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1

Inleiding

Aanleiding
Steeds meer ouderen die zorg nodig hebben blijven thuis wonen en krijgen zorg
dichtbij huis. Bij de groep kwetsbare ouderen1 is de afstemming tussen
zorgverleners cruciaal voor de kwaliteit van de zorg. Zij hebben een complexe
zorgvraag met problematiek in verschillende domeinen2. Daarom kijkt de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd niet alleen naar de kwaliteit van de zorg die professionals
of organisaties bieden, maar ook naar hoe zij hierbij samenwerken. En hoe zij in het
zorgnetwerk de zorg afstemmen op de behoeften en wensen van de cliënt 3.
In 2015 begon de inspectie met het ontwikkelen van toezicht op zorgnetwerken.
Sindsdien heeft zij dit toezicht verder ontwikkeld en uitgebreid. In 2017 en 2018
keek de inspectie in verschillende gemeenten naar zorgnetwerken rond kwetsbare
ouderen. Uit dat toezicht bleek dat de coördinatie en afstemming in zorgnetwerken
rond kwetsbare ouderen vaak te wensen overliet4. Ook de samenwerking tussen de
huisartsenzorg5 en de wijkverpleging6 in zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen
was niet altijd vanzelfsprekend.
De huisarts, de praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner7 en de
wijkverpleegkundige vormen het kernteam in de zorg voor kwetsbare ouderen2.
Samenwerking in dit kernteam is essentieel om de zorg zo goed mogelijk aan te
laten sluiten bij de behoeften en wensen van de oudere. Goede afstemming van het
kernteam met de mantelzorgers is een voorwaarde om de zorg voor de oudere zo
lang mogelijk thuis te kunnen blijven bieden. Daarom toetst de inspectie in dit
toezicht de samenwerking in het kernteam bij de zorg voor kwetsbare ouderen.
Doel
De inspectie toetst in 2019 en 2020 de samenwerking tussen de huisartsenzorg en
de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. De inspectie kijkt daarbij wat
de ervaringen van de ouderen en hun mantelzorgers zijn. En of de samenwerking
voldoet aan de geldende normen. Hiermee wil de inspectie bijdragen aan
verbetering en borging van deze samenwerking.
Voor dit netwerktoezicht bezoekt de inspectie zes gebieden in Nederland:

twee kleine gemeenten;

twee middelgrote gemeenten;

twee grote steden.
Zo krijgt de inspectie een gevarieerd beeld van de samenwerking bij de zorg voor
kwetsbare ouderen in Nederland. Per gebied publiceert de inspectie een
gebiedsrapport op www.igj.nl.

1
2
3
4
5
6
7

Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale
tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen,
opname, overlijden). Kwetsbare ouderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (2011).
LESA Zorg voor kwetsbare ouderen, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen en
Verzorgenden Nederland (V&VN) (2017).
Onder cliënt verstaan we zowel iemand in zorg bij de wijkverpleging als bij de huisarts.
https://www.igj.nl/onderwerpen/zorgnetwerken/toezicht-op-zorgnetwerken-rond-kwetsbare-ouderen
Onder huisartsenzorg verstaan we de zorg die een huisartsenpraktijk levert. Deze omvat zowel de huisarts, de
praktijkondersteuner (POH) als de praktijkassistente (PA). In sommige grotere huisartsenpraktijken is ook een
kaderhuisarts ouderenzorg en/of verpleegkundig specialist werkzaam. Deze vallen ook onder de huisartsenzorg.
Onder wijkverpleging verstaan we de zorg door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorg. De
thuishulpen die op grond van de Wmo ondersteuning bieden laten we in dit netwerktoezicht buiten beschouwing.
De LESA Zorg voor kwetsbare ouderen gaat uit van een praktijkverpleegkundige die werkzaam is in de
huisartsenvoorziening. In de praktijk zijn ook praktijkondersteuners (POH) in de huisartsenpraktijk werkzaam bij
de zorg voor kwetsbare ouderen. In dit rapport gebruikt IGJ verder de term praktijkondersteuner.
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Na zes gebieden brengt de inspectie een rapport uit met het totale beeld van de
samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor
kwetsbare ouderen.
Gebiedsselectie
Het derde gebied dat de inspectie heeft bezocht is Oud-Beijerland (Zuid-Holland).
Eerder bezocht de inspectie de gemeente Best en de wijk Bouwlust en Vrederust in
Den Haag. Oud-Beijerland is vanaf 2019 onderdeel van de gemeente Hoeksche
Waard. In Oud-Beijerland wonen meer ouderen dan gemiddeld in Nederland (tabel
1). De voorspelling laat zien dat het aantal ouderen van 80 jaar en ouder de
komende tien jaar verdubbelt in Oud-Beijerland.

Inwoners
Totaal (2019)
65 jaar en ouder (2019)
80 jaar en ouder (2019)
80 jaar en ouder voorspelling 2030
Tabel 1. Kenmerken Oud-Beijerland

De ligging van Oud-Beijerland

Oud-Beijerland8
24.367
5130 (21%)
1238 (5%)
2277 (9,0%)

Nederland9
17.285.137
14,3%
4,5%
7,0%8

Raadhuis in Oud-Beijerland

8 https://www.regiobeeld.nl/bevolkingsontwikkeling?gemeente=Oud-Beijerland
9 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/bevolking
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Uitvoering

Figuur 1. Uitvoering netwerktoezicht in Oud-Beijerland
De inspectie heeft het toezicht in Oud-Beijerland uitgevoerd in de periode november
2019 – maart 2020. Het netwerktoezicht bestond uit de volgende stappen:
1. Startbijeenkomst
In de startbijeenkomst gaf de inspectie informatie over het netwerktoezicht in
Oud-Beijerland. De inspectie ging in gesprek met huisartsen,
praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en managers van de thuiszorg over
hun ervaringen met de samenwerking bij de zorg voor kwetsbare ouderen.
Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers aanwezig van organisaties die
betrokken zijn bij de zorg aan kwetsbare ouderen in Oud-Beijerland. Bij de
startbijeenkomst in Oud-Beijerland waren 31 mensen aanwezig.
2. Toezichtbezoek aan thuiszorgorganisaties; keuze kwetsbare ouderen
In Oud-Beijerland bieden vier thuiszorgorganisaties wijkverpleging aan ouderen.
Hieruit koos de inspectie drie thuiszorgorganisaties voor een toezichtbezoek.
Deze thuiszorgorganisaties zijn verschillend in grootte en zijn niet kortgeleden
bezocht door de inspectie.
De inspectie bezocht: Buurtzorg10, Zorgwaard11 en Careyn12.
Per organisatie selecteerde de inspectie vijf cliënten van 75 jaar en ouder:
 met complexe lichamelijke problematiek en/of dementie;
 die langer dan zes maanden in zorg zijn bij de wijkverpleging;
 bij wie de kwetsbaarheid de afgelopen zes maanden is toegenomen.
De inspectie besprak met de wijkverpleegkundige en andere zorgverleners van
de thuiszorg de samenwerking met de huisartsenzorg bij deze kwetsbare
ouderen. Ook toetste de inspectie de informatie in de dossiers.
In totaal toetste de inspectie 15 dossiers bij de wijkverpleging. De inspectie koos
hieruit zes kwetsbare ouderen, die een of meerdere keren per dag persoonlijke
verzorging en/of verpleging krijgen van de wijkverpleging, om mee in gesprek te
gaan.
3. Gesprekken met kwetsbare ouderen en met mantelzorgers
De inspectie sprak met deze zes kwetsbare ouderen in Oud-Beijerland over hoe
zij de zorg en de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging
10 http://oud-beijerland.buurtzorg.net/
11 https://www.zorg-waard.nl/
12 https://www.careyn.nl/
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ervaren. Twee van hen wonen alleen, vier wonen samen met hun partner. Bij
drie cliënten is de mantelzorger een echtgenoot/partner of kind en bij twee
cliënten is de mantelzorger een vriend(in). Eén cliënt heeft geen mantelzorger.
De inspectie sprak met vier mantelzorgers.
4. Toezichtbezoek aan huisartsenpraktijken
De inspectie bezocht de huisartsen van deze zes kwetsbare ouderen. Met hen
besprak zij de samenwerking met de wijkverpleging bij de zorg aan deze
kwetsbare ouderen. De inspectie toetste de informatie hierover in het dossier van
de huisarts. De inspectie sprak ook met zes praktijkondersteuners uit de
huisartsenpraktijken. Met hen en/of met de huisarts besprak zij dossiers van
twee andere kwetsbare ouderen die niet zijn gesproken. De inspectie toetste de
dossiers op informatie over de samenwerking met de wijkverpleging. In totaal
toetste de inspectie bij de huisartsenpraktijken achttien dossiers van kwetsbare
ouderen op informatie over de samenwerking met de wijkverpleging.
5. Algemene gesprekken
De inspectie voerde een aantal algemene gesprekken over de zorg voor
kwetsbare ouderen in Oud-Beijerland met:
 Zorggroep Hoeksche Waard13
 Gemeente Hoeksche Waard14
 Steunpunt KOEL (de regionale ondersteuningsstructuur)15
 Kaderarts ouderengeneeskunde in Hoeksche Waard
6. Data-analyse
De inspectie analyseerde alle verzamelde informatie eerst op cliëntniveau en
daarna op gebiedsniveau. Op basis hiervan beschreef zij haar bevindingen in
Oud-Beijerland.
7. Focusgroep
De inspectie organiseerde een focusgroep voor betrokken professionals uit de
huisartsenzorg en de wijkverpleging in Oud-Beijerland. Het doel was om te
toetsen of zij de bevindingen van de inspectie herkennen en of er nog zaken
onderbelicht zijn gebleven. Bij de focusgroep in Oud-Beijerland waren acht
mensen aanwezig, onder wie twee huisartsen, twee praktijkondersteuners en
vier vertegenwoordigers van verschillende thuiszorgorganisaties.
8. Afsluitende bijeenkomst
In de afsluitende bijeenkomst presenteerde de inspectie haar bevindingen,
conclusies en aanbevelingen. Bij deze bijeenkomst waren huisartsen,
praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen en managers van de thuiszorg
aanwezig. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van andere partijen aanwezig
die betrokken zijn bij de zorg aan kwetsbare ouderen in Oud-Beijerland. Na de
presentatie was er ruimte voor de aanwezigen om met elkaar in gesprek te gaan.
Zij bespraken hoe ze de aanbevelingen in praktijk kunnen brengen. Bij de
afsluitende bijeenkomst in Oud-Beijerland waren 24 mensen aanwezig.

13 https://zghw.nl/
14 https://www.gemeentehw.nl/
15 https://www.steunpuntkoel.nl/
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Groepsgesprek tijdens afsluitende bijeenkomst in Oud-Beijerland

Groepsgesprek tijdens afsluitende bijeenkomst in Oud-Beijerland
Toetsingskader
Bij dit netwerktoezicht gebruikt de inspectie het toetsingskader: Toezicht op
zorgnetwerken rond thuiswonende cliënten16.
De inspectie kijkt naar twee thema’s uit dit toetsingskader:

16 https://www.igj.nl/onderwerpen/zorgnetwerken/documenten/toetsingskaders/2017/09/01/toezicht-opzorgnetwerken-rond-thuiswonende-clienten
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Thema: Cliënt Centraal

Zorgbehoefte in beeld

Zorgafspraken

Eigen regie
Thema: Integrale Zorg

Informatie-uitwisseling

Coördinatie en afstemming

Randvoorwaarden voor samenwerking
Bij de bezoeken aan de thuiszorgorganisaties gebruikt de inspectie daarnaast ook
het toetsingskader: Toezicht op de zorg thuis17.
De inspectie kijkt naar twee thema’s uit dit toetsingskader:
Thema: Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige stelt zorgvuldig de (her-) indicatie

De wijkverpleegkundige functioneert als kwaliteitsbevorderaar
Thema: Sturing op kwaliteit

De zorgaanbieder draagt zorg voor het systematisch bewaken, beheersen en
verbeteren van de kwaliteit van zorg
De inspectie voerde bij de thuiszorg een bredere toetsing uit. Daarom ontvangen de
bezochte thuiszorgorganisaties ieder ook een rapport van het inspectiebezoek. Deze
zijn te vinden op www.igj.nl.

Een cliënt thuis in Oud-Beijerland

17 https://www.igj.nl/zorgsectoren/zorg-thuis/toetsingskaders
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2

Resultaten

De wijkverpleging in Oud-Beijerland
In Oud-Beijerland bieden vier thuiszorgorganisaties wijkverpleging:

Careyn

Zorgwaard

Alerimus18

Buurtzorg
Elk team heeft een of twee wijkverpleegkundigen.
In Oud-Beijerland werken een aantal casemanagers dementie. Dit zijn
casemanagers voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. De
casemanagers dementie zijn gekoppeld aan de huisartspraktijken. Zij hebben een
onafhankelijke rol en zijn niet in dienst van het team van de wijkverpleging of de
huisartspraktijken.
De huisartsenzorg in Oud-Beijerland
In Oud-Beijerland wordt huisartsenzorg geboden door:

Een medisch centrum met vijf praktijken en zes huisartsen

Een medisch centrum met vier praktijken en vier huisartsen

Een huisartsenpraktijk met twee huisartsen.
Bij de huisartspraktijken werken praktijkondersteuners somatiek (POH-S) en
praktijkondersteuners ggz (POH-ggz). Bij één huisartspraktijk is een
praktijkondersteuner ouderen in opleiding (POH-O i.o.) werkzaam. De huisartsen
zijn aangesloten bij de regionale zorggroep, Zorggroep Hoeksche Waard.
Zorgverzekeraar CZ is de primair verantwoordelijke zorgverzekeraar in de regio
Zuid-Hollandse Eilanden. Huisartsen kunnen aanvullend op hun basisovereenkomst
huisartsenzorg afspraken maken met zorgverzekeraar CZ over de ‘prestatie
ouderenzorg’. Vanuit de prestatie ouderenzorg kunnen huisartsen extra kosten
betalen die niet in de gewone financiering van de huisartsen zitten. Zoals voor de
inzet van praktijkondersteuners ouderen. Huisartsen beslissen individueel of ze
afspraken maken met zorgverzekeraar CZ over het gebruik van de ‘prestatie
ouderenzorg’.
Organisatie van de huisartsenzorg voor kwetsbare ouderen in OudBeijerland
De organisatie van de zorg voor kwetsbare ouderen in Oud-Beijerland verschilt per
huisartsenpraktijk.
Eén van de bezochte huisartsenpraktijken organiseert zes keer per jaar een
gestructureerd periodiek overleg (GPO)19. Hierin zijn de huisarts,
praktijkondersteuner en (wijk)verpleegkundigen van de meeste
thuiszorgorganisaties aanwezig. Tijdens dit overleg bespreken zij een aantal
kwetsbare ouderen. Zo nodig nodigen zij ook de casemanager dementie en een
specialist ouderengeneeskunde uit. Bij een GPO zijn geen mantelzorgers of cliënten
aanwezig.

18 https://www.alerimus.nl/
19 Een Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO) is een overleg tussen de leden van het kernteam. Bijeenkomsten vinden redelijk
frequent plaats, vaak elke paar weken, de duur is kort, de patiënt is er meestal niet bij aanwezig. Andere disciplines kunnen
eventueel uitgenodigd worden. (Bron: LESA Zorg voor kwetsbare ouderen, 2017)
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In sommige gevallen organiseert de wijkverpleging of een huisarts een
multidisciplinair overleg (MDO) 20 waarbij de betrokken zorgverleners aan tafel
zitten. En soms ook de cliënt en/of mantelzorger. Het doel van dit MDO is het
afstemmen van de zorgverlening. Een paar andere huisartsenpraktijken hebben
geen structureel overleg meer met de thuiszorgorganisaties omdat dit veel tijd
kostte om te organiseren. Bij een andere huisartsenpraktijk werkt de huisarts heel
nauw samen met de POH-S in de zorg aan kwetsbare ouderen. Eens in de drie
maanden bezoekt een van hen de kwetsbare ouderen. In verschillende
huisartsenpraktijken bespreken de huisarts en apotheker elke maand de
medicatieoverzichten van een aantal kwetsbare ouderen. De wijkverpleging is niet
aanwezig bij dit overleg.
De Zorggroep Hoeksche Waard startte in 2015 een pilot met een zorgprogramma
ouderenzorg. Hierin werd een module voor ouderenzorg bij een aantal huisartsen
geïntroduceerd in het keteninformatiesysteem (KIS) waardoor informatie kon
worden uitgewisseld met de wijkverpleging. Zo konden de wijkverpleegkundigen en
de huisartsen in hetzelfde dossier van een kwetsbare oudere werken. Daarnaast zou
het systeem ook als digitale overlegstructuur kunnen werken. Om verschillende
redenen is uiteindelijk besloten om het zorgprogramma niet structureel te gebruiken
in de gemeente Hoeksche Waard. Op het moment van het inspectiebezoek werkten
de huisartsen in Oud-Beijerland niet met een zorgprogramma ouderen.
Resultaten toetsing normen
2.4.1

Beoordelingsschema
De inspectie toetst de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging
bij de zorg aan kwetsbare ouderen. Dit doet de inspectie aan de hand van het
toetsingskader: Toezicht op zorgnetwerken rond thuiswonende cliënten16. De
inspectie kijkt naar twee thema’s uit dit toetsingskader:
 Cliënt Centraal
 Integrale Zorg
De inspectie beoordeelt de bevindingen aan de hand van dit schema:

Het zorgnetwerk voldoet aan de gestelde norm
De inspectie constateert op deze norm alleen positieve punten
Het zorgnetwerk voldoet grotendeels aan de gestelde norm
De inspectie constateert op deze norm veelal positieve punten
Het zorgnetwerk voldoet grotendeels niet aan de gestelde norm
De inspectie constateert op deze norm overwegend negatieve punten
Het zorgnetwerk voldoet niet aan de gestelde norm
De inspectie constateert op deze norm nauwelijks tot geen positieve punten
Figuur 2. Beoordelingsschema

20 Bij een Multidisciplinair overleg (MDO) zijn meer disciplines aanwezig dan bij een GPO. Het overleg vindt minder frequent
plaats dan het GPO. Tijdens het MDO wordt het zorgplan besproken en worden werkafspraken gemaakt over de zorg en de
behandeling. In het MDO wordt het zorgplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Bij voorkeur is de patiënt (en/of mantelzorger)
bij het overleg aanwezig. (Bron: LESA Zorg voor kwetsbare ouderen, 2017)
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2.4.2

Resultaten toetsing thema Cliënt Centraal
Thema Cliënt Centraal
Wat is de norm?

Wat toetst de inspectie?

Resultaten Oud-Beijerland

1. Zorgbehoefte in beeld
 Kennen de huisarts, de
De actuele zorgbehoefte
praktijkondersteuner en de
van de cliënt is bekend bij de wijkverpleegkundige de actuele
zorgverleners.
zorgbehoefte van de cliënt?
 Hebben zij deze zorgbehoefte ook
vastgelegd?

Het zorgnetwerk voldoet
grotendeels aan de gestelde
norm

2. Zorgafspraken
De cliënt krijgt zorg die
aansluit bij zijn actuele
behoefte en de afspraken
hierover zijn vastgelegd
in een zorgplan/meerdere
zorgplannen.

 Sluit de zorg van de huisarts, de
praktijkondersteuner en de
wijkverpleging aan bij de actuele
behoefte van de cliënt?
 Als de behoefte verandert, wordt de
zorg hier dan op aangepast?
 Zijn de zorgplannen van de huisarts,
de praktijkondersteuner en de
wijkverpleging actueel?

Het zorgnetwerk voldoet
grotendeels aan de gestelde
norm

3. Eigen regie
De cliënt heeft zoveel
mogelijk zelf de regie
over de zorg.

 Weten de huisarts, de
praktijkondersteuner en de
wijkverpleegkundige of de cliënt zelf
de regie kan voeren over de zorg?
 Als de cliënt dat niet zelf kan, krijgt
deze daar dan hulp bij?
 Kan de cliënt het zorgplan/de
zorgplannen inzien?

Het zorgnetwerk voldoet aan
de gestelde norm

Tabel 2. Resultaten Cliënt Centraal
Zorgbehoefte in beeld
1 Wat ziet en hoort de inspectie?
De inspectie hoort van de bezochte cliënten dat zowel de huisartsen als de wijkverpleging
hen goed kennen. Zij hebben over het algemeen een goed beeld van de cliënt, de woonen leefsituatie en de zorgbehoefte. Zij kennen ook de mantelzorgers van deze cliënten en
weten wat hun betrokkenheid is.
De inspectie hoort van de wijkverpleging en ziet in de dossiers dat de actuele zorgbehoefte
van de cliënten over het algemeen goed bij hen in beeld is. De wijkverpleegkundigen
bezoeken de cliënten regelmatig. Hierdoor weten zij wat er speelt bij hen. Hierbij hebben
zij aandacht voor zowel de somatische als de cognitieve problematiek, ziet en hoort de
inspectie.
Tegelijkertijd merkt de inspectie op dat de wijkverpleging en de huisartsen de
zorgbehoefte van enkele cliënten anders inschatten. Zo ziet de inspectie dat bij vijf van
de zes cliënten zowel de huisarts als de wijkverpleging de cliënt ziet als kwetsbare
oudere. Dit staat bij deze cliënten vermeld in het dossier van deze huisartsen. Maar er
was ook een cliënt die de wijkverpleging als kwetsbare oudere zag, maar de huisarts niet.
Daarnaast was er een huisarts die een ander beeld had van de zorgbehoefte van een
cliënt dan de thuiszorgorganisatie.
De inspectie hoort van de cliënten en mantelzorgers dat zowel de huisartsen als de
wijkverpleging de belasting van de mantelzorgers goed in beeld hebben. Zij vragen
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hier geregeld naar. Ook vertelt een mantelzorger dat de huisarts en de
wijkverpleging meedenken over manieren om haar te ontlasten. Bijvoorbeeld door
aan te dringen op de inzet van huishoudelijke hulp.
2. Zorgafspraken
Wat ziet en hoort de inspectie?
De inspectie hoort van cliënten dat de zorg die zij krijgen van de huisarts en het
team van de wijkverpleging grotendeels aansluit bij hun zorgbehoefte. Zowel de
cliënten als de mantelzorgers zijn over het algemeen tevreden over de zorg. De
cliënten vertellen dat zij in gesprekken met de zorgverleners aangeven welke zorg
zij nodig hebben. De inspectie hoort van meerdere cliënten dat zij makkelijk aan de
bel kunnen trekken bij de wijkverpleging en de huisarts als zij meer of andere zorg
nodig hebben.
Meerdere cliënten vertellen dat zij vinden dat de zorg van de wijkverpleging goed aansluit
op hun behoefte. Zij vertellen dat de wijkverpleging regelmatig inventariseert of de cliënt
meer of andere zorg nodig heeft. Een cliënt vertelt dat de wijkverpleging bij het tijdstip
waarop zij langskomt rekening houdt met de voorkeuren van de cliënt. De inspectie hoort
verder dat de wijkverpleging de zorg aanpast als de zorgbehoefte van de cliënt verandert.
En de inspectie ziet dat de zorgplannen aanwezig zijn in de dossiers, en dat deze
zorgplannen actueel zijn.
De inspectie constateert dat de zorg van de meeste huisartsen goed aansluit op de
zorgbehoefte van de cliënt. Meerdere cliënten vertellen dat zij altijd bij de huisarts
terecht kunnen en dat hij of zij zo nodig langs komt. Een enkele cliënt vertelt echter
dat de huisartsenzorg minder goed aansluit bij de zorgbehoefte. Zo vertelt de cliënt
het idee te hebben dat de huisarts zich niet goed kan inleven in de situatie en
daardoor niet begrijpt wat voor zorg nodig is. De inspectie ziet ook dat de
huisartsen voor geen van de bezochte kwetsbare ouderen een individueel zorgplan
hebben opgesteld.

Een cliënt thuis in Oud-Beijerland
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3. Eigen regie
Wat ziet en hoort de inspectie?
De inspectie hoort van de wijkverpleging, de huisartsen en de praktijkondersteuners
dat zij de eigen regie van cliënten zoveel mogelijk stimuleren. Zij willen kwetsbare
ouderen zoveel mogelijk zelf beslissingen laten nemen. De gesprekken met cliënten
en/of mantelzorgers bevestigen dit. Cliënten vertellen zelf beslissingen te nemen over
de zorg, zo nodig in overleg met een familielid of de wijkverpleging.
De inspectie hoort en ziet dat de bezochte cliënten die zelf niet meer de regie kunnen
voeren, hulp krijgen van hun omgeving. De inspectie hoort van de wijkverpleging en
de huisartsen dat zij in dat geval weten wie de cliënt helpt bij het voeren van de regie.
Een wijkverpleegkundige vertelt dat zij daarin soms ook een deel van de regie
overnemen. Zij leggen dit dan duidelijk vast in het zorgdossier.
De inspectie ziet dat de wijkverpleging cliënten en/of hun mantelzorgers inzage geeft
in hun zorgplan. De inspectie ziet bij twee cliënten dat het zorgplan van de
wijkverpleging uitgeprint bij de cliënt thuis ligt. Alle cliënten en/of mantelzorgers
hebben de mogelijkheid om het zorgplan digitaal in te zien op computer, tablet of
smartphone. Dit gaat via een beveiligd systeem. De meeste cliënten vertellen dat zij
hier geen gebruik van maken maar dat zij hier ook geen behoefte aan hebben. Een
cliënt vertelt dat de wijkverpleging het zorgplan regelmatig mondeling met haar
doorneemt. Dit is voor haar voldoende.
2.4.3

Resultaten toetsing thema Integrale Zorg

Thema Integrale Zorg
Wat is de norm?

Wat toetst de inspectie?

Resultaten OudBeijerland

1. Informatie-uitwisseling
De cliënt kan er op rekenen
dat de zorgverleners in zijn
zorgnetwerk belangrijke
informatie met elkaar
uitwisselen.

 Weten de huisarts, de praktijkondersteuner
en de wijkverpleegkundige van elkaar dat
zij deel uitmaken van het zorgnetwerk rond
de cliënt?
 Geven zij elkaar de informatie
die zij nodig hebben om goede zorg te
kunnen verlenen?

Het zorgnetwerk
voldoet grotendeels
aan de gestelde
norm

2.

Coördinatie en
afstemming
De cliënt kan erop rekenen dat één persoon in
het zorgnetwerk de zorg
coördineert en op elkaar
afstemt.

 Weten de cliënt, de mantelzorger, de
huisarts, de praktijkondersteuner en de
wijkverpleegkundige wie het zorgnetwerk
coördineert?
 Weten zij wat de taken zijn van
de coördinator van het zorgnetwerk?
 Worden de doelen voor de zorg aan de
cliënt op elkaar afgestemd?

Het zorgnetwerk
voldoet grotendeels
niet aan de
gestelde norm

3. Randvoorwaarden
voor samenwerking
De cliënt kan erop rekenen dat de zorgverleners
in zijn zorgnetwerk
samenwerken

 Zijn de huisarts, de praktijkondersteuner
en de wijkverpleegkundige beschikbaar om
samen te werken in het zorgnetwerk rond
de cliënt?
 Hebben zij hiervoor tijd en middelen?
 Hoe lossen zij knelpunten en incidenten in
de samenwerking op?

Het zorgnetwerk
voldoet grotendeels
aan
de gestelde norm

Tabel 3. Resultaten Integrale Zorg
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1. Informatie-uitwisseling
Wat ziet en hoort de inspectie?
De inspectie hoort dat de huisarts en praktijkondersteuner weten of een cliënt zorg
krijgt van de wijkverpleging. Ook weten zij welke thuiszorgorganisatie de zorg
levert. De inspectie ziet deze informatie in alle getoetste dossiers van de huisartsen
staan. De huisartsen vertellen dat zij de wijkverpleging goed kunnen bereiken. De
contactgegevens van de thuiszorgorganisatie zijn beschikbaar in meerdere dossiers.
Dit is vaak een algemeen nummer van de thuiszorgorganisatie. Meerdere huisartsen
vertellen contact te zoeken met de wijkverpleging via het algemene nummer en zich
door laten verbinden met de wijkverpleegkundige. De inspectie ziet dat de huisarts
over het algemeen de naam van de wijkverpleegkundige niet vastlegt in de dossiers.
De inspectie hoort dat de huisartsen het weten als er een casemanager dementie is
betrokken bij een cliënt en dit vastleggen in het dossier.
De inspectie hoort van de wijkverpleging en ziet in de dossiers dat de huisarts van
de cliënt en de contactgegevens van de huisarts in alle cliëntendossiers staat. De
wijkverpleging vertelt meestal te weten als er een casemanager dementie betrokken
is. Dit staat ook in het dossier bij de cliënten die een casemanager hebben, ziet de
inspectie. Bij een van de cliënten is dit niet voor iedereen duidelijk. De huisarts
geeft aan dat er een casemanager dementie betrokken is, volgens de wijkverpleging
is dit niet het geval. De inspectie ziet dat als een praktijkondersteuner bij de cliënt
is betrokken, dit meestal niet in het zorgdossier van de wijkverpleging staat. De
inspectie hoort bij een cliënt dat de praktijkondersteuner regelmatig op bezoek
komt. De wijkverpleging is hier niet van op de hoogte.
De inspectie ziet in de dossiers van de wijkverpleging en de huisartsen dat zij over
bijna alle bezochte kwetsbare ouderen in de afgelopen zes maanden onderling
contact hebben gehad. De inspectie hoort dat er veel direct contact is tussen de
huisartsen en de wijkverpleging. Ook als dit via de praktijkassistenten loopt. Dan
belt de huisarts vaak zelf terug naar de wijkverpleging. Het contact tussen de
wijkverpleging en de huisartsen gaat over verschillende zaken. Bijvoorbeeld over
pijnklachten, medicatievoorschriften en indicaties. Daarnaast ziet de inspectie ook
dat de wijkverpleging signalen doorgeeft aan de huisarts. Bijvoorbeeld signalen over
problemen in de relationele sfeer van een cliënt en cognitieve achteruitgang. De
inspectie ziet dat de contacten tussen de wijkverpleging en de huisarts meestal
goed zijn vastgelegd in de eigen zorgdossiers. In een enkel geval ontbreekt in een
huisartsendossier of in een dossier van de wijkverpleging informatie over een
onderling contactmoment. Bij een cliënt ziet de inspectie in het dossier van de
wijkverpleging dat er contact is geweest met de huisarts over de cognitieve
achteruitgang. In het dossier van de huisarts staat dit niet genoteerd. Bij een
andere cliënt ziet de inspectie in het dossier van de huisarts dat de huisarts recent
contact heeft gehad met de wijkverpleging, maar staat dit niet in het dossier van de
wijkverpleging.
Van de huisartsen, de praktijkondersteuners en de wijkverpleging hoort de inspectie
dat zij korte lijnen hebben met elkaar. Zij weten elkaar goed te vinden en hebben
laagdrempelig contact. De wijkverpleging vertelt dat zij vaak telefonisch contact
hebben met de huisartsen, maar dat zij ook makkelijk een praktijk binnen kunnen
lopen voor overleg. De inspectie hoort van de wijkverpleging en de huisartsen dat
de zorgverleners altijd om toestemming vragen voordat zij contact zoeken met
andere zorgverleners over een cliënt. De cliënten en mantelzorgers bevestigen dit.
Een cliënt vertelt dat de wijkverpleging wel eens belt met de huisarts in haar bijzijn.
Op die manier hoort zij wat zij onderling bespreken. Dat waardeert de cliënt.
Cliënten vertellen dat ook als zij er niet bij zijn, zij achteraf horen welke informatie
is uitgewisseld.
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De meeste thuiszorgorganisaties gebruiken een elektronisch cliëntendossier, waar
de huisarts meestal geen toegang toe heeft. Bij de cliënt thuis ligt vaak nog wel een
map, maar hierin ontbreken de dagelijkse rapportages van de wijkverpleging. In
deze map zit soms een communicatieblad voor andere zorgverleners. De inspectie
ziet echter dat de huisartsen of andere zorgprofessionals hier geen gebruik van
maken. De inspectie hoort bovendien dat een gemeenschappelijk systeem voor
informatie-uitwisseling tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging ontbreekt.
Een pilot in 2015 met een keteninformatiesysteem (KIS) beviel niet en is daarom
gestopt. Wel hoort de inspectie van een thuiszorgorganisatie en een aantal
huisartsen dat er een app beschikbaar is waarmee de huisarts in het dossier van de
wijkverpleging kan kijken. Op het moment van het inspectiebezoek kan de huisarts
wel lezen in het dossier van de wijkverpleging, maar niet schrijven. De inspectie
hoort dat deze app nog in de kinderschoenen staat en dat doorontwikkeling nodig is
om deze goed te kunnen gebruiken.
2. Coördinatie en afstemming
Wat ziet en hoort de inspectie?
De inspectie hoort van bijna alle cliënten en mantelzorgers dat het voor hen niet
altijd duidelijk is wie het zorgnetwerk rondom de cliënt coördineert. Dit geldt ook
voor de wijkverpleging, de huisarts en de praktijkondersteuner. De inspectie hoort
van de huisartsen en wijkverpleegkundigen per cliënt verschillende namen die het
zorgnetwerk rond een cliënt zouden coördineren. Bij meerdere cliënten hoort de
inspectie dat zowel de wijkverpleging als de huisarts zichzelf als coördinator ziet.
Een cliënt noemt de casemanager en een cliënt noemt zichzelf als coördinator van
het zorgnetwerk. De inspectie hoort van alle huisartsen en wijkverpleegkundigen dat
zij niet expliciet met elkaar afspreken wie de coördinator van het zorgnetwerk is. De
inspectie ziet dat informatie hierover meestal ontbreekt in de dossiers. Ook hoort de
inspectie dat het voor de zorgverleners, de cliënt en mantelzorger niet helder is wat
precies de taken zijn van de coördinator van het zorgnetwerk.
De inspectie hoort en ziet dat de huisarts en de wijkverpleging de zorgdoelen van de
wijkverpleging voor individuele cliënten onderling niet structureel afstemmen. Zo
zijn over geen van de bezochte cliënten recent zorgafspraken gemaakt tussen
huisarts en wijkverpleging in een MDO.
De huisartsen hebben over het algemeen geen informatie over de zorgdoelen van de
wijkverpleging. De inspectie hoort dat bij een van de bezochte huisartspraktijken
GPO’s plaatsvinden waarbij de meeste thuiszorgorganisaties aanwezig zijn. In deze
GPO’s bespreken zij meerdere kwetsbare ouderen. Cliënten en mantelzorgers zijn
niet aanwezig bij deze GPO’s. Bij de andere huisartsenpraktijken vinden zelden
GPO’s plaats. Een aantal huisartsen vertelt dat zij voorheen wel GPO’s
organiseerden maar dat dit logistiek moeilijk te plannen was. Bij een huisarts
organiseerde de praktijkondersteuner deze GPO’s, maar dit stopte na haar vertrek.
Heel soms organiseert de huisarts of de wijkverpleging een ad hoc multidisciplinair
overleg rondom een individuele cliënt. Hierbij zijn dan de betrokken zorgverleners
aanwezig, ondersteuners vanuit het sociaal domein en de cliënt en/of mantelzorger.
3. Randvoorwaarden voor samenwerking
Wat ziet en hoort de inspectie?
De inspectie hoort en ziet dat de wijkverpleging, huisartsen en POH beschikbaar zijn
om met elkaar samen te werken. De wijkverpleegkundigen hebben tijd voor
samenwerking en zien dat als een belangrijk onderdeel van hun takenpakket. De
huisartsen en wijkverpleging kennen elkaar. De inspectie hoort dat zowel de
huisartsen als de wijkverpleging korte lijnen ervaren en makkelijk contact zoeken.
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De inspectie hoort van de huisartsen dat zij de signalerende rol van de
wijkverpleging serieus nemen en hierop vertrouwen. De wijkverpleegkundigen
voelen zich in hun deskundigheid over het algemeen serieus genomen door de
huisarts. De inspectie hoort dan ook weinig knelpunten in de samenwerking. Als er
knelpunten zijn, dan proberen de zorgverleners deze onderling op te lossen. Zo
nodig kan de wijkverpleging hierbij terugvallen op de eigen organisatie. De inspectie
ziet en hoort dat ook de thuiszorgorganisaties in Oud-Beijerland met elkaar
samenwerken. Zij weten elkaar te vinden en verwijzen zo nodig cliënten naar elkaar
door. Dit is in overeenstemming met de missie en visie van Thuis in de Kern 21, een
samenwerkingsverband tussen drie grote Verpleeg- en Verzorgingshuizen en
Thuiszorg (VVT) organisaties in de Hoeksche Waard. Hierin wordt gepleit voor een
samenwerking tussen thuiszorgorganisaties om met elkaar te zorgen voor de
bovengemiddeld vergrijzende populatie in de Hoeksche Waard.
De inspectie merkt dat huisartsenpraktijken in Oud-Beijerland enkele structurele
overlegmomenten organiseren. Bij twee huisartsenpraktijken zijn er structurele
overlegmomenten tussen de praktijkondersteuner, huisarts en wijkverpleging. Drie
van de vier thuiszorgorganisaties sluiten hierbij aan, één organisatie niet. Bij alle
huisartsenpraktijken zijn er structurele overleggen tussen de praktijkondersteuner
en de huisarts. De inspectie ziet ook dat het aantal POH-O’s (POH’s met een
specifieke opleiding voor ouderenzorg) dat werkzaam is in de huisartsenpraktijken
in Oud-Beijerland heel beperkt is. Op één huisartsenpraktijk na waar een POH-O in
opleiding werkt, voeren praktijkondersteuners somatiek met een extra cursus in
ouderenzorg activiteiten uit in de ouderenzorg.
De inspectie signaleert dat zowel de huisartsen als de wijkverpleging zich zorgen
maken over de personeelstekorten bij thuiszorgorganisaties. Er zijn regelmatig
cliëntenstops bij de thuiszorgorganisaties waardoor zorg voor een cliënt bij een
thuiszorgorganisatie buiten Oud-Beijerland gezocht moet worden. Dat kost de
huisarts vaak veel tijd. De thuiszorgorganisaties vertellen dat zij soms niet kunnen
voldoen aan de vraag naar wijkverpleging omdat zij te weinig personeel hebben.
Een thuiszorgorganisatie vertelt dat een cliëntenstop dan nodig is om de kwaliteit
van zorg voor de andere cliënten te borgen.
De inspectie hoort van de bezochte thuiszorgorganisaties en huisartsen dat er in
Oud-Beijerland geen gezamenlijke visie is op de zorg voor kwetsbare ouderen. Er
zijn geen expliciete samenwerkingsafspraken tussen de wijkverpleging en de
huisartsenzorg op het niveau van Oud-Beijerland of Hoeksche Waard.
2.4.4

Overige bevindingen
Zorg aan kwetsbare ouderen tijdens avond, nacht en weekend
De inspectie hoort dat de huisartsen positief zijn over de informatie-uitwisseling met
de huisartsenpost (HAP). De huisartsenpost bevindt zich in Klaaswaal en is een
samenwerking met Goeree-Overflakkee. Huisartsen dragen regelmatig informatie
over aan de huisartsenpost voor de avond, nacht en het weekend. De huisarts
ontvangt de volgende ochtend een bericht van de huisartsenpost als een cliënt daar
is gezien. De inspectie hoort dat dit goed werkt. Een aantal huisartsen vertelt zelf
ook bereikbaar te blijven in de avond, nacht en weekenduren. Meerdere huisartsen
vertellen dat een groot deel van hun cliënten toestemming heeft gegeven voor
informatie-uitwisseling via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Bij deze cliënten kan de
huisartsenpost in het dossier van de cliënt kijken. Als punt van zorg geven meerdere

21 http://www.thuisindekern.nl/
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huisartsen aan dat het systeem dat de huisartsenpost gebruikt niet naar wens
werkt22.
Specialist Ouderengeneeskunde
De inspectie hoort dat de huisartsen en wijkverpleegkundigen een beroep kunnen
doen op een specialist ouderengeneeskunde (SO). Eén SO is werkzaam bij een
thuiszorgorganisatie in Oud-Beijerland, één andere SO is particulier beschikbaar. De
samenwerking met de specialisten ouderengeneeskunde ervaren zij als prettig.
Tegelijkertijd hoort de inspectie dat de beschikbaarheid van de specialisten
ouderengeneeskunde beperkt is.
Eerstelijnsverblijf
De inspectie hoort dat er sinds kort tien eerstelijnsverblijf (ELV) plaatsen
beschikbaar zijn in een gebouw van een thuiszorgorganisatie. Cliënten kunnen hier
via ELV-regeling of respijtzorg via de gemeente zes weken verblijven. Een aantal
huisartsen vertelt dat de samenwerking hiermee goed verloopt. Zo vertelt een
huisarts dat een echtpaar van wie één van beiden terminaal was, terecht kon op het
ELV. Op deze manier bleef het echtpaar bij elkaar.

Een cliënt thuis in Oud-Beijerland

22 Dit signaal is niet nader door de inspectie onderzocht.
Pagina 18 van 22

Korte lijnen tussen huisarts en wijkverpleging in Oud-Beijerland bij zorg voor kwetsbare ouderen
IGJ | maart 2020

3

Conclusies

Korte lijnen tussen huisarts en wijkverpleging in Oud-Beijerland bij zorg
voor kwetsbare ouderen. Afspraken over coördinatie en afstemming nodig
om samenwerking te borgen.

Figuur 3. Het kernteam in de zorg voor kwetsbare ouderen (Lesa Zorg voor
kwetsbare ouderen2)
Algemeen: positief beeld
De inspectie heeft over het algemeen een positief beeld gekregen van de
samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg aan
kwetsbare ouderen in Oud-Beijerland. De cliënt behoudt zoveel mogelijk zelf de
regie en krijgt waar nodig hulp hierbij van mantelzorgers en zorgverleners.
Zorgverleners weten elkaar goed te vinden bij de zorg rondom kwetsbare ouderen.
Er zijn korte lijnen. Wel concludeert de inspectie dat er structurele afspraken nodig
zijn over coördinatie en afstemming van de zorg om de samenwerking te borgen.
Huisartsen en wijkverpleegkundigen kennen elkaar, praktijkondersteuner minder
goed in beeld bij wijkverpleging
De inspectie concludeert dat de huisartsen en de wijkverpleegkundigen in OudBeijerland elkaar kennen en elkaar goed weten te vinden. Relevante informatie
wordt vooral via telefonisch contact uitgewisseld. Daarnaast lopen
wijkverpleegkundigen makkelijk de huisartsenpraktijken binnen voor kort overleg.
De inspectie concludeert verder dat de wijkverpleging niet altijd op de hoogte is van
de betrokkenheid van een praktijkondersteuner bij de zorg voor een kwetsbare
oudere.
Oog voor mantelzorgers
Mantelzorgers ervaren dat er oog is voor hun situatie. Zij kunnen met hun vragen of
zorgen terecht bij de huisarts, POH en het team van de wijkverpleging. De
zorgverleners vragen geregeld naar de situatie en de belasting van de
mantelzorgers. Zij denken actief mee over oplossingen om de belasting te verlagen.

Pagina 19 van 22

Korte lijnen tussen huisarts en wijkverpleging in Oud-Beijerland bij zorg voor kwetsbare ouderen
IGJ | maart 2020

Beeld van de zorgbehoefte van kwetsbare ouderen komt, op een enkele cliënt na,
overeen bij huisarts en wijkverpleging
De inspectie concludeert dat het beeld van de actuele zorgbehoefte van kwetsbare
ouderen in Oud-Beijerland overeenkomt bij de betrokken huisartsen en
wijkverpleegkundigen. De inspectie concludeert ook dat dit bij een enkele cliënt niet
het geval is.
Gemeenschappelijk systeem voor informatie-uitwisseling ontbreekt
De inspectie concludeert dat de huisarts en wijkverpleegkundige niet altijd
voldoende informatie uitwisselen over de (veranderde) situatie van een oudere.
Een gemeenschappelijk systeem voor informatie-uitwisseling tussen de
huisartsenzorg en de wijkverpleging ontbreekt. Een aantal huisartsen en
thuiszorgorganisaties maken gebruik van een app waarmee de huisarts in het
dossier van de wijkverpleging kan lezen, maar niet schrijven. De
gebruiksvriendelijkheid hiervan kan nog worden geoptimaliseerd.
Zorg aan kwetsbare ouderen nog niet structureel georganiseerd
De inspectie concludeert dat de contacten tussen de huisartsen en de wijkverpleging
in Oud-Beijerland goed zijn, maar nog niet systematisch georganiseerd. Het contact
is informeel en laagdrempelig, wat grote voordelen heeft. Een meer systematische
aanpak ontbreekt echter. GPO’s of MDO’s worden nog onvoldoende ingezet. Deze
lenen zich bij uitstek voor het gezamenlijk in kaart brengen van een zorgprobleem
en het maken van afspraken. Ook cliënten en/of mantelzorger zijn niet of nauwelijks
aanwezig bij de afstemming tussen zorgverleners. Daardoor worden zorgdoelen bij
kwetsbare ouderen nog niet optimaal afgestemd tussen zorgverleners en met de
cliënt.
Coördinatie van het zorgnetwerk rond kwetsbare ouderen
De inspectie concludeert dat de wijkverpleging en de huisartsenzorg een belangrijke
rol spelen in de zorg voor ouderen en bij de coördinatie van het zorgnetwerk
rondom kwetsbare ouderen. Voor de huisartsen en wijkverpleging is het echter vaak
niet duidelijk wie het zorgnetwerk rond de oudere coördineert. Dit geldt ook voor de
kwetsbare ouderen in Oud-Beijerland en hun mantelzorgers. Deze rol wordt niet
expliciet afgesproken en staat niet in de dossiers van zowel de huisarts als de
wijkverpleging. Als een casemanager dementie betrokken is in het zorgnetwerk rond
een kwetsbare oudere, dan is het niet altijd duidelijk wat diens specifieke rol is in
het zorgnetwerk. Daarnaast heeft de wijkverpleging de betrokkenheid van een
casemanager dementie bij een cliënt niet altijd goed in beeld.
Aantal randvoorwaarden voor samenwerking in zorgnetwerk rond kwetsbare
ouderen kan beter
De inspectie concludeert dat in Oud-Beijerland een aantal randvoorwaarden voor
samenwerking in het zorgnetwerk rond kwetsbare ouderen goed op orde zijn, maar
een aantal randvoorwaarden nog beter kunnen.

Gezamenlijke visie en afspraken over de zorg voor kwetsbare ouderen ontbreken
Er is geen gezamenlijke visie bij de huisartsenzorg en de wijkverpleging op de
zorg voor kwetsbare ouderen in Oud-Beijerland. Afspraken over informatieuitwisseling tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor
kwetsbare ouderen ontbreken.

Tijd en middelen; beperkte inzet van POH-O
De wijkverpleging en de huisartsen in Oud-Beijerland zijn beschikbaar en bereid
om samen te werken met elkaar rond de cliënt. Maar hiervoor ontbreken
concrete afspraken. De capaciteit van praktijkondersteuners voor ouderenzorg in
de huisartsenpraktijken in Oud-Beijerland is zeer beperkt, waardoor de
huisartsen op het gebied van ouderenzorg nog weinig ontlast worden. Daarnaast
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zijn de personeelstekorten bij de wijkverpleging een groeiend knelpunt, waardoor
de tijd voor samenwerking beperkt is.
Aanbevelingen
De inspectie concludeert dat de samenwerking tussen de huisarts, de
praktijkondersteuner en de wijkverpleging grotendeels voldoet aan de gestelde
normen.
Er zijn wel verbeteringen mogelijk. De inspectie doet hiervoor de volgende
aanbevelingen:
 Ontwikkel op het niveau van Oud-Beijerland of gemeente Hoeksche Waard een
gezamenlijke visie op de zorg voor kwetsbare ouderen23.
 Organiseer met alle huisartsenpraktijken en alle thuiszorgorganisaties overleggen
over de meest kwetsbare ouderen waarbij in ieder geval de huisarts,
praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige van de cliënt aanwezig zijn. Stem
doelen af en spreek af wie het zorgnetwerk rond de cliënt coördineert. Betrek zo
mogelijk ook de cliënt en mantelzorger24. Zorg dat betrokkenheid van een
casemanager dementie bekend is in het zorgnetwerk.
 Ga na welke praktijkondersteuning (kwantitatief en kwalitatief) nodig is in de
huisartsenpraktijken om goede zorg in een zorgnetwerk te kunnen bieden aan
kwetsbare ouderen. Breng de praktijkondersteuning kwantitatief en kwalitatief op
het benodigde niveau.
 Kies een gemeenschappelijk systeem voor informatie-uitwisseling tussen de
huisartsenzorg en de wijkverpleging. Organiseer dat huisartsen over actuele
informatie kunnen beschikken bij een visite aan een kwetsbare oudere.
Vervolgtoezicht
De inspectie heeft bij de toetsing van de samenwerking tussen de huisartsenzorg en
de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen in Oud-Beijerland geen
risico’s gezien die reden vormen tot vervolgtoezicht. De inspectie heeft er
vertrouwen in dat de zorgaanbieders met ondersteuning van en in samenwerking
met andere betrokken partijen in Hoeksche Waard de aanbevelingen van de
inspectie kunnen en gaan uitvoeren. De toetsing hiervan kan aan orde komen bij
toekomstige contacten met de inspectie.

23 Maak hierbij gebruik van de beschikbare informatie: Kwetsbare ouderen thuis; Handreiking voor integrale zorg en
ondersteuning in de wijk. https://www.beteroud.nl/lokaal-samenwerken/handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis
24 Maak hierbij gebruik van de LESA Zorg voor kwetsbare ouderen.https://www.nhg.org/themas/publicaties/lesazorg-voor-kwetsbare-ouderen
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Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.

www.igj.nl
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