomst van zorg te meten

zijn naasten.
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Netwerken
Bijeenkomsten
28 juni 2018

NIEUW IN 2018!
NIEUW IN 2018!
NIEUW IN 2018!

Opleiding
Opleiding
Opleiding Huisarts (MOH)
Management
Ondersteuner
Management Ondersteuner
Huisarts (MOH)
4 april 2018 = VOL
Management Ondersteuner
Huisarts (MOH)
4 april 2018 = VOL

11 oktober 2018

11 oktober 2018

• Zwijndrecht, Steunpunt KOEL

Netwerkbijeenkomst
wijkverpleging
(preferentiegebied VGZ)

• Tijd: 15.00-17.00 uur

• Zwijndrecht, Leerpunt KOEL

• Locatie nader te bepalen

• Deelname: gratis

• Tijd: 12.00-13.30 uur

• Tijd: 15.00-17.00 uur

KOEL faciliteert sinds enkele jaren de net-

• Deelname: gratis

• Deelname: gratis

werkbijeenkomsten voor en door de POH-

Bijeenkomst voor wijkverpleegkundigen in

Bijeenkomst voor wijkverpleegkundigen

GGZ. De groep POH-GGZ groeit in onze

de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden,

in de regio Goeree-Overflakkee, Hoeksche

regio: elke bijeenkomst begroeten we nieuwe

Drechtsteden en Gorinchem en omstreken.

Waard en Voorne-Putten/Rozenburg.

gezichten. Naast een hoog netwerkgehalte

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week

komen ook werkgerelateerde onderwerpen

voor de bijeenkomst via

voor de bijeenkomst via

aan bod.

s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl.

s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl.

U ontvangt vooraf een bevestiging van

U ontvangt vooraf een bevestiging van

aanmelding.

aanmelding.

POH-GGZ
Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst
wijkverpleging
(preferentiegebied CZ)

augustus
422
2018 =2018
VOL
22april
augustus
2018
22 augustus 2018
€995,- wanneer u zich aanmeldt met kortingscode MOHKOEL
€995,- wanneer u zich aanmeldt met kortingscode MOHKOEL
€995,- wanneer u zich aanmeldt met kortingscode MOHKOEL

27 september 2018

POH-GGZ
Netwerkbijeenkomst
• Zwijndrecht, Steunpunt KOEL
• Tijd: 15.00-17.00 uur
• Deelname: gratis
KOEL faciliteert sinds enkele jaren de netwerkbijeenkomsten voor en door de POHGGZ. De groep POH-GGZ groeit in onze
regio: elke bijeenkomst begroeten we nieuwe
gezichten. Naast een hoog netwerkgehalte
komen ook werkgerelateerde onderwerpen
aan bod.
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Wilt u meer uitdaging en kan de huisarts hulp gebruiken in de praktijkvoering? Tijdens de
Wilt
u meer
uitdaging
kan
de huisarts hulpuren
gebruiken
in de praktijkvoering?
de
opleiding
MOH
leert u en
in 12
geaccrediteerde
hoe u beleidsplannen
maakt Tijdens
en
Wilt
u
meer
uitdaging
en
kan
de
huisarts
hulp
gebruiken
in
de
praktijkvoering?
Tijdens
de
opleiding
MOH
leertbegroting
u in 12 geaccrediteerde
hoe u beleidsplannen
maakt en
gebruikt, hoe
u een
opstelt en hoe uren
u personeelsbeleid
op hoofdlijnen
opstelt,
opleiding
MOH
leertbegroting
u in 12 geaccrediteerde
uren
hoe u beleidsplannen
maakt en
gebruikt,
hoe
u een
opstelt
u personeelsbeleid
uitvoert en
onderhoudt.
Daarmee
benten
u hoe
voldoende
uitgerust omop
dehoofdlijnen
huisarts op opstelt,
een
gebruikt,
hoe
u een begroting
opstelt
en
hoe
u personeelsbeleid
op
hoofdlijnen
opstelt,
uitvoert
en
onderhoudt.
Daarmee
bent
u
voldoende
uitgerust
om
de
huisarts
op
proactieve manier te adviseren en ondersteunen in diverse managementtaken. een
uitvoert
en manier
onderhoudt.
Daarmee
u voldoende
uitgerust
om de huisarts op een
proactieve
te adviseren
enbent
ondersteunen
in diverse
managementtaken.
proactieve
manier
te
adviseren
en
ondersteunen
in
diverse
managementtaken.
Kijk op www.leerpuntkoel.nl voor meer informatie of ons gehele aanbod scholingen.
Kijk op www.leerpuntkoel.nl voor meer informatie of ons gehele aanbod scholingen.
Kijk op www.leerpuntkoel.nl voor meer informatie of ons gehele aanbod scholingen.
Leerpunt KOEL
Leerpunt
IJsselmeerKOEL
34
Leerpunt
KOEL
IJsselmeer
34
3332
EX Zwijndrecht
IJsselmeer
34
3332 EX Zwijndrecht
3332 EX Zwijndrecht

(078) 61 93 068
(078) 61 93 068
secretariaat@leerpuntkoel.nl
(078)
61 93 068
secretariaat@leerpuntkoel.nl
secretariaat@leerpuntkoel.nl

www.leerpuntkoel.nl

Gedreven
door
innovatie

Patiënten melden
verbetering lage
rugklachten na
deelname aan
project "Chroniciteit
achter de rug"
Inmiddels is het project ten einde en maken wij de balans op. Hieronder leest u over
onze ervaringen en de behaalde resultaten.
In oktober 2016 maakten wij een start met

de mensen die met deze klachten de huisarts

het project “Chroniciteit achter de rug”. In

of fysiotherapeut bezoekt, zich binnen een

dit project wordt beoogd het aantal volwas-

jaar nogmaals melden met dezelfde proble-

sen recidivisten met aspecifieke rugklachten

matiek. Aangezien niet iedere patiënt gebaat

in huisartsen-, fysiotherapiepraktijken te

is bij dezelfde aanpak ten aanzien van zijn/

verlagen. Uit onderzoek bleek dat 75% van

haar lage rugprobleem, werd de STarT Back
Screening Tool geïntroduceerd. In zowel
Dordrecht als Rozenburg zijn een huisartsenpraktijk en fysiotherapiepraktijken

‘88% van de deelnemers
heeft een verbetering
van klachten ervaren’

enthousiast samen aan het werk gegaan. Zij
hebben de samenwerking geïntensiveerd en
hun zorgverlening, onderlinge communicatie
en informatievoorziening richting de patiënt op elkaar afgestemd. Door de invoering
van de STarT Back Screening Tool is een
gestandaardiseerde en uniforme werkwijze
gecreëerd.

Laura Nederpelt-Bunnik, ROS-adviseur
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de screening tool en kreeg een bij de persoon

tevreden over de behandeling die zij ontvin-

passende interventie aangeboden. Van 63%

gen van huisarts en/of fysiotherapeut.

Resultaten

van de deelnemende patiënten hebben we

In totaal hebben zij 251 patiënten gezien

na 3 maanden een follow-up ontvangen.

Deelnemende partijen:
Dordrecht

Rozenburg

Ervaring zorgverleners

• Huisartsenpraktijk Dubbelzorg

• Huisartsenpraktijk Blankenburg
• Fysiotherapiepraktijk Rembrandtsingel
•F
 ysiotherapie Rijnmond

die in aanmerking kwamen voor deelname

Daarvan gaf 88% aan een verbetering van

De deelnemende zorgverleners hebben

• Fysiotherapiepraktijk Dubbeldam

aan het project, waarvan 117 patiënten ook

klachten te hebben ervaren, waarvan 46%

hun deelname aan het rugproject positief

•M
 ilou Kuijer van Fysiotherapiepraktijk

daadwerkelijk deel hebben genomen aan het

veel verbetering en zelfs 20% aangaf volledig

ervaren. De huisartsen gaven aan zich meer

project. Ieder van hen werd gescreend met

hersteld te zijn. 85% van de deelnemers was

gesteund te voelen in terughoudend beleid

Stadspolders

• Fysiotherapiepraktijk Data

|
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Nieuws

t.a.v. lage rugklachten. Fysiotherapeuten gaven aan meer hands-off
te kunnen werken. De grootst ervaren meerwaarde door de zorgver-

Doel van het project:

leners blijkt de eenduidige wijze van informeren van de patiënten.

Door…..

Naast het verbeteren van de zorg, was een ander doel van het project

• Betere samenwerking in eerstelijnszorgverlening,

de samenwerking tussen huisartsen en therapeuten te verbeteren.

• Betere onderlinge communicatie,

95% van de deelnemende zorgverleners gaf aan dat ze elkaar door het

• Betere afstemming van zorgverlening,

rugproject beter weten te vinden en dat de samenwerking is verbe-

• Betere informatievoorziening richting de patiënt,

terd. Dit wordt als zeer waardevol ervaren. 63% van de deelnemende

….. zorgen dat patiënten hun klachten sneller onder controle

patiënten is tevreden over de samenwerking tussen de huisartsen en

krijgen en weer kunnen participeren in het dagelijks leven.

uit de
eerstelijnszorg
Afstudeeronderzoek
Gezondheidswetenschappen

de fysiotherapeuten.

Mate tevredenheid behandeling
Niet tevreden
7%
Neutraal
8%

Mate
Mate van
van herstel
herstel
Onveranderd
Onveranderd
9%
9%

Verslechterd
Verslechterd
3%
3%

Generieke module Psychische
klachten in de huisartsenpraktijk

Student Sabien Breukers gaat voor haar bachelor
Gezondheidswetenschappen bij Steunpunt KOEL onderzoek
doen naar de nieuwe betaaltitels voor de eerste lijn. Haar onderzoek
richt zich met name op de 4 nieuwe betaaltitels (praktijkmanage-

In januari 2017 is de generieke module psychische klachten in

ment, wijkmanagement, regiomanagement en ketenzorg) die zijn

de huisartsenpraktijk ontwikkeld in opdracht van het Netwerk

opgesteld in het nieuwe bekostigingsmodel huisartsenzorg en multi-

Kwaliteitsontwikkeling GGz in samenwerking met meerdere

disciplinaire samenwerking 2018. De nieuwe titels zijn gericht op het

landelijke expertise-partijen. Deze module maakt gebruik van

bevorderen van samenwerking binnen de eerste lijn met als einddoel

psychologische behandelprincipes en deeltechnieken voor in de

de realisatie van betere zorg. Ze bieden zorgverleners de mogelijkheid

huisartsenpraktijk en biedt handvatten waarmee de huisarts en

afspraken te maken met zorgverzekeraars over aanvullende vergoe-

de praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) samen met

dingen per ingeschreven verzekerde. Sabien zal in haar onderzoek

de volwassen patiënt tot passende zorg kunnen komen. Deze zorg

voortbouwen op de inventarisatie die eerder werd uitgevoerd door

richt zich op het versterken van de gezondheid, het voorkomen van

ROS-adviseur Laura Nederpelt-Bunnik.

verdere ontregeling die de kans op een psychische stoornis vergroot
en het tijdig onderkennen van ernstige beelden.
De module is te vinden op www.ggzstandaarden.nl.
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Ontwikkelagenda Wijkverpleging
2017 - 2019

Verbeterd
Verbeterd
88%
88%

Tevreden
85%

FysioDordt zet ArtroseNet op

Recent is het hoofdlijnakkoord wijkverpleging 2018 gesloten.

FysioDordt, de coöperatie van fysiotherapeuten in Dordrecht e.o.,

de wijkverpleegkundige zorg verder te verbeteren. Samen met het

Daarmee geven partijen aan dat er een gezamenlijke opgave ligt om

Dankwoord aan:

maken een start met ArtroseNet.

toenemende budget voor wijkverpleging is er meer ruimte om wijk-

Meer informatie:

Dit ArtroseNet heeft als doel fysiotherapeuten op uniforme wijze

verpleegkundige zorg te intensiveren met meer kwaliteit. Een belang-

Jasper Bier, onderzoeker aan het Erasmus Medisch

Voor meer informatie over dit project kunt u contact

diagnostiek en behandeling bij patiënten met artrose aan de heup en

rijk onderdeel van het bestuurlijk akkoord is de uitwerking van de

Centrum. Jasper heeft binnen dit project onderzoek

opnemen met Laura Nederpelt–Bunnik, adviseur

knie te laten verrichten. Hierbij wordt gehandeld volgens de herziene

ontwikkelagenda 2017-2019. In deze agenda zijn kwaliteit, arbeids-

gedaan naar de implementatie van de Start Back

Steunpunt KOEL via l.nederpelt@steunpuntkoel.nl.

KNGF-richtlijn artrose heup/knie en recente evidence. Ook de tweede

markt, substitutie en samenwerking als speerpunten gedefinieerd. De

Screening Tool binnen de eerstelijnszorgverlening.

lijn is betrokken bij het initiatief; er is een nauwe en goede samen-

komende jaren zal worden gewerkt aan het verder inzichtelijk maken

Daarnaast heeft hij het informatieboekje, -film en website

werking met het Albert Schweitzer Ziekenhuis. De deelnemers zullen

van wijkverpleegkundige zorg met evidence-based richtlijnen en

(www.rugpijn-info.nl) ontwikkeld en heeft hij de scholing

zelf een actieve bijdrage aan het ArtroseNet leveren. Er is een werk-

protocollen. De wijkverpleegkundigen praten zelf mee over de ont-

voor de deelnemers verzorgd.

groep samengesteld die start met het organiseren van scholing voor

wikkeling van hun vak. Dit doen zij o.a. op 2 netwerkbijeenkomsten

Jasper, dank voor je werk!

de deelnemers. De aanleiding tot het opzetten van een ArtroseNet is

wijkverpleging, die Steunpunt KOEL jaarlijks organiseert, voor wijk-

de per 1 januari jl. veranderde financiering voor mensen met artrose

verplegers uit het oostelijk als het westelijk deel van de ROS-regio.

aan de heup en knie. Die vergoeding valt per die datum (deels) onder

In 2018 vindt de najaarsbijeenkomst van het netwerk wijkverpleging

de basisverzekering.

plaats op donderdag 11 oktober 2018.

Laura Nederpelt-Bunnik, adviseur bij Steunpunt KOEL begeleidt

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marcel Hoogerheide of

dit traject.

Klarie Dekker via tel. 078-6193068.
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Op
Twitter
gelezen

Helder
antwoord

Op veel gestelde
vragen over:

ROS-adviseur Laura Nederpelt
met aandachtsgebied oefen- en
fysiotherapeuten.

het eerstelijnsverblijf (ELV)
Adviseurs Lia Winterswijk en Laura Nederpelt houden zich bij

deze zorg in te kopen. Zorginstellingen als ziekenhuizen en ver-

Steunpunt KOEL bezig met de eerstelijnsverblijven in onze

pleeghuizen kunnen er voor kiezen om ELV-bedden aan te bieden.

regio. Zij geven antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Een huisarts, specialist/transferverpleegkundige of huisarts op de
huisartsenpost kan verwijzen naar een ELV. De verwijzer moet op de

Wat is een eerstelijnsverblijf?

hoogte zijn van de lokale mogelijkheden, maar ook van alternatieven

Een eerstelijnsverblijf is een kortdurend medisch noodzakelijk verblijf

als de lokale bedden vol zijn. Het is daarom belangrijk dat er een goed

in verband met geneeskundige zorg zoals de huisarts die biedt, waar-

overzicht komt van de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de

bij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig nodig is. Dit kan

ELV-bedden. Dit kan bijv. door het inrichten van een centraal aan-

al dan niet gepaard gaan met verpleging, verzorging of paramedische

meldpunt en het organiseren van de bereikbaarheid in de ANW-uren.

zorg. Een eerstelijnsverblijf kan afhankelijk van hoe e.e.a. plaatselijk

Huisartsen op de huisartsenpost zijn niet altijd bekend met de plaat-

geregeld is, geboden worden in bijv. een ziekenhuis of verpleeghuis,

selijke situatie en hebben baat bij een duidelijke verwijsrichtlijn. Ook

maar ook andere invulling is mogelijk.

kunnen afspraken voor overdrachten en over onderlinge communicatie gemaakt worden. Daarnaast blijkt dat niet alle aanmeldingen voor

Voor wie is het eerstelijnsverblijf bedoeld?

ELV-zorg op het juiste bed terecht komen, dus lijken ook een goede

Het ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen de tijdelijk niet in staat

triage en afspraken over die triage zinvol.

zijn om in hun eigen woonomgeving te verblijven, maar waarvoor
een opname in het ziekenhuis of andere zorginstelling niet (langer)

Wat is jullie rol hierin vanuit Steunpunt KOEL?

noodzakelijk is. Een verblijf in een ELV duurt minimaal 24 uur en

Wij treden op als de verbinder tussen de verschillende reeds ontstane

maximaal 3 maanden. Het is de bedoeling dat iemand na een verblijf

initiatieven in de regio. In die rol leggen wij verbindingen en creë-

weer kan terugkeren naar huis.

ren een regionaal overzicht. Daarnaast zijn we, bijv. in de Hoeksche
Waard, betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de ELV-

Zijn er verschillende soorten eerstelijnsverblijven?

organisatie. Wij ondersteunen daarbij in het proces van organiseren

Ja, er zijn verschillende vormen met ieder een andere verantwoorde-

en implementeren. Doel is daarbij de patiënt zo snel mogelijk in zijn

lijkheid van de huisarts of specialist ouderenzorg, namelijk:

eigen omgeving te voorzien van de juiste zorg met zo min mogelijk

• ELV laag complex: er is sprake van een enkelvoudige aandoening. De

inspanning voor de verwijzer. Ook maken wij ons sterk voor een

zorg wordt geboden door de eigen huisarts van de patiënt in samen-

juiste bezetting van de ELV-bedden.

werking met verpleging, verzorging en/of paramedici.
• ELV hoog complex: er is sprake van meerdere en elkaar beïnvloedende
aandoeningen of beperkingen. De verantwoordelijkheid van deze
zorg valt onder de Specialist Ouderengeneeskunde (SO).
• ELV palliatief: er sprake is van zorg voor een patiënt waarbij de
levensverwachting volgens de behandelend arts gemiddeld 3 maanden of korter zal zijn. De verantwoordelijkheid van deze zorg valt
onder de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) van de zorginstelling
of de hospice-arts.
Wie zijn er betrokken bij de organisatie van de ELV?

Vanaf 2016 kunnen mensen die om medische redenen
tijdelijk niet thuis kunnen wonen, gebruik maken van een
eerstelijnsverblijf.
Per 1 januari 2017 geldt voor het eerstelijnsverblijf een
structurele bekostiging via de Zorgverzekeringswet.
Voor het inrichten van ELV in de regio is het noodzakelijk
dat er lokaal afspraken gemaakt worden tussen
huisartsen, zorginstellingen, huisartsenposten en
ziekenhuizen. Steunpunt KOEL treedt hierbij op als
verbinder en ondersteuner.

De zorgverzekeraar bekostigt het eerstelijnsverblijf en is verplicht
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