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Gedreven door innovatie

Logopedisten werken samen  

in LogoNet Drechtsteden. 10

Zorg voor jong en oud

Gaat het goed met de jeugdzorg? Gemeenten hebben de verantwoordelijk-
heid (en het budget) gekregen en geven daar in de praktijk vaak verschillend 
uitvoering aan. Het is belangrijk daarbij goed te luisteren naar signalen van de 
praktijkvloer.  
 
Huisartsen worden al een tijd ondersteund door één of meerdere  POH-GGZ. Deze 

mensen zijn goed opgeleid en bezitten een schat aan talenten om veel psychosociale 

problematiek aan te pakken en samen met patiënten op te lossen. In een aantal ge-

vallen wordt gewerkt met een POH-GGZ Jeugd. De financiering daarvan kan echter 

een probleem zijn. Wie betaalt; de zorgverzekeraar, de gemeente of allebei? In Spij-

kenisse, gemeente Nissewaard is de handschoen opgepakt door de gemeente samen 

met de huisartsen, waarbij de regiefunctie bij de huisarts blijft. Gewaagd? Lees het 

artikel hierover in dit magazine.

Aan de andere kant hebben we in de regio te maken met een veel grotere verou-

deringsgolf dan bijvoorbeeld in de grote steden. Casemanagers dementie worden 

ingezet om de mantelzorg en eerstelijnszorg te ontlasten. In de keten vormen zij een 

belangrijke schakel, hoewel niet altijd helder is op welk moment hun inzet nodig is. 

En de toename aan complexe probleemgevallen maakt hun werk er niet gemakkelij-

ker op. Wachtlijsten, gebrek aan crisisbedden, overbelaste mantelzorgers en wijk-

verpleegkundigen zijn de eerste symptomen van een haperende keten. Dat vraagt 

ook een inzet van gemeenten (WMO) en van de samenleving zelf, zoals nu bijv. al in 

ontwikkeling is op Goeree-Overflakkee.

We kunnen trots zijn op het ontstaan van netwerken in de eerste lijn. Hadden we al 

een oncologienetwerk in onze regio, in Dordrecht is een logopedie-netwerk opge-

richt. Daardoor kent men elkaar beter, weet wie gespecialiseerd is in bepaalde klach-

ten en is de logopedist beter herkenbaar voor verwijzers en patiënten. Samenwerken 

loont! Uiteindelijk leidt het tot betere zorg en daarmee is ook met dit initiatief weer 

winst geboekt voor de patiënt. 

Adrie Evertse 
Directeur Steunpunt KOEL

In gesprek met

Casemanager dementie  

Janske Berghuis-Middelkoop over  

haar werk in de Hoeksche Waard. 

Actueel 

Inzet POH-GGZ Jeugd in 

huisartsenpraktijken Spijkenisse  

door gemeente.

Nieuws uit de eerste lijn

Ondersteuning ergotherapeuten, 

startbijeenkomst Alblasserdam 

Beweegt, GGZ Delfland ook aanbieder 
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integraal werken in de wijk in beeld.
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De Ketenzorg Dementie, een samenwer-

kingsverband van verschillende organisaties 

binnen de Hoeksche Waard rondom demen-

tie, heeft een team van 6 casemanagers in 

dienst. Deze casemanagers dementie komen 

uit verschillende zorgorganisaties en wer-

ken onafhankelijk voor alle cliënten in de 

Hoeksche Waard. Janske: “We werken ieder 

in een eigen deelgebied binnen de Hoeksche 

Waard. Dit maakt het mogelijk om een 

netwerk op te bouwen en goed ingevoerd 

te raken in de mogelijkheden voor cliënten 

dichtbij huis. Het is daarnaast fijn voor huis-

arts, thuiszorg, huishoudelijke ondersteu-

ning, familie en specialistische zorg om één 

vast aanspreekpunt te hebben. Wij brengen 

als spin in het web alle lijnen bij elkaar.”

Janske pleit voor vroege aanmelding van 

mensen met dementie en hun mantelzorger. 

“Vaak merken we dat we te laat worden inge-

schakeld. Waarbij ofwel de cliënt al dusdanig 

achteruit is gegaan dat contact met ons of 

andere mensen op de dagbesteding niet meer 

mogelijk is en/of de mantelzorger overbelast 

is geraakt. Juist wanneer we in een vroeg sta-

dium met een cliënt en mantelzorger in con-

tact komen, is het nog mogelijk om een band 

op te bouwen en mensen goed te begeleiden. 

We gaan dan in gesprek over de mogelijkhe-

den van zorg, hulp en dagbesteding en kun-

nen deze zo goed mogelijk aan laten sluiten 

op de wensen. Het is prachtig als we iemand 

door een passende vorm van dagbesteding 

uit het isolement dat bij dementie op de 

loer ligt, houden. Tegelijkertijd is er voor de 

mantelzorger ruimte om op de vrijkomende 

momenten deel te nemen aan georganiseerde 

activiteiten of alleen op stap te gaan. Dat is 

enorm belangrijk. Het maakt het mogelijk 

de zware zorgtaak die zij vervullen langer vol 

te houden. In een dergelijke situatie is elke 

adempauze goud waard.”

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op 

casemanagers voor ondersteuning. Janske: 

“We merkten dat we de vraag niet meer 

aan konden en er een wachtlijst ontstond. 

Natuurlijk zijn we op zoek gegaan naar 

manieren om de wachtlijst te beperken. Op 

dit moment zijn we bezig onze werkzaam-

heden zoveel mogelijk te stroomlijnen. Ook 

wordt er een nieuwe casemanager aange-

trokken. Dit moet er voor zorgen dat we de 

ontstane wachtlijst snel kunnen wegwerken 

en we aanvragen bij binnenkomst weer direct 

kunnen behandelen.” Nederland vergrijst en de levensverwachting 

neemt verder toe naar bijna 86 jaar. Hierdoor 

stijgt het aantal ouderdomsziekten, zoals 

dementie. Janske vertelt: “Het aantal mensen 

met dementie in de Hoeksche Waard is hoog 

en de prognose leert ons dat we tussen  

2015 en 2030 te maken krijgen met een 

stijging van 84%. Deze stijging ligt vele 

malen hoger dan de stijging van het lande-

lijke gemiddelde van. 63%. Om die enorme 

stijging het hoofd te kunnen bieden, is goede 

samenwerking en afstemming tussen zorg-

verleners en andere betrokken partijen van 

groot belang.” 

Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen is de grootste wens van vele mensen met 

dementie en hun mantelzorgers. Hiervoor is het noodzakelijk dat men de juiste zorg 

en ondersteuning krijgt en rekening gehouden wordt met de draagkracht van de man-

telzorger. Om mensen te helpen hun weg te vinden in het woud dat dementiezorg heet, 

zijn casemanagers dementie aangesteld. We praten met Janske Berghuis-Middelkoop, 

werkzaam als casemanager dementie in de Hoeksche Waard.

‘Vroege aanmelding is 
ontzettend belangrijk voor 

mensen met dementie en 
hun mantelzorgers’

Het is belangrijk om dementie in 

een zo vroeg mogelijk stadium te 

herkennen en te diagnosticeren. 

De mens met dementie en de 

mantelzorger kunnen dan vanaf 

het begin goed worden begeleid. 

Casemanagement dementie kan 

dergelijke ondersteuning bieden.

KOEL in gesprek met
Janske Berghuis-Middelkoop 
Casemanager dementie 

Steunpunt KOEL is als adviserende partij betrokken bij de 

professionaliseringsslag die gemaakt wordt. 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?  

Neem contact met ons op via tel. 078-6193068 of info@steunpuntkoel.nl
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Actueel 
POH-GGZ Jeugd  
in de huisartsenpraktijk
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. 

Daarmee zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een 

groot deel van de zorg voor jeugd. Jongeren met psychische 

problemen komen via de huisartsenpraktijk terecht bij de prak-

tijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Deze is echter niet altijd 

voldoende toegerust voor jeugd specifieke problemen. Hierdoor 

worden jongeren met lichte problematiek vaak doorverwezen 

naar de (duurdere) specialistische GGZ. 

In de gemeente Nissewaard is daarvoor, 

in navolging van enkele initiatieven in 

Friesland, een oplossing gevonden. Bijna alle 

huisartsenpraktijken in Spijkenisse doen mee 

aan een pilot waarbij de gemeente in iedere 

huisartsenpraktijk een POH-GGZ Jeugd faci-

liteert. Deze POH-GGZ Jeugd is opgeleid als 

orthopedagoog of kinderpsycholoog en kan 

de hulpvraag snel verduidelijken en de jon-

gere vaak weer op weg helpen. Indien nodig 

wordt alsnog doorverwezen naar de specialis-

tische GGZ. Voordeel van deze aanpak is, dat 

een passender antwoord wordt gegeven op 

de hulpvraag van jongeren. Zij worden veel 

sneller en dichtbij huis geholpen. De druk op 

de wachtlijsten voor de specialistische GGZ 

neemt af en de zorg die nodig is kan tegen 

lagere kosten worden geleverd. 

Bert Deuling, als extern adviseur van Keizers 

& Visser betrokken bij de pilot, is overtuigd 

van de meerwaarde van deze aanpak. ”Waar 

voorheen ongeveer 95% van de jongeren 

door huisartsen werd doorverwezen naar de 

2e lijn, is dit met de inzet van de POH GGZ 

Jeugd structureel teruggebracht tot ongeveer 

25%. Dat is een enorme kwaliteitsslag en 

besparing.”

Dat de samenwerking tussen gemeente en 

huisartsen door de pilot is verbeterd, is een 

groot winstpunt. Bert: “De wethouder is 

voorzitter van de begeleidingscommissie 

die als stuurgroep voor de pilot fungeert. 

Ieder half jaar komen wethouder, huisartsen, 

PO-samenwerkingsverbanden, JOT, CJG en 

JGZ bij elkaar om de de ervaringen en resul-

taten te bespreken. Door de goede contacten 

die op deze manier ontstaan en onderhouden 

blijven, is het ook makkelijker om de samen-

werking tussen huisartsen en gemeente te 

verbreden naar alle bevolkingsgroepen van 0 

tot 100 jaar. De basis die nu gelegd is, is een 

mooie voedingsbodem voor samenwerking 

ook op andere gebieden.”

Ook in de rest van de regio Zuid-Holland 

Zuid ziet Bert mogelijkheden. Hij heeft con-

tacten in Hellevoetsluis, Brielle, Ridderkerk 

en Oud-Beijerland, waar men ook geïnte-

resseerd is in deze aanpak. Bert: “Ik geef 

gemeenten, huisartsen en Steunpunt KOEL 

het advies om met elkaar in gesprek te gaan. 

Faciliteer als gemeente huisartsen met een 

POH-GGZ Jeugd. Inmiddels zijn er een paar 

pilots, waarbij zorgverzekeraar en gemeente 

gezamenlijk een POH-GGZ Jeugd faciliteren 

in de huisartsenpraktijk. Deze aanpak levert 

veel winst op, niet in de eerste plaats in geld, 

maar vooral voor de kwaliteit van de zorg aan 

jeugdige patiënten in de huisartspraktijk.”

Wilt u meer weten over inzet van een POH GGZ Jeugd in uw praktijk? 

Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op 078-6193068  

of via info@steunpuntkoel.nl.
Bert Deuling

‘Faciliteer als gemeente 
huisartsen met een  
POH-GGZ Jeugd.’
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Noteer
in de
agenda
Netwerken
Bijeenkomsten

6 oktober 2018

Kick-off Alblasserdam  
Beweegt met gratis fittest
•	 	Sportcentrum de Blokweer, Alblasserdam

•	 	Tijd:	12.00-17.00	uur

•	 	Deelname:	gratis

Als kick-off van project ‘Alblasserdam 

Beweegt’ en als afsluiting van de week 

van de oudere is er voor de inwoners van 

Alblasserdam een fittest georganiseerd. Bent 

of kent u iemand die een fittest wil doen? 

Aanmelden kan via https://www.teamsport-

service.nl/actueel/nieuws/fittest-alblasserdam/. 

Ook zorgverleners zijn van harte welkom  

een kijkje te komen nemen. 

29 oktober 2018

Informatiecafé zorg welzijn 
wonen Hoeksche Waard
•	 	Oud-Beijerland,	exacte	locatie	volgt

•	 	Tijd:	17.30-19.30	uur

•	 	Deelname:	gratis

Thema is “De inclusieve samenleving”, 

de samenwerking tussen zorg- en sociale 

domein. De samenvoeging van de gemeenten 

in de Hoeksche Waard per 1 januari 2019 en 

wat dit betekent voor professionals in zorg- 

en sociale domein, worden uitgediept in een 

interactieve netwerkbijeenkomst. Aanmelden 

kan tot uiterlijk 1 week voor de bijeenkomst 

via s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl. U ont-

vangt een bevestiging van aanmelding.

7 november 2018

Bijeenkomst Oncologie  
in de eerste lijn
•	 	Zwijndrecht,	Steunpunt	KOEL

•	 	Tijd:	17.30-21.00	uur

•	 	Deelname:	€	50,--

•	 Aanmelden:	via	www.leerpuntkoel.nl	

Met het oog op de veranderingen in de  

organisatie van de oncologische zorg en in de 

behoefte van de patiënt, organiseren wij een 

bijeenkomst Oncologie in de eerste lijn.  

Aan bod komen landelijke en regionale 

ontwikkelingen, Cancer Care Centra 

Amsterdam, Quickscan St. Ook en ervarin-

gen van een arts die patiënt werd.

20 november 2018

Informatiecafé zorg,  
welzijn en dienstensector 
Alblasserwaard
Alblasserdam,	Landvast

Tijd:	17.30-19.30	uur	 

Deelname:	gratis

Thema is “De verbinding centraal”,  

wijkgericht werken in de ouderenzorg.  

Er worden twee initiatieven van wijkgericht 

werken in de regio gepresenteerd. Wat 

is er nodig om de initiatieven toe te pas-

sen in de eigen wijk? Aanmelden kan tot 

uiterlijk 1 week voor de bijeenkomst via 

s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl.  

U ontvangt een bevestiging van aanmelding.

11 oktober 2018

Netwerkbijeenkomst  
wijkverpleging  
(preferentiegebied CZ)
•	 	Zwijndrecht,	Steunpunt	KOEL

•	 	Tijd:	15.00-17.00	uur

•	 Deelname:	gratis

Bijeenkomst voor wijkverpleegkundigen 

in de regio Goeree-Overflakkee, Hoeksche 

Waard en Voorne-Putten/Rozenburg. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week  

voor de bijeenkomst via 

s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl. 

U ontvangt vooraf een bevestiging van 

aanmelding.

11 oktober 2018

Netwerkbijeenkomst  
wijkverpleging  
(preferentiegebied VGZ)
•	 	Zwijndrecht,	Steunpunt	KOEL

•	 	Tijd:	12.00-13.30	uur

•	 Deelname:	gratis

Bijeenkomst voor wijkverpleegkundigen in 

de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, 

Drechtsteden en Gorinchem en omstreken. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 week  

voor de bijeenkomst via 

s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl.  

U ontvangt vooraf een bevestiging van 

aanmelding.

 Informatie        
 

Datum  Woensdag 7 november 2018 
Tijd   17.30-21.00 uur, met broodjes 
   vooraf 
Locatie  Steunpunt KOEL, Zwijndrecht   
Kosten  € 50,- 
Aanmelden Via www.leerpuntkoel.nl  

Programma  

�• Landelijke en regionale ontwikkelingen 

�• Succesfactoren van Cancer Care Centra Amsterdam 
(door founder Annemarie Beintema) 

�• Patiëntervaringen van een dokter die  
patiënt werd (door Geert van Dijk) 

�• Uitkomsten QuickScan Stichting OOK 
(door onderzoeker Anne-Marie Bart) 

 Oncologie in de  
eerste lijn 

Met het oog op de (noodzakelijke) ver-
anderingen in de organisatie van de 
oncologische zorg en de behoeften van 
patiënten, nodigen we u graag uit voor 
een bijeenkomst op 7 november a.s. 

De patiënt 
aan het 
woord... 
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Gedreven 
door 
innovatie 
Logonet Drechtsteden

5 logopediepraktijken in Dordrecht en Papendrecht hebben de handen ineengeslagen 

en	vormen	sinds	vorig	jaar	samen	LogoNet	Drechtsteden.	Naast	alle	voordelen	die	

samenwerken biedt, is een breder podium ontstaan om logopedie beter voor het voet-

licht	te	brengen.	We	praten	met	Chantal	Mailly	van	Logopediepraktijk	Logomedia	uit	

Dordrecht.

king geformaliseerd met een maatschapscon-

tract. Het staat nu als een huis.”

Wat is het geheim van jullie 

samenwerking?

“Binnen LogoNet hebben alle logopedisten 

een eigen specialisatie. Door de korte lijnen 

die we hebben, is overleggen of naar elkaar 

doorverwijzen heel gemakkelijk. Ook heb-

ben we, mede door onze specialisaties, ieder 

een eigen netwerk opgebouwd. Binnen ons 

samenwerkingsverband hebben we daar 

allemaal profijt van. De lijnen met andere 

disciplines zijn daardoor korter en we vinden 

sneller de juiste weg, wat zich vertaalt in 

kwalitatieve zorg en een een klant die snel op 

de juiste plaats de juiste zorg krijgt.” 

Werken jullie ook samen met andere 

disciplines?

“We vinden een multidisciplinaire aanpak 

Waarom wilden jullie gaan samenwerken?

Chantal vertelt: “We kennen elkaar al jaren 

via de kwaliteitskring en zijn alle 6 gepassio-

neerd over ons vak. Het was al een tijd onze 

wens om niet alleen te praten over al onze 

ideeën en plannen, maar deze ook vorm te 

geven. Na een startbijeenkomst waarin we 

ook andere logopediepraktijken uit de regio 

uitgenodigd hadden, bleef deze kleine, maar 

zeer enthousiaste groep over.”

Hoe hebben jullie de samenwerking vorm 

gegeven?

“We hebben Steunpunt KOEL ingeschakeld 

om ons te helpen de samenwerking op te 

zetten. Adviseur Eveline Los heeft ons in het 

gehele proces ondersteund. Zo hebben we 

met haar o.a. gekeken naar ieders kwaliteiten 

en rol binnen binnen de samenwerking. Ze 

stelde ons de juiste vragen en floot ons terug 

wanneer nodig. In juni jl. is onze samenwer-

voor logopedische problemen heel waar-

devol. We zoeken actief de verbinding met 

andere zorg-, maar ook onderwijsprofessio-

nals. Vanuit LogoNet werken we o.a. samen 

met orthopedagogen, psychologen, fysio- en 

ergotherapeuten, huisartsen, KNO-artsen, 

wijkteams, scholen, peuterspeelzalen en 

consultatiebureaus. Op onze site staan ook 

richtlijnen voor multidisciplinaire teams.

Kun je iets vertellen over jullie plannen 

en ideeën?

“We zijn nu bezig met het uitwerken van 

onze plannen; onze gezamenlijke website 

bijvoorbeeld.  

De website (www.logonet.nl) is sinds novem-

ber vorig jaar online en bevat informatie over 

allerhande zaken rondom logopedie.  

We hebben daarin waardevolle informatie 

opgenomen voor zorgvragers, zorg- en 

onderwijsprofessionals.  

Denk bijvoorbeeld aan (multidisciplinaire) 

richtlijnen. De informatie is overzichtelijk 

samengebracht. We hopen hiermee voor 

alle partijen een goed overzicht gecreëerd te 

hebben van de mogelijkheden van logopedie. 

Naast de website zijn we nu ook bezig met 

het ontwikkelen en geven van trainingen 

(bijv. “vroegtijdig signaleren van logopedi-

sche problemen”). 

Logonet
drechtsteden

Logopediepraktijk Winterswijk

• Annelieke van der Dussen

• Lia Winterswijk

Logopediepraktijk J. van Es

• Jantine van Es 

Logopediepraktijk Stadspolders

• Angelique Oostrijk

Logopediepraktijk de Laet

• Nicole de Laet

Logomedia logopediepraktijk

• Chantal Mailly

in LogoNet Drechtsteden zijn verenigd:

Heeft u interesse in het opstarten van een samenwerkingsverband? Neem 

dan contact met ons op (tel 078-6193068 of info@steunpuntkoel.nl). We 

gaan graag met u in gesprek over onze mogelijkheden tot ondersteuning.
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Nieuws
uit de 

eerstelijnszorg

Steunpunt KOEL ondersteunt  
ook ergotherapeuten

Een groot deel van de eerste lijn werd al ondersteund, maar sinds 

januari 2018 is het ook voor ergotherapeuten mogelijk om onder-

steuning te ontvangen van een Regionale Ondersteuningsstructuur 

(ROS). Dit komt door een uitbreiding van de ‘Beleidsregel regio-

nale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling’ van 

VWS, die de financieringsstroom van de ROS reguleert. Steunpunt 

KOEL heeft ergotherapeuten al wel bij projecten betrokken, maar 

met ingang van dit jaar kunnen wij ook gehoor geven aan de onder-

steuningsvragen van ergotherapeuten en betrekken we ergothera-

peuten proactief bij projecten. Dat doen we door onze contacten 

met Ergotherapie Nederland, Paramedisch Platform Nederland en 

het Regionale Ergotherapie Netwerk Zuid-Holland Zuid maar ook 

door goed contact met individuele ergotherapeuten in de regio. 

Geïnteresseerde ergotherapeuten kunnen zich aanmelden voor de 

nieuwsbrief via www.steunpuntkoel.nl.  

Als eerstelijns ergotherapeut kunt u zich ook aanmelden voor ver-

melding op www.zorgkaarteerstelijn.nl (inclusief vermelding van spe-

cialisatie), zodat zorgverleners én inwoners uit de regio gemakkelijk 

contact met u op kunnen nemen. Dat doet u door uw naam, functie, 

specialisatie, en volledige contactgegevens van uw praktijk te mailen 

naar info@steunpuntkoel.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u 

contact opnemen met Adja Strijker, a.strijker@steunpuntkoel.nl.

GGZ Delfland nieuwe aanbieder
POH-GGZ in de regio

Sinds eind 2017 neemt GGZ Delfland onderdelen van de fuserende 

partijen Antes en Parnassia over. Daarmee is GGZ Delfland nieuwe 

aanbieder van POH-GGZ in de regio. Tot de mogelijkheden behoort 

het inzetten van een POH-GGZ in de huisartsenpraktijk via detache-

ring. GGZ Delfland heeft nu een kliniek in Berkel-Rodenrijs, twee 

Oproep: denk mee over 
aanpak kinderen met 
overgewicht in Dordrecht

De Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ wil aan de slag met een keten-

aanpak overgewicht bij kinderen en zoekt eerstelijnsprofessionals die 

mee willen denken. Komt u in de praktijk kinderen tegen met overge-

wicht, vindt u het soms lastig het gesprek hierover aan te gaan, vraagt 

u zich af naar wie u kunt doorverwijzen of hoe u tot verandering 

kunt bewegen? Wilt u meedenken over de ketenaanpak stuur dan 

een bericht naar Marianne van der Mijden (via mc.van.der.mijden@

dienstgezondheidjeugd.nl). De aanpak is gebaseerd op het landelijke 

model dat ontwikkeld is door Care4Obesity. Meer informatie vindt u 

op www.c4o-proeftuinen.nl.

Startbijeenkomst 
Alblasserdam Beweegt 

Op 28 aug jl. kwamen betrokkenen uit Alblasserdam, maar ook geïn-

teresseerden van buiten Alblasserdam samen in het Participand voor 

de startbijeenkomst van Alblasserdam Beweegt. Het concept werd 

uitgebreid besproken, de NHG-zorgmodule bewegen als handvat voor 

verwijzing toegelicht en een korte workshop motivational intervie-

wing werd gegeven door Hans Postema, Kaderhuisarts bewegen. 

Het projectdoel is een goede doorstroom van zorg in de eerste lijn 

naar beweegaanbod bij welzijn en sportaanbieders te faciliteren. 

Op 6 oktober vindt de officiële kick-off van Alblasserdam Beweegt 

plaats. Nu nog een project, maar straks hopelijk de normaalste zaak 

van de wereld om samen te werken met de behoefte van de inwoners 

centraal. Meer weten? Kijk op www.steunpuntkoel.nl of mail Adja 

Strijker, projectleider, a.strijker@steunpuntkoel.nl. 

klinieken in Rotterdam en een behandelcentrum in Spijkenisse. Ook 

buiten de klinieken worden er cliënten overgenomen van Parnassia 

en Antes. De POH-GGZ die werkzaam zijn vanuit GGZ Delfland 

worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij de POH-GGZ 

netwerkbijeenkomsten die wij organiseren. 

Tool geeft inzicht 
in verbeterpunten integraal 
werken in de wijk

Het wijkgericht integraal werken heeft de laatste jaren een vlucht 

genomen in veel gemeenten en wordt toegepast in veel wijken. Onder 

integraal werken verstaan we in samenhang en afstemming, domein-

overstijgend (multidisciplinair/interprofessioneel) samenwerken 

aan efficiënte en effectieve ondersteuning van en met de inwoner in 

de wijk bij zorg- en hulpvragen en bij het voorkomen van zorg- en 

hulpvragen. 

Maar hoe verloopt de samenwerking tussen alle betrokken profes-

sionals nu? Weten zij elkaar te vinden? Zijn de doelstellingen helder? 

In het kader van BeterOud, is een analysetool ontwikkeld waarmee 

u als individu én als team inzicht krijgt in hoe het gaat met integraal 

werken in de wijk. De achterliggende gedachte is dat integraal werken 

alleen slaagt als op álle niveaus integraal wordt gewerkt en er afstem-

ming is tussen de verschillende niveaus.  

Het model is bij uitstek geschikt om samen met teamleden in te 

vullen (ieder individueel). U krijgt meteen inzicht in de niveaus die 

meer aandacht verdienen voor concrete verbeterpunten. U vindt de 

tool op https://www.integraalwerken.nl/over-het-model/. Heeft u 

advies of begeleiding nodig bij het invullen van de analysetool en het 

bespreken van een actieplan, neemt dan contact met ons op (tel. 078-

6193068 of info@steunpuntkoel.nl). Adviseur Klarie Dekker helpt u 

graag verder.

Akkoord over farmaceutische 
spoedzorg

Spoedmedicijnen blijven voor inwoners van de Hoeksche Waard 

ook 's nachts en in het weekend beschikbaar. Door de afspraak die 

huisartsen, zorgverzekeraar CZ, apothekers, de vijf gemeenten in 

de Hoeksche Waard en Steunpunt KOEL gemaakt hebben, wordt 

voorkomen dat patiënten na 1 januari 2019 geconfronteerd worden 

met een fikse stijging van de prijs voor spoedmedicijnen. Door het 

wegvallen van overheidssubsidie dreigden medicijnen namelijk min-

stens € 60,-- duurder te worden. Door ruimere openingstijden van de 

dienstapotheek in Klaaswaal en het feit dat huisartsen zelf ’s nachts 

medicatie voorhanden hebben, kunnen de meeste patiënten direct 

geholpen worden. Patiënten merken in principe niets van de veran-

dering, behalve dat ze na 23.00 uur niet meer met een recept naar 

de dienstapotheek hoeven. De huisarts zal nu vaak, ter overbrugging 

van de nacht, de medicatie toedienen. Heeft de dokter een genees-

middel niet voorhanden en kan toediening niet wachten tot de vol-

gende ochtend, dan zal er in samenwerking met de dienstapotheek 

Drechtsteden een koerier met de noodzakelijke medicatie langs 

huis komen. Wanneer medicatie kan wachten, dan krijgt de patiënt 

een recept waarmee zelf de medicatie opgehaald kan worden bij de 

eigen apotheek als die weer geopend is. Wanneer een patiënt hierop 

niet wil wachten, kan een patiënt met dit recept ook altijd zelf de 

medicatie ophalen bij een dienstapotheek die wel 's nachts geopend 

is, bijvoorbeeld in Dordrecht of Rotterdam. Jochem Janssen van 

Huisartsenpost 't Hellegat is tevreden: "We hebben met alle partijen 

goede afspraken gemaakt, zodat de inwoners van deze regio zich 

geen zorgen hoeven te maken over spoedmedicatie buiten kantoor-

tijden. Filiz Yesil, die haar apotheek bij ons in de huisartsenpost 

heeft, houdt haar apotheek iedere dag tot 23.00 uur open. Hierna 

zal de huisarts met de patiënt de beste oplossing kiezen om de nacht 

goed door te komen."

Startbijeenkomst  

Alblasserdam Beweegt
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Drieluik  

Wijkgericht werken voor POH’s 
en wijkverpleegkundigen 

Het gesprek 
Er is een grote rol weggelegd 
voor de aanwezige 78-jarige 

cliënt en zijn even oude vrouw/mantelzorger. 
Zij geven een toelichting op hun ervaringen 
van de afgelopen 3-4 jaar waarin zij gecon-
fronteerd werden met ziekte, beperkingen en 
groter wordende afhankelijkheid. Tevens 
wordt de rol en het zwaarder worden van de 
ondersteuning door de mantelzorger uitge-
breid besproken. Wat kunnen praktijkonder-
steuner en/of wijkverpleegkundige beteke-
nen? Waar vinden zij elkaar in de formele en 
informele zorg die nodig is? Kan onderscheid 
in typen cliënten behulpzaam zijn en hoe? 

Ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat vraagt een grote zelfstandig-
heid en zelfredzaamheid van de cliënt en zijn omgeving. In de LESA “zorg voor kwetsbare 
ouderen” (NHG, juni 2017) wordt de samenwerking en taakverdeling van het kernteam dat 
bestaat uit de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige uitgebreid beschreven. In 
dit Drieluik wordt die samenwerking uitgediept en worden praktische handvatten aange-
reikt.  

Luik 1 

Leiderschap en profilering  

De competenties die nodig zijn bij 
het vormgeven van de samenwerking, het oppakken 
van coördinerende taken en de rollen in de wijk of 
buurt komen aan bod. Met het effectiever inzetten 
van de professionele competenties kunnen verbin-
dingen tussen het zorg- en het sociale domein, 
waarmee zowel praktijkondersteuners als 
wijkverpleegkundigen te maken hebben, ge-
maakt worden. Maar hoe doe je dit in je druk-
ke eigen praktijk dan wel wijk?  

De keten 

In de Triple Aim-benadering wordt de bele-
ving van de patiënt centraal gesteld. Aan-
dacht voor positieve gezondheid en de wen-
sen en behoeften van een patiënt/cliënt zelf 
zijn leidraad in de ondersteuning. Advanced 
care planning, ontschotten, de zorgval, wat 
betekenen deze zaken in 
de hulp en ondersteuning 
van de patiënt/cliënt?  

Bent u er ook bij? 
 1, 15 en 29 november 2018

 14.00—17.00 uur
 

Luik 2 

Luik 3 

Steunpunt
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