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Laat u

inspireren

Beste lezer,
Het is een vraag die u waarschijnlijk ook bezig
houdt: hoe dragen we de zorg voor ‘onze’
ouderen, nu en in de toekomst? Want niet
alleen het aantal ouderen groeit, ook hun
kans op kwetsbaarheid.
In Hoogeveen hebben wij, als spelers in de
ouderenzorg, ons die vraag ook gesteld.
‘Daar moeten we iets mee’, vonden we.
Een paar jaar geleden hebben wij de handen
ineen geslagen en de mouwen opgestroopt.
Want om daarin iets te realiseren wat ècht
werkt, dat lukt je niet alleen, daarvoor moet je
samenwerken. Zo zijn we uiteindelijk gekomen
tot een werkwijze die succesvol blijkt te zijn:
de Integrale Ouderenzorg Hoogeveen.

Tips

De beleidsadviseur & projectleider

Informatie & colofon

“Meer levensvreugde, daar gaat het om”

Zij maken het mogelijk

Omdat we daar verschillende vragen over
kregen én omdat je goede dingen gewoon
moet delen, hebben wij dit magazine gemaakt.
Graag nemen we u mee in onze werkwijze aan
de hand van de verhalen van verschillende
betrokkenen. Want wat we nu al zien gebeuren

is dat ouderen (weer) in hun kracht komen
en dat hun gevoel van welbevinden groeit.
Mensen die minder vaak bij de huisarts op het
spreekuur komen en die met relatief eenvoudige
ondersteuning weer een grotere wereld hebben
gekregen. Ook de professionals zijn enthousiast:
door in een ‘netwerk’ samen te werken gaan ze
anders kijken en kunnen ze meer betekenen
voor hun cliënt of patiënt.
Wij hopen u met deze verhalen en tips dan
ook te inspireren. U te voeden met ideeën over
het samen organiseren van de ouderenzorg.
Wilt u een keer koffie komen drinken om er
verder over te praten? Weet u welkom!
De centrale contactgegevens vindt u in het
colofon, van daaruit kunt u een afspraak maken
met één van ons.
Wij wensen u leesplezier en wellicht tot ziens,
de participanten van de
Integrale Ouderenzorg Hoogeveen

Integrale Ouderenzorg Hoogeveen
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Integrale Ouderenzorg Hoogeveen

Hoe werkt

Er is veel te vertellen over de manier waarop de Integrale
Ouderenzorg Hoogeveen precies werkt. De verhalen en tips in dit
magazine zijn daar het antwoord op. Voor een indruk op hoofdlijnen
hebben we de essentie hier voor u samengevat.
Kernteam

Flexibele schil

De basis van de Integrale Ouderenzorg
Hoogeveen wordt gevormd door het
kernteam. Een kernteam is altijd gekoppeld
aan een huisartsenpraktijk en bestaat
uit een praktijkondersteuner (POH),
wijkverpleegkundige, maatschappelijk
werker, Wmo-consulent en specialist
ouderengeneeskunde. Zij zijn het vaste
aanspreekpunt van de huisarts waar
het gaat om zorg en welzijn.

Rondom het kernteam is sprake van een
flexibele schil: mensen die een rol kunnen
spelen in het versterken van (het netwerk
rondom) een individuele oudere.
Naast bovengenoemde professionals kunnen
dit bijvoorbeeld ook de apotheker zijn,
de fysiotherapeut, mantelzorgconsulent
of iemand van de woningbouwvereniging.
Zij worden door het kernteam ingeschakeld
wanneer een individuele situatie daarom
vraagt en zij daarin een waardevolle rol
kunnen spelen. Ook zij kunnen worden
gevraagd op huis-bezoek te gaan.

Elke huisartsenpraktijk beschikt over
een eigen kernteam.

Signalering van
kwetsbare ouderen
Binnen het kernteam worden structureel de
ouderen besproken waar mogelijk sprake is
van kwetsbaarheid. Deze ouderen worden
ingebracht door de professional die de
mogelijke kwetsbaarheid heeft gesignaleerd.
Dit kan één van de leden van het kernteam
zijn, maar ook de huisarts, opbouwwerker,
wijkagent of een andere betrokkene uit
de flexibele schil.
Tijdens dit structurele overleg wordt
besproken wie de aangewezen persoon
is om bij een oudere op huisbezoek
te gaan.

Huisbezoek & ondersteuning
Wanneer een afspraak wordt gemaakt voor
een huisbezoek, is de boodschap altijd dat
dit verzoek vanuit de huisartsenpraktijk
afkomstig is. Tijdens het huisbezoek wordt
een inventariserend gesprek gevoerd en
een vragenlijst doorgenomen – de uitkomst
daarvan geeft een indicatie van de situatie en
de mogelijke kwetsbaarheid van een oudere.
Daarnaast geeft het handvaten voor de
mogelijkheden om het netwerk van iemand
te versterken c.q. iemand weer in zijn/haar
kracht te zetten. De stand van zaken wordt in
overleg met de oudere steeds teruggekoppeld
aan het kernteam en binnen het netwerk.

Samenwerking
Elkaar en elkaars expertise leren kennen is
de eerste en cruciale stap in de samenwerking.
Weten wie wat precies kan betekenen in de
ouderenzorg én daar een gezicht bij hebben,
zorgt ervoor dat er eerder en meer adequaat
wordt doorverwezen. Zodat een oudere
eerder de ondersteuning krijgt die hem/haar
écht verder helpt. Daarom zit het kernteam
structureel om tafel, indien nodig met
betrokkenen uit de flexibele schil.

PER HUISARTSENPRAKTIJK
KERNTEAM
• Wijkverpleegkundige
• Praktijkondersteuner
• Maatschappelijk werker
• Wmo-consulent
• Specialist
Ouderengeneeskunde

Wanneer duidelijk is welke mensen een rol
spelen in een individuele situatie, vormen zij
het specifieke netwerk. Deze contactpersonen
– dit kunnen naast professionals ook mantelzorgers, vrijwilligers of naasten zijn – weten
elkaar makkelijk te vinden en houden elkaar
op de hoogte. Dit gaat via het digitale overlegsysteem eGPO (een uitleg hiervan vindt u in
elders in dit magazine), maar ook door even
snel contact te hebben via telefoon of mail.

MULTIDISCIPLINAIR TEAM / FLEXIBELE SCHIL
• Kernteam + naar relevantie:
• Huisarts
• Mantelzorgconsulent
• Opbouwwerker
• Fysiotherapeut
• Wijkagent
• (…)

De wethouder & directeur Huisartsenzorg Drenthe
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Erik Giethoorn en Ron Wissink

Gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid

De wethouder & directeur Huisartsenzorg Drenthe

Dit vorm

“
wordt
de ultieme
van preventie”

Dat hun wegen elkaar gingen kruisen was onvermijdelijk: beide
waren vanuit hun eigen werkgebied overtuigd dat ‘er echt iets moet
gebeuren in de ouderenzorg’. Twee mannen die het doel hebben de
groep kwetsbare ouderen te verkleinen. Erik Giethoorn (wethouder
gemeente Hoogeveen) en Ron Wissink (directeur Huisartsenzorg
Drenthe): “Wij willen er al zijn voordat ze kwetsbaar worden.”

Al een aantal jaren geleden groeide bij Huisartsenzorg Drenthe (HZD) het besef: we moeten actief
inzetten op de groeiende groep ouderen in onze provincie. De verschuivingen in de zorg en de dubbele
vergrijzing verhogen de druk op het huisartsenspreekuur, terwijl de hulpvragen daar niet altijd primair
thuishoren. Wanneer de onderliggende behoefte bijvoorbeeld ligt op het vlak van het verdrijven van
de eenzaamheid, zijn daar andere hulpverleners voor nodig én een meer intensieve samenwerking.
Een ideale werkvorm daarvoor is een netwerk, vertelt Ron Wissink van HZD: “Want ouderenzorg is een
gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar dat netwerken waren we als hulpverleners
niet meer gewend, dus dat zijn we weer gaan organiseren. Ons sterk maken voor ‘onze’ ouderen.”

Nek uitsteken

In te zetten in heel Nederland

Tegelijkertijd hadden ze in Hoogeveen ook al
de handen uit de mouwen gestoken. In gezondheidscentrum De Weide was een pilot gestart
om kwetsbare ouderen vroegtijdig te signaleren
en hen te helpen weer in hun kracht te komen.
“We zijn wel een ‘uitproberende’ gemeente”,
karakteriseert Erik Giethoorn het gebied waar hij
wethouder is. “Het idee was om een kernteam te
vormen per huisartsenpraktijk. Om de huisarts
daarin mee te krijgen, hebben we gedurende
deze pilot de inzet van de POH, Wmo-consulent
en het welzijnswerk bekostigd. Als gemeente
vinden we het welzijn van onze ouderen erg
belangrijk, dus dan moet je ook je nek uitsteken.”

Bovenal is deze werkwijze efficiënt en
in te zetten in heel Nederland, in zowel
grootstedelijke als meer landelijke gebieden.
Wissink, zelf huisarts, geeft daar een voorbeeld
van: “Tegenwoordig werken huisartsen niet
meer wijkgebonden en zijn hun patiënten
verspreid. Om voor elke patiënt de contacten
te leggen met de verschillende wijkverpleegkundigen en welzijnswerkers, is bijna ondoenlijk.
Met het kernteam dat aan een huisartsenpraktijk is gekoppeld, is er een directe lijn van
huisarts naar welzijn en zorg. De leden van
dit kernteam zorgen ervoor dat de juiste
persoon op bezoek gaat bij de oudere waar
aandacht nodig lijkt.”

De uitdaging:
verbinding huisarts & welzijn
De onbekendheid over en weer tussen
gemeenten/welzijn en huisartsen kwam naar
voren als ‘bottleneck’, constateren zowel
Giethoorn als Wissink. Enerzijds leeft bij
gemeenten het idee ‘huisartsen zijn nooit
bereikbaar’, anderzijds is bij huisartsen niet
altijd bekend wat een gemeente aan welzijnsvoorzieningen te bieden heeft. Daarom heeft
elke huisarts nu vaste contactpersonen bij
de gemeente en het welzijnswerk.
“Dit wordt gecoördineerd door twee personen:
iemand van de gemeente/welzijn en iemand
van HZD”, licht Ron Wissink toe. “Tevens zijn
zij de kartrekkers van het vormen van de
kernteams bij elke huisartsenpraktijk.”

“Wij willen er zijn voor een
oudere kwetsbaar wordt”
Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat
wanneer ouderen goed in beeld zijn en er
een stevig netwerk is waar ze op terug
kunnen vallen, zij zich minder kwetsbaar en
meer vitaal voelen. “Dat zit vaak in hele kleine
dingen die een groot effect kunnen hebben”,
weet Erik Giethoorn. “Deze mensen komen
uiteindelijk minder vaak bij de huisarts omdat
ze beter in hun vel zitten.”
Hun gezamenlijke doel?
Daar zijn beide mannen zeer eensluidend over:
“Wij willen er zijn voordat een oudere kwetsbaar
wordt. Dat is de ultieme vorm van preventie.”
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De wijkverpleegkundige & maatschappelijk werker

“Mensen komen weer
kracht,
in hun
		 daarmee is het voor
”
			 ons al

eigen
succesvol

Ze zitten in hetzelfde kernteam in de
Hoogeveens wijk De Weide en hebben
de pilot voorafgaand aan de Integrale
Ouderenzorg Hoogeveen van meet af
aan mede opgezet en gedragen:
Rieneke Weteringe (wijkverpleegkundige bij Icare) en Annemarie Leenders
(maatschappelijk werker bij Stichting
Welzijnswerk Hoogeveen). Sindsdien
zijn ze als professional anders gaan
kijken naar de mensen en de situaties
waarmee ze dagelijks te maken krijgen.
Deze manier van werken past hen als
een handschoen en ze zijn dan ook
merkbaar enthousiast:

“Het resultaat is moeilijk
in cijfers te vatten, maar
we zien dat het werkt.”

‘Het enthousiaste kernteam
van gezondheidscentrum
De Weide’

“We hebben nu allemaal
extra voelsprieten uitstaan”
Hoewel de huisarts en de praktijkondersteuner
(POH) belangrijke sleutelfiguren zijn waar het
gaat om het signaleren van kwetsbaarheid
bij ouderen, is dat niet de enige bron. Die taak
om te signaleren ligt bij alle hulpverleners
die aan de Integrale Ouderenzorg Hoogeveen
zijn verbonden. “Wanneer ik bij een cliënt kom
en ik heb het gevoel dat er iets is, iets wat het
welbevinden in de weg staat, dan ga ik daar het
gesprek over aan en neem ik de vragenlijst af”,
legt Rieneke uit. “Je hebt nu als het ware extra
voelsprieten uitstaan.”
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Wmoconsulent in de wijk, weet Annemarie: “Al is de
primaire vraag een aanpassing in huis, toch
kijkt de consulent tegelijkertijd: speelt hier iets
van eenzaamheid of iets anders waardoor het

welbevinden niet goed is? Dan neemt zij ook
die vragenlijst af.” De maatschappelijk werker
onderhoudt daarnaast ook het contact met
bijvoorbeeld de woningbouwvereniging en de
wijkagent: “Zij melden het wanneer ze ouderen
in kwetsbare situaties tegenkomen en na
overleg met de huisarts gaat één van ons er
op huisbezoek.”

Groeien als professional
Naast dat deze mensen in het netwerk rondom
ouderen een signalerende taak op zich nemen,
leren ze ook van elkaar. Rieneke geeft een
voorbeeld: “Het onderwerp ‘financiën’ vond ik
als wijkverpleegkundige heel lastig om op door
te vragen. Gevoelsmatig vond ik dat niet tot
mijn taak horen en ook te privé. Maar tijdens
de casuïstiekbesprekingen heb ik van
maatschappelijk werk handvatten gekregen
om te bepalen wanneer en hoe ik hierop kan
doorvragen.”

De wijkverpleegkundige & maatschappelijk werker
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Andersom kreeg de maatschappelijk werker
tips van de wijkverpleging op het gebied
van medicatiegebruik door ouderen, vertelt
Annemarie: “Ik vraag nu standaard tijdens een
huisbezoek: ‘heeft u medicatie, hoeveel gebruikt
u, kunt u dit eens laten zien?’. Als er dan 20 oude
doosjes op tafel komen, weet ik al: hier gaat iets
niet goed. Dan schakel ik de wijkverpleging in.”
Er is kortom een mooie manier van
kruisbestuiving ontstaan, stellen beide:
“Als professional groeien we hier allemaal
van. Je gaat er in je hele werk veel breder
door kijken.”

Verwachtingen opzij zetten
– de situatie van de
oudere is het uitgangspunt
Tijdens de structurele casuïstiekbesprekingen,
wordt per situatie bekeken wie het beste bij
iemand op huisbezoek kan gaan. Lijkt er sprake
van eenzaamheid, dan gaat de maatschappelijk
werker langs en is er zorg nodig dan belt de
wijkverpleging aan. Daarin waarschuwt Rieneke
wel voor vooringenomenheid: “Hoe meer je
vooraf die selectie maakt op basis van wat je
verwacht tegen te komen, hoe meer je het ook
al invult. En dat is wat je eigenlijk niet wilt.
Daarin zijn de casuïstiekbesprekingen heel

waardevol, we houden elkaar scherp en blijven
elke keer de vraag stellen: welke factoren
kunnen in deze situatie een rol spelen?”

“Ouderen vinden de
weg nu veel beter”
Door de werkwijze van Integrale Ouderenzorg
Hoogeveen, komen de werkelijke behoeften van
ouderen veel meer aan het licht. In de wijk
De Weide wordt het aanbod aan welzijnsactiviteiten veel meer op die daadwerkelijke
vraag afgestemd. Men weet de weg hiernaartoe
beter te vinden, vertelt Annemarie. Net als de
weg naar de hulpverleners: “Ouderen bellen
ons nu veel sneller wanneer er iets is, al is het
maar om iets kleins.” Ook dat komt voort uit die
kruisbestuiving, denkt Rieneke:
“Wanneer je op je eigen eilandje werkt, zul
je nooit weten wat er op het gebied van welzijn
allemaal kan. Wel ongeveer, maar wat dat
‘ongeveer’ dan precies is… Wij kunnen mensen
nu veel gerichter adviseren en hulp bieden.
Ik heb inmiddels veel meer mensen naar de
opbouwwerker doorverwezen dan voor we
hiermee startten. Dat vroegtijdig uitbreiden
van het netwerk rondom een oudere,
dat levert zoveel op.”

Beweegdag
“Ook sporten vergroot het sociale netwerk”
Naast het versterken van het netwerk van ouderen, is ook ‘bewegen’
een belangrijk aandachtspunt vanuit het Netwerk Ouderenzorg Hoogeveen.
Daarom is in één specifieke wijk in Hoogeveen een beweegdag voor
ouderen georganiseerd.
Op basis van persoonlijke uitnodigingen en een advertentie in de
wijkkrant, kwamen hier 92 aanmeldingen op binnen. Ieder van hen
kon de bloeddruk en hartslag laten meten, alsmede door middel
van zes korte testen de eigen fitheid in beeld laten brengen.
Nadien volgde een gesprek met een beweegadviseur.
Wie daarbij de boodschap kreeg ‘het zou goed zijn wanneer u meer
gaat bewegen’, kreeg direct een aantal mogelijkheden voorgelegd.
Eén van die mogelijkheden was een gratis traject van 10 beweeglessen,
georganiseerd in samenwerking met Sport Drenthe. Inmiddels is hieruit een
permanente beweeggroep ontstaan, waar op dit moment 25 ouderen lid van zijn.
“Zij komen elke woensdagochtend een uur bewegen”, vertelt de opbouwwerker
Elke Kremer. “Het mooie is dat ze daarna altijd nog een uur blijven om samen koffie
te drinken. Je ziet dat sporten ook een middel is om het sociale netwerk te vergroten.”

Mensen weer in hun kracht zetten
In de manier waarop dat netwerk wordt uitgebreid, zijn de wensen en mogelijkheden van
de oudere het uitgangspunt, vertelt Annemarie: “We kijken waar hun kracht zit, waar ze
enthousiast van worden en naar wat ze nog kunnen betekenen voor een ander.” Of mensen
wel willen delen wat er speelt in hun leven? “Ik vind het verrassend hoe open mensen zijn”,
zegt Rieneke. “Wanneer je weet hoe je kunt doorvragen, komen de verhalen op een gegeven
vanzelf. Over de zondag die best lang duurt of dat er steeds meer mensen om hen heen
wegvallen. Alleen al door een paar aandachtige vragen te stellen, krijg je hele andere
gesprekken.” Het resultaat van hun werkwijze is moeilijk in cijfers te vatten, vertellen beide dames.
Hun doel is ouderen weer in hun kracht te brengen, zich minder eenzaam te laten voelen en
hen weer in beweging te krijgen. Kortom: hun welbevinden te verhogen. “Cijfers hebben we niet,
maar wij zijn zo enthousiast over wat we mensen kunnen bieden. Wij zien wat dit met hen doet,
daarmee is het voor ons al succesvol.”

Kijkwijzer Ouderen – tips & informatie
Er is een breed aanbod voor ouderen, waar het gaat om informatie en tips over thema’s waar
ze mee te maken kunnen krijgen zoals rijbewijskeuring, geheugenverlies, verzekeringen of
levenseinde. Janita Minderhoud stroopte met het team van de huisartsenpraktijk de mouwen
op en bracht de belangrijkste samen in de Kijkwijzer Ouderen.
Een site die niet alleen voor ouderen maar ook voor hulpverleners en mantelzorgers
zeer waardevol is: www.kijkwijzerouderen.nl
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De opbouwwerker

“Ik zie nu
die
ik anders
niet verder
had kunnen

mensen

helpen”

In haar wijk van zo’n 15.000 inwoners,
is opbouwwerker Elke Kremer een
verbindende factor.
Ze koppelt vrijwilligers aan mensen met
een vraag en ontwikkelt initiatieven om
de kwetsbaarheid van ouderen mede
te ondervangen. “Er gebeurt veel, door
de Integrale Ouderenzorg Hoogeveen”,
constateert Elke. “Ik zie nu mensen die
ik anders niet was tegengekomen.”

“Je komt erachter dat je
met dezelfde ouderen werkt”
Als opbouwwerker is ze ondersteunend aan de bewoners in de wijk:
is er behoefte aan gezamenlijke activiteiten, dan organiseert zij dit
samen met de mensen zelf. Want de kracht zit in de wijk,
vindt Elke Kremer. Met haar kennis over de mogelijkheden in de wijk
en haar positie daarin, haakte ze aan bij de Integrale Ouderenzorg
Hoogeveen. Voor ouderen met een klein netwerk is zij de aangewezen
persoon om te zien hoe zij bij de bestaande activiteiten kunnen
aansluiten. Of, wanneer er vraag naar is, hoe er iets nieuws op
poten kan worden gezet. “Door daarin samen op te trekken met de
wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner en maatschappelijk werker,
kom je erachter dat je vaak met dezelfde cliënten werkt. Waar we
voorheen weinig contact hadden, stemmen we nu regelmatig met
elkaar af.” Door die samenwerking is het welzijnswerk beter in beeld
gekomen: “Ik krijg nu bijvoorbeeld van de wijkverpleegkundige een
vraag als ‘zou je eens bij deze mevrouw langs willen gaan, volgens
mij is er meer nodig dan alleen een stukje thuiszorg’. Dan maak ik een
afspraak en kijk samen met die mevrouw naar haar sociale netwerk en
haar beweegpatroon.”

Activiteiten worden van bewoners zelf
Eén van de uitkomsten van de gesprekken die het kernteam met
ouderen voerde, was dat door veel mensen de zondag als lang en
eenzaam wordt ervaren. Zeker voor hen die niet naar de kerk gaan,
die geen kinderen hebben of van wie de kinderen verder weg wonen.
“Vanuit die behoefte hebben we geregeld dat mensen op zondag in
een woonzorgcentrum hier in de buurt samen kunnen koffiedrinken
en eten. Bij de opzet daarvan ben ik nauw betrokken, maar op het
moment dat het goed loopt trek ik mij terug en laat ik het over aan
de vrijwilligers. Je merkt dat het dan een activiteit wordt van de
bewoners zelf en niet van het welzijnswerk.”

Vrijwilligers & maatjes werven
Vrijwilligers werven lastig? Niet in de wijk van Elke. Wanneer er
nieuwe vrijwilligers nodig zijn, zet ze een oproep in het maandelijkse
wijkblaadje: “Daar komen eigenlijk altijd wel reacties op, vrijwel alle
vrijwilligers en maatjes heb ik op deze manier geworven.
De POH kan bijvoorbeeld de vraag om een maatje voor een patiënt
bij mij neerleggen. Via het wijkblaadje doe ik dan een oproep en kijk ik
of we tot een ‘match’ kunnen komen. Eén van de succesfactoren van
deze werkwijze is dat je mensen uit dezelfde wijk aan elkaar koppelt.
Die nabijheid is praktisch maar ook vertrouwd.”
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An van der Pol & het buurtrestaurant
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De verbindende
kracht van
eten.

samen

Hoogeveen kent inmiddels vele buurtrestaurants: plekken waar
structureel door vrijwilligers een maaltijd wordt verzorgd voor
– met name – senioren. Deze buurtrestaurants hebben een
belangrijke verbindende functie in een wijk. Vanuit de Integrale
Ouderenzorg Hoogeveen wordt deelname dan ook regelmatig
gestimuleerd. Het aantal gasten neemt daarmee hand over hand toe.
Hoe ervaren zij het? We schuiven aan…

“Alleen eten is niks aan”
Het is er vol, op een donderdagmiddag kort
na 12 uur. In wijkgebouw De Weideblik zitten
42 mannen en vrouwen aan tafels van zes,
terwijl de geur van warm eten zich verspreid
door het gebouw. Het voelt er warm en
huiselijk. Aan één van de tafels zit An van der
Pol (78). Elke maand schuift ze aan. Ze is bij
de opstart van dit buurtrestaurant betrokken
geweest, maar moest zich uit de organisatie
terugtrekken om voor haar zieke man te zorgen,
die inmiddels is overleden. Nu komt ze er als
gast aan tafel: “Alleen eten is niks aan, daarom
is dit echt een uitkomst.”
Uit een vragenrondje aan tafel wordt duidelijk
dat dit ook voor de andere gasten geldt:
“Mijn man en ik komen hier elke maand”, vertelt
één van hen. “Elke keer gaan we aan een andere
tafel zitten, zo leer je de mensen uit je wijk
An van der Pol

“Dit is echt de moeite waard”

De gasten scheppen op in het buurtrestaurant

kennen. Dit is echt een uitje.” Haar buurvrouw
vult aan: “Ik dacht eerst ‘ach, moet dat nou,
ik kan zelf ook wel eten koken’. Maar ik heb
ons toch aangemeld en we hebben er geen
moment spijt van gehad.” Ondertussen schuift
ook haar man aan. Hij heeft zich net als een
paar andere tafelgenoten een glas rode wijn
ingeschonken. Want ook – of misschien juist –
op latere leeftijd moet ‘genieten van het leven’
niet vergeten worden.

Sterrenniveau &
goede gesprekken
Er is altijd keuze uit twee driegangenmenu’s,
die worden aangeleverd door een voedingsmiddelenleverancier. De kwaliteit wordt
geprezen: “Soms zou wat je op je bord krijgt
niet misstaan in een sterrenrestaurant.”
Terwijl hier de prijs voor een menu op
€ 5,50 ligt. Het ‘uit eten gaan’ komt hiermee
voor ouderen dan ook meer binnen handbereik.
Eén van de gasten aan tafel geeft als
voorbeeld: “In een wijk verderop ken ik een
man die niet van koken houdt en zijn vriendin
geregeld mee uit eten neemt naar het
buurtrestaurant. Mooi hè?”.
De gesprekken aan tafel zijn altijd animerend
en ‘gaan ergens over’, vertelt An.
Of dit mensen uit hun eenzaamheid haalt?
“Dat weet je niet hè? Dat zullen mensen nooit
zo van zichzelf zeggen. Maar voor de sociale
contacten is dit heel waardevol.”

Ondertussen wordt iedereen welkom geheten
door gastvrouw Joukje Nijhuis. Na een
moment van stilte beginnen de gasten aan
de zo geprezen soep. “Het is elke maand vol”,
vertelt Joukje. “Ik had nu ook weer gasten op
de wachtlijst staan. Er zijn mensen die komen
amper de deur uit, maar hier komen ze wel.
Dat is toch fantastisch? Daar doen we het
voor.” An komt nog wel geregeld de deur uit –
ze redt zich prima in haar eentje en wil dat zo
lang mogelijk volhouden: “Ik ben er voorlopig
nog niet aan toe om in een verzorgingshuis
terecht te komen.” Al realiseert ze zich wel
dat het als weduwe zonder kinderen een
extra opgave is om je sociale contacten te
leggen en te onderhouden. “Soms wordt er
wel gezegd: ‘vraag je buren!’, maar die zijn zelf
ook oud. Ik help zelf mijn buren wel eens door
hand-en-spandiensten te verlenen. Dat is
een vanzelfsprekendheid, maar je kunt er niet
zomaar van uitgaan dat iedereen een beroep
op zijn of haar buren kan doen.”
Mogelijkheden om dat sociale netwerk in de
nabijheid van ouderen te versterken – zoals
een buurtrestaurant – dienen daarmee een
belangrijk doel. Al betekent het voor sommige
mensen wel dat ze een drempel over moeten,
weet An: “Je moet die stap durven zetten en
het jezelf gunnen, maar dan is het ook echt de
moeite waard.”
Een lekkere maaltijd en een goed gesprek
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Betere afstemming met
digitaal communicatieplatform eGPO
Het coördineren van zorg rondom een patiënt kost vaak meer tijd en moeite dan gewenst
is. Verschillende zorgverleners, van thuiszorg tot huisarts, werken doorgaans vanuit eigen
dossiers. Om de zorg rondom een patiënt beter en sneller op elkaar af te stemmen is in
Drenthe het digitaal communicatieplatform eGPO (Elektronisch Gestructureerd Patiënten
Overleg) geïntroduceerd.
Dit platform helpt de onderlinge communicatie en samenwerking te vereenvoudigen.
Ron Wissink (directeur Huisartsenzorg Drenthe): “In de ouderenzorg communiceer je geregeld
met verschillende zorgverleners zoals de wijkverpleging, fysiotherapie, Wmo-medewerkers en
de specialist ouderengeneeskunde. Om elkaar te vinden kost vaak veel tijd. Met eGPO is het
mogelijk om veilig en effectief met betrokken zorgverleners te communiceren. Ook de patiënt
heeft toegang tot eGPO en is zo actief betrokken bij de zorgverlening.”
De provincie heeft financieel bijgedragen aan dit platform, vertelt wethouder Erik Giethoorn
van de gemeente Hoogeveen: “Omdat de hele provincie hier de vruchten van kan plukken.”

Enthousiast, maar: blijf elkaar ook zien
Zorgverleners zijn enthousiast. Het levert
de huisarts bijvoorbeeld al veel tijdwinst
op in de terugkoppeling richting patiënt
of mantelzorgers, vertelt huisarts Janita
Minderhoud: “Er is bijvoorbeeld een
mantelzorger die mij mailt wanneer er iets
is. Anders had diegene eerst de assistente
moeten bellen, die maakt er een notitie van
voor mij, ik interpreteer het wellicht anders
dan bedoeld en stem op een later moment

weer af met de mantelzorger. Kortom:
een langer traject met meer kans op ruis.
Dat directe contact werkt heel prettig.”
Wel benadrukt Ron Wissink dat eGPO een
middel is en geen doel: “Het gaat erom dat je
een goede onderlinge samenwerking realiseert.
Soms per telefoon, in het begin vooral ook dat
je elkaar regelmatig ziet. Elkaar leren kennen
is cruciaal voor het welslagen van goede
ouderenzorg.”

Meer weten over eGPO? Kijkt u dan op www.egpo.nl.

“Er is een moment dat
mensen eraan toe zijn”

“Ik zie dat ze
echt gelukkig is”

Wanneer opbouwwerker Elke Kremer bij
mensen op bezoek gaat om te peilen of
een stukje ondersteuning gewenst is, blijken
sommigen daar nog niet aan toe: “Dan vraag
ik of het goed is dat ik een half jaar later nog
een keer contact opneem. Ik snap ook wel dat
het heel lastig is om echt hulp te aanvaarden,
je stelt je natuurlijk heel kwetsbaar op.”
Soms is het moment precies goed, merkt
Elke: “Laatst ging ik op bezoek bij een ouder
echtpaar, hem kende ik al vanuit de wijk.
Ze waren zo blij dat ik kwam, ze waren er
toen echt aan toe. Blijkbaar is er een moment
waarop mensen beseffen dat het alleen niet
meer lukt, zonder hulp uit de omgeving.”

Eenzaamheid kan zich uiten op verschillende
manieren, weet huisarts Janita Minderhoud.
In angst bijvoorbeeld: “Ik zie dat mensen die
angst soms aan lichamelijke klachten koppelen.
Zo kwam één van mijn patiënten regelmatig
bij mij op het spreekuur en na wat gesprekken
kwamen de angst en eenzaamheid boven
tafel. Ik heb de maatschappelijker werker
ingeschakeld, die ervoor heeft gezorgd dat
ze een paar keer per week kan mee-eten in
een verzorgingshuis.
Ze komt nu een stuk minder vaak op het
spreekuur en wanneer ik haar daar aan de
eettafel zie zitten, dan zie ik dat ze echt
gelukkig is.”

Kok aan huis
Eén van de initiatieven die door opbouwwerker Elke Kremer is
opgezet, is Kok aan huis. Uit de huisbezoeken en meer intensieve
samenwerking vanuit de Integrale Ouderenzorg Hoogeveen,
kwam onder andere naar voren dat ouderen die alleen komen te staan,
soms minder goed voor zichzelf gaan zorgen. Het koken en eten bijvoorbeeld
bezorgt hen niet meer het plezier van voorheen. Met Kok aan huis wordt een
vrijwilliger die het leuk vindt om te koken, gekoppeld aan een alleenstaande oudere.
Samen gaan ze – onderling spreken ze af wanneer en hoe vaak – boodschappen doen,
koken, eten en afwassen. “We hebben hiervoor alle mensen benaderd die meer dan drie
keer per week gebruik maken van de maaltijdservice”, vertelt Elke.
Eén van die mensen is An van der Pol (78). Zij beschikt over een eigen ‘kok aan huis’:
“Mijn ‘kok’ vindt het leuk om te koken en het klikt tussen ons. Ik kan haar ook vragen wanneer
ik mensen te eten krijg of iets te vieren heb, dan stellen we samen het menu op, doen we
boodschappen en staan we vervolgens samen achter de potten en de pannen. Dat is toch heel
anders dan wanneer je het alleen moet doen.”
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De beleidsadviseur & projectleider

“Meer

levensvreugde

,
daar gaat het om”
Het kostenaspect is niet de enige drijfveer van de mensen die werken
op de manier van de Integrale Ouderenzorg Hoogeveen, al dalen de
zorgkosten wel in meerdere opzichten. Het welbevinden van de
ouderen die kwetsbaar zijn of dreigen te worden, daar gaat het om.
Hoe dit van een idee vorm kreeg in een werkwijze die werkt, vertellen
een bevlogen maar realistische beleidsadviseur en projectleider.

Maria Jongsma & Arthur Overgoor

Meeste gezondheidswinst
door preventie
Hij is één van de mensen die aan de wieg
heeft gestaan van de Integrale Ouderenzorg
Hoogeveen. Arthur Overgoor (beleidsadviseur
gemeente Hoogeveen) was inhoudelijk
betrokken bij de pilot die model heeft gestaan
voor deze werkwijze. Toen duidelijk werd
dat begeleiding en dagbesteding naar de
gemeenten zou worden gedecentraliseerd,
zocht Hoogeveen naar een manier om daar
goed op te kunnen anticiperen. De conclusie
was: door vooral preventief te werk te gaan.
Arthur: “Dat is beter voor de bewoners in

je gemeente en beter voor het financiële
plaatje. Een ronde langs professionals in het
werkveld leerde ons dat ‘kwetsbare ouderen’
de grootste groep is waar met preventie de
meeste gezondheidswinst is te behalen.
Met name door hen sociaal te activeren en
hen letterlijk in beweging te brengen.”
Dé plek bij uitstek om te signaleren wanneer
er bij ouderen sprake is van kwetsbaarheid,
is de huisartsenpraktijk. Heel bewust is er toen
voor gekozen om voor de pilot die praktijk te
kiezen waar het te verwachten succes het
grootste zou zijn.

Tips
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Geborgd en financieel haalbaar
Deze Wmo-pilot en het programma
‘Zorg voor kwetsbare ouderen in Drenthe’ van
Huisartsenzorg Drenthe vormen de basis voor
de Integrale Ouderenzorg Hoogeveen.
Voor deze aanpak is een projectleider
aangesteld: Maria Jongsma. Maria is verbonden
aan Progez, de ondersteuningsorganisatie voor
de eerstelijns zorg in de regio. De vraag aan
haar was: hoe zorgen we dat deze beweging in
heel Hoogeveen verspreid en uitgevoerd wordt?
Ze zette twee lijnen uit: een beleidsgroep
voor de grote lijnen waarin elke partij
vertegenwoordigd is en daarnaast het individuele contact met de mensen uit die beleidsgroep om hen waar nodig te ondersteunen.
“Maar ze doen het vooral zelfstandig, ik laat
de kracht bij alle betrokkenen. Want uiteindelijk
moet deze werkwijze een onderdeel van het
reguliere werk worden, voor iedereen.”

“We staan er niet alleen voor”
Dat borgen in de organisatie gaat gepaard met
een positieve cultuurverandering, vertelt Maria:
“Doordat mensen deel gaan uitmaken van een
netwerk van waaruit de zorg voor ouderen vorm
krijgt, merken ze ‘we staan er niet alleen voor’.”
Ook Arthur ziet dat deze werkwijze iets doet
met de hulpverleners: “De meeste van hen
kijken primair naar de cliënt, door de bril van de
eigen professie. Nu moeten ze de stap zetten om
collega-hulpverleners te leren kennen, samen
de kwetsbare ouderen in beeld te krijgen en
hen op maat te activeren en te ondersteunen.
Zo ervaren de professionals aan den lijve wat
ieder daarin kan betekenen.”

Het ‘aan den lijve ondervinden’ heeft tijdens de
pilot vorm gekregen door structureel met elkaar
de mogelijk kwetsbare ouderen te bespreken:
wie brengt het bezoek, hoe is een bezoek
geweest, wat zou er moeten gebeuren en wie
kan daarvoor worden ingezet?

Een streven dat al
werkelijkheid is
De werkbaarheid van de Integrale
Ouderenzorg Hoogeveen zit hem vooral in
de eenvoud en flexibiliteit: voor elke discipline
(zoals wijkzorg, maatschappelijk werk,
mantelzorgondersteuning en Wmo) heeft
de huisarts één vast aanspreekpunt:
“Het gaat erom dat de huisarts weet:
‘ik kan de zorg voor deze patiënt ergens
neerleggen en dan wordt er ook iets mee
gedaan’.”
Zonder deze manier van werken zou het op
het huisartsenspreekuur een stuk drukker
zijn, vermoedt Maria, en zou de druk op de
ziekenhuizen toenemen: “Zorgkosten dalen
wanneer je preventief te werk gaat. Al is het
kostenaspect niet waar we primair op sturen.
Het welbevinden van ‘onze’ ouderen staat
op een eenzame nummer één.” Met name die
eenzaamheid is een groot probleem, weten
zowel de beleidsadviseur als de projectleider.
Die aan te pakken, samen met andere factoren
die ouderen kwetsbaar maken, is hun streven:
“We willen deze mensen weer in beweging
brengen, hun sociale netwerk verstevigen
en hen daardoor een groter gevoel van
welbevinden laten ervaren. Meer levensvreugde,
daar gaat het om.”

Tips
Van de wijkverpleegkundige

Structureel om tafel &
kleine doelen stellen
“Wanneer je met deze manier van werken
rondom kwetsbare ouderen begint, is het
allerbelangrijkste: ga als professionals
structureel met elkaar om tafel.
Ook wanneer je denkt ‘we hebben geen
casus’, er blijkt altijd iets te bespreken
te zijn én je leert daarin van elkaar.
Daarnaast: stel je doelen eerst klein.
Wij hebben er ook een jaar over gedaan
om tot hier te komen.”
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Van de beleidsadviseur,
gemeente Hoogeveen

Durf te investeren
“Als gemeente moet je zelf willen
investeren. In geld, in de bestuurlijke en
ambtelijke aanjaagfunctie èn in formatie.
Wij hebben voor deze aanpak de formaties
uitgebreid van het algemeen maatschappelijk werk, het Wmo-team en de mantelzorgondersteuning. En mocht er meer
investering nodig zijn dan doen we dat.
Want we geloven hier echt in.”

Van de projectleider

Geen dichtgetimmerd
stramien
Van de sociaal werker Wmo/Welzijn

Haal die schotten weg
“Stop met denken in organisaties,
ga ontschotten. Ga op de stoel van de
cliënt zitten en bedenk: wat is ervoor
nodig om zelfstandig te kunnen blijven
functioneren? Met welke diensten
en voorzieningen dan ook, van welke
organisaties die ook maar afkomstig zijn.”

“We merken dat praktijken het prettig
vinden dat deze werkwijze aangepast
kan worden aan hun praktijk en behoeften.
Dus: maak wel een stramien, maar
timmer het niet zodanig dicht dat het
professionals klem zet. Zorg daarnaast
dat er per praktijk een kartrekker is.”
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Samen
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De huisarts

“

kun je

hele goede oplossingen
organiseren”
Huisarts Truus Luten (collega-huisarts van Janita Minderhoud) en praktijkondersteuner Jeannette Mulder in overleg

Ze merkte vanuit haar huisartsenpraktijk dat verscheidene ouderen
kampten met een diversiteit aan problemen. Tijd om daar iets aan te
doen, vond Janita Minderhoud. Dus volgde ze de kaderopleiding
Ouderenzorg en verdiepte ze zich in het ouderennetwerk in haar
gemeente. Want dat netwerk, aldus de huisarts, is heel belangrijk.
Ze werkt dan ook vol overtuiging volgens de werkwijze van de
Integrale Ouderenzorg Hoogeveen.
“Ze trekken zelf
niet altijd aan de bel”
In elk netwerk staat de individuele oudere
in het midden, legt ze uit: “Vanuit de unieke
behoeften en situatie van diegene, wordt het
netwerk opgebouwd en kunnen verschillende
professionals, naasten of vrijwilligers een plek
krijgen. Want het idee is dat een oudere het
meest gelukkig is wanneer er tevredenheid is
op de gebieden: fysieke gezondheid, zorg,
welzijn en wonen.” Wanneer het op één van
deze gebieden niet zo goed gaat, trekken
ouderen niet altijd zelf aan de bel, weet Janita:
“Wanneer bijvoorbeeld de mobiliteit minder
wordt, blijven mensen vaker thuis. Dan voelen
ze zich bezwaard om de buurvrouw te vragen
mee te gaan naar de winkel. En hoewel die

buurvrouw waarschijnlijk best wel eens wil
helpen, moet zij ook niet overvraagd worden.
In zulke situaties zijn er in gezamenlijkheid
hele goede oplossingen te organiseren.
Daar leent de Integrale Ouderenzorg Hoogeveen
zich perfect voor.”

Niet tijdrovend, wel meer samen
Tijdrovend is deze werkwijze niet, ervaart de
huisarts. Wel is er sprake van meer onderlinge
samenwerking: “Een mailtje hier, een belletje
daar, we weten elkaar goed te vinden.
We regelen het samen en pragmatisch
waardoor een uitgebreid plan lang niet altijd
nodig is.” Dit zorgt er ook voor dat verantwoordelijkheden beter worden verdeeld.
Want: op wiens bordje ligt ‘eenzaamheid’
bijvoorbeeld? Huisartsen en verpleegkundigen

signaleren het regelmatig, maar zijn zij ook
de aangewezen personen om het probleem
daadwerkelijk aan te pakken? “Het is de kunst
dat je het signaleert en er vanuit het netwerk
de best passende persoon een taak in geeft.
En je zet ouderen écht in hun kracht wanneer
hulpverlening op een gegeven moment niet
meer nodig is en ze het zelf kunnen met de
mensen en mogelijkheden in hun omgeving.”

als vertrouwd wordt ervaren en belangeloos
is: “Het is anders wanneer je schoondochter
zegt dat het nu toch wel eens tijd wordt dat er
een maaltijdvoorziening komt of dat je naar de
dagbesteding gaat. Reken maar dat dat steeds
meer speelt bij de ouderen van nu: mensen
hebben steeds meer zorg van anderen nodig.
Je mag natuurlijk in enige mate zorg van je
kinderen verwachten, maar hoe ver gaat dat?”

Vaker een warme overdracht

Ook de omgeving een taak geven

Om voor haar patiënten tot de best mogelijke
oplossing te komen, werkt Janita veel met
‘warme overdrachten’: “Ik heb bijvoorbeeld
iemand die al die regelingen van de gemeente
heel erg ingewikkeld vindt. Wat ik voorheen
niet deed, doe ik nu wel: ik stuur een mail naar
de Wmo-consulent. Ik ken haar, dus ik weet dat
ze ook daadwerkelijk contact opneemt met
mijn patiënt. Dat is die efficiëntieslag.”
Datzelfde geldt wanneer iemand thuiszorg
nodig heeft: “Dan vraag ik ‘welke thuiszorgorganisatie mag het worden?’ en dan benader
ik die verpleegkundige persoonlijk.”
De professionals die door de huisarts worden
ingeschakeld, gaan ook langs námens de
huisarts. Dat werkt goed, omdat de huisarts

Desondanks blijft het belangrijk om de mensen
uit de omgeving van de ouderen te betrekken.
Als huisarts vraagt Janita aan elke patiënt wie
zijn of haar contactpersoon is: “Mijn ideaal is dat
die contactpersoon ook weet: ik mag aankloppen
bij de huisarts wanneer ik het niet vertrouw.
Iedereen moet kunnen signaleren, professioneel
of niet-professioneel.”
Wie welke taak ook krijgt, het mag nooit zo zijn
dat een oudere alles uit handen wordt genomen:
“Want alleen maar vertroeteld worden en geen
zingeving of maatschappelijke meerwaarde
ervaren, daar kan een mens zich flink ongelukkig
door voelen. Het is voor ons de kunst om hen
zo lang mogelijk niet als patiënt te zien.”

De sociaal werker Wmo/Welzijn & het hoofd Afdeling Zorg
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“Nu we er

bij zijn,

worden de problemen

minder

Voorbeelden uit de praktijk
De onmisbare vrijwilligers
De inzet van vrijwilligers is van grote waarde
binnen de ouderenzorg. Het mes snijdt daarin
vaak aan twee kanten, weet opbouwwerker
Elke Kremer: “Vrijwilligers willen graag iets
betekenen voor een ander en hebben soms
zelf ook behoefte aan contact.
Laatst ontmoette ik een vrouw die net
weduwe was geworden. Ze voelde zich wat
alleen en wilde graag iets voor een ander
betekenen. Tijdens het intakegesprek kwam
naar voren dat haar man altijd degene was
die zich met de computer bezig hield, zelf kon
ze daar niet goed mee overweg. Inmiddels is
ze vrijwilliger bij een andere oudere en heb
ik voor háár ook een vrijwilliger geregeld:
iemand die haar computerles geeft.”

groot.”

Het is er drukker geworden, bij het Wmo-loket in Hoogeveen.
Ouderen maar ook hulpverleners weten de weg ernaartoe
beter te vinden – een gevolg van de werkwijze van de Integrale
Ouderenzorg Hoogeveen. Maar ook voor het Wmo-team is er het
één en ander veranderd: er wordt eerder naar hen doorverwezen
én ze kijken over de schotten van hun eigen werkveld heen.

“Ik zit zoveel
beter in mijn vel”

“Alleen krijg je lang
niet iedereen in beeld”

Wijkverpleegkundige Rieneke vertelt over een
vrouw die bij de huisarts aangaf zich met enige
regelmaat niet goed te voelen, een onbestemd
gevoel waarvan de oorzaak niet goed te
definiëren leek. “Wij zijn op aangeven van
de huisarts bij haar op bezoek gegaan.
Ze kwam niet veel onder de mensen maar
die behoefte had ze ook niet. Dus daar hebben
we verder niet op aangedrongen, je moet
mensen ook in hun waarde laten. Na een aantal
gesprekken zei ze: ‘Sinds jullie bij mij komen,
zit ik zoveel beter in mijn vel. Dat er mensen
zijn die mij steunen…’ Alleen al dat gevoel gaf
haar zo’n stuk vertrouwen. Ze voelde zich
een 4 toen we voor het eerst bij haar kwamen
en nu geeft ze haar leven een 8. Dat is toch
prachtig?”

Hij is de ‘sociale kaart van Hoogeveen’.
Als loketfunctionaris Wmo/Welzijn kloppen
zowel bewoners als hulpverleners bij
Bé Duinkerken aan: tussen de vragen en het
zorg- en welzijnsaanbod, probeert hij de best
passende ‘match’ te maken. Sinds het begin
van de Integrale Ouderenzorg Hoogeveen als
werkwijze, heeft zijn werk echter een andere
dynamiek gekregen. Er komen mensen aan het

Wmo-loket die er eerder niet kwamen of in
een veel later stadium. Het effect van met
name een ‘ontschottende’ samenwerking:
“Wij signaleren soms iets wanneer we bij
iemand over de vloer komen, maar ook
de huisarts, de wijkverpleegkundige, de
opbouwwerker, de Wmo-consulent of de
wijkagent. Door de Integrale Ouderenzorg
Hoogeveen kennen we elkaar nu goed en
schakelen we elkaar in. Dat is eigenlijk het
allerbelangrijkste, want alleen krijg je lang
niet iedereen in beeld.”
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Sneller doorverwijzen
Dat is ook de ervaring van Kirsten Perdok
(hoofd Afdeling Zorg & Inkomensvoorziening
Hoogeveen). Zij is verantwoordelijk voor de
uitvoering: ‘haar’ mensen van het Wmo-team
gaan dagelijks op pad om bij ouderen langs
te gaan. Dat gebeurt nu op nèt even een
andere manier dan voorheen: aan elke huisartsenpraktijk wordt een Wmo-consulent
gekoppeld, om zo eerder te kunnen inspringen.
Op het spreekuur bij de huisarts komen
regelmatig mensen bij wie meer aan de hand
is dan alleen medische problematiek.
Dan blijkt bijvoorbeeld dat iemand niet meer
goed in staat is om zelf het huishouden te
doen of niet meer de trap op kan. Nu de
huisarts de Wmo-consulent kent en weet dat
wij daar snel en actief op inzetten, verwijst hij
of zij eerder door.”
Zorg en welzijn raken zo veel beter met elkaar
verweven. Dat komt ten goede aan de ouderen
maar ook aan hun mantelzorgers, vertelt
Kirsten: “Mantelzorgers raken niet zelden
overbelast en komen uitgeblust bij de huisarts
terecht. Die weet nu dat wij daar als gemeente
ook in kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld
door de inzet van een mantelzorgconsulent
of respijtzorg.”

Een vraag komt nooit alleen
“We zijn er nu een stap eerder bij”,
vertelt Bé. “Daardoor worden de problemen
minder groot.” En een vraag komt bijna
nooit alleen, weet hij: “We zien bij kwetsbare
ouderen bijvoorbeeld, naast de hulpvraag die
er in eerste instantie is, ook vaak financiële
problematiek. Daarvoor zijn verschillende
vormen van ondersteuning mogelijk zoals een
gezamenlijk geldloket, gerund door vrijwilligers.
Maar zaak is wel om er vroegtijdig bij te zijn
en deze ondersteuning ook daadwerkelijk te
kunnen bieden.” Die meervoudige problemen
versterken elkaar, weet Kirsten:
“Wanneer ouderen moeite hebben om rond

Van het hoofd Afdeling Zorg,
gemeente Hoogeveen

te komen, heeft dat effect op hun fysieke
en mentale gezondheid. Het gaat vaak om
problemen waar ze in hun eentje niet uit komen
en waar toch ook een stuk schaamte een rol
speelt. Wanneer je als hulpverlener uiteindelijk
dat vertrouwen hebt, kun je ook die andere,
aanvullende ondersteuning bieden die past
bij de situatie.”

“We hoeven niet met z’n
allen op de stoep te staan”

Financiën geen
belemmering
“Ga in gesprek met je ketenpartners, dan
zal blijken hoeveel overlap er is in jullie
dienstverlening. Daar is veel kwalitatieve
winst te behalen. En: waarom zou je niet
op deze manier gaan samenwerken?
Financieel hoeft het geen belemmering
te zijn, in het begin moet je even
investeren maar uiteindelijk kan het
zelfs goedkoper zijn.”
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Van de opbouwwerker

Maak gebruik van de
mogelijkheden in de wijk
“Investeer in de relatie tussen zorg en
welzijn. Het opbouwwerk is daarin een
belangrijke partner. Er wordt vaak op
individueel niveau naar oplossingen
gezocht, terwijl dat ook op collectief niveau
kan. Gebruik dus ook de mogelijkheden in
de wijk om de kwetsbaarheid van ouderen
op te lossen.”

Van de kartrekkers
Het gaat er stukken efficiënter aan toe door
de samenwerking die vanuit de Integrale
Ouderenzorg Hoogeveen is ontstaan, vertelt
Bé: “Voorheen had elke club hulpverleners
zijn eigen intake. Ieder schreef zijn of haar eigen
dingen op. Welzijnswerkers keken bijvoorbeeld
wel naar iemands leefsituatie, maar zagen niet
dat een drempel een probleem vormde.
Nu zijn er intervisiegroepen ontstaan om daarin
van elkaar te leren, om vakoverschrijdend te
kijken tijdens de intake. Het is toch prachtig
wanneer een Wmo-consulent ook iets oppikt
dat buiten zijn eigen werkveld ligt? Want we
hoeven niet met z’n allen bij die cliënt op de
stoep te staan. Elkaar helpen om ons werk
optimaal uit te voeren ten goede van die cliënt,
daar gaat het om.”

Eerst individueel
benaderen
Van de wethouder

Ga in gesprek
met de huisarts
“Wethouders van andere gemeenten
vragen mij wel eens, wanneer ik over de
Integrale Ouderenzorg Hoogeveen vertel:
‘hoe krijg je die huisartsen dan mee?’.
Het antwoord is eenvoudig: nodig ze uit en
ga met ze in gesprek. Dat werkt, echt.”

“Als ‘kartrekker’ is het van belang om
eerst alle huisartspraktijken en andere
disciplines individueel te benaderen, om
goed te kunnen bepalen wat iedereen wil.
Kortom: kom niet met de oplossing maar
met een vraag. En zorg in het verdere
proces dat je ondersteunend bent en
niet teveel gaat overnemen. Zij moeten
het doen…”

De thuiszorgorganisaties
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Sietske Wildeman (De ZorgZaak) en Petra van der Werf (Icare)
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De thuiszorgorganisaties

“Wij krijgen
hier heel veel
van”

energie

Zelf zeggen ze dat goede wil en over de muren van de eigen
organisatie heen kijken belangrijk zijn voor het welslagen.
Maar ook dat er een klik moet zijn. Die klik is zichtbaar en
merkbaar tussen Sietske Wildeman (directeur De ZorgZaak)
en Petra van der Werf (rayonmanager Icare).

Voor alle thuiszorgaanbieders & verzekerden
Hun samenwerking begon toen zorgverzekeraar Zilveren Kruis de S1-zorg inkocht bij De ZorgZaak
en Icare. Officieel wordt S1 geformuleerd als ‘niet-toewijsbare zorg’, oftewel: preventieve zorg,
gericht op grotere groepen mensen (zoals een wijk). Iets dat perfect past binnen de
Integrale Ouderenzorg Hoogeveen, vertelt Sietske: “Hiermee kun je signaleren welke thema’s
er spelen en daar een aanpak op formuleren die bruikbaar is voor alle wijkverpleegkundigen.
Stel, het blijkt dat bij meerdere alleenstaande ouderen sprake is van een verslechterde
voedingstoestand. Dan bedenken wij een manier om dit te voorkomen of te herstellen.”
Dat ze deze nieuwe richtlijnen, protocollen en andere werkwijzen delen met alle thuiszorgorganisaties die in hun gebied werkzaam zijn, is een eis van Zilveren Kruis, maar wat beide dames
betreft ook een vanzelfsprekendheid: “Elke cliënt heeft recht op de best mogelijke zorg, van welke
thuiszorgorganisatie hij of zij ook maar zorg krijgt.”

Van concurrentie
naar samenwerking
Dat lijken nieuwe geluiden binnen de thuiszorg,
gezien de concurrentie die er sectorbreed was in
het afgelopen decennium. “Wij zien het belang
en de toegevoegde waarde van meer onderlinge
samenwerking”, vertelt Petra, “daarin vervullen
Sietske en ik graag een voorbeeldfunctie.”
Het staat of valt voor een belangrijk deel met
de houding van de bestuurders, zeggen beide:
“Je moet over de muren van je eigen organisatie
heen durven kijken. Dat is een essentiële
succesfactor.”

“Wij geloven hier echt in”
Toch kan het ook wel wringen, schetst Sietske:
“Preventie is voor ons best lastig om vorm te
geven, want het past niet per definitie binnen de
bedrijfsvoering. Er wordt vooral betaald op basis
van verrichtingen en niet voor gezondheidswinst
door preventie. En tóch geloven wij erin.

Want als je eerlijk bent: het is natuurlijk heel
mooi om mensen zolang mogelijk uit zorg te
kunnen houden.”
Bij de opdracht voor de wijkverpleegkundigen
die de preventieve zorg vormgeven, is
naast kwalitatief goede ondersteuning ook
doelmatigheid een belangrijk punt: hoe kan
het netwerk van een oudere worden ingezet
naast of in plaats van professionele hulp?
Want professionele hulp ‘afschalen’ waar
mogelijk, is een maatschappelijke opdracht,
vertelt Petra: “Waar het kan, pakken we de
zorg samen met familie en anderen op, daar
kun je het hele netwerk rondom de oudere
voor inschakelen. Ook de inzet van hulpmiddelen en technologie speelt daarin een
cruciale rol.
Het is mooi om binnen de teams te kijken
hoe je dat nu precies doet. Gelijktijdig is het
een uitdaging om tot passende financiering
te komen.”

De zorgverzekeraar – Zilveren Kruis
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De zorgverzekeraar

“Professionele
taken moeten
naadloos

Help jij of ik bij de maaltijd?
Anouk Gomes ziet dat partijen elkaar steeds meer opzoeken waar het
gaat om de ouderenzorg, dat het besef ontstaat dat men vaak met
dezelfde ouderen werkt. “De gemeente Hoogeveen en Zilveren Kruis
hebben op verschillende niveaus een goede afstemming hoe we daarin
integraal kunnen samenwerken.” Dat geldt overigens voor alle Drentse
gemeenten, met wie Zilveren Kruis een document heeft opgesteld dat
richting geeft aan de verantwoordelijkheden van professionals in die
integrale ouderenzorg. Dat is nog een hele kunst, weet Anouk:
“In veel gevallen gaat het goed, maar er zijn bepaalde situaties waarin
dat best wel ingewikkeld is”. Een simpel voorbeeld uit de praktijk: wie
helpt de oudere bij het eten? Je denkt misschien ‘waar gaat dit over?’,
maar het is een belangrijke vraag.
Ouderen kunnen zich bijvoorbeeld verslikken. En wat dan?
Daarom moeten de taken van de verschillende professionals in
de ouderenzorg naadloos op elkaar aansluiten.”

Samen kijken: wie is er aan zet?

aansluiten”

Zo zijn er verschillende voorbeelden te bedenken waarin kan worden
voorkomen dat een oudere tussen wal en schip valt. Soms gaat het
om zorgtaken, soms gaat het om een (andere) vorm van aandacht.
De vraag is dan: tot waar gaat jouw taak als professional?
Samen met professionals is Zilveren Kruis daar actief mee bezig:
“Aan de hand van casuïstiek bekijken we: hoe komt de klant er nu het
best vanaf, hoe zetten we hem in zijn eigen kracht zonder hem te betuttelen? Zo leren we in verschillende situaties wie wanneer aan zet is.”

Ziekte is vaak maar een klein deel van het leven,
daarom is het juist van belang om ook te kijken
naar wat mensen nog kunnen en willen, is de
gedachte van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
Vanuit die gedachte werkt zij samen met alle
gemeenten in Drenthe aan onder andere de
optimalisering van de ouderenzorg. Hoe zorg je
er samen voor dat mensen niet steeds van het
kastje naar de muur worden gestuurd en
kwaliteit van leven ervaren?
Anouk Gomes (Strategisch adviseur Gemeenten)
laat zien hoe daar al stevig aan wordt gewerkt.

Niet meer van het kastje naar de muur
Levert deze integrale werkwijze ook op in financiële zin?
“Daarvoor is het nog te vroeg”, aldus Anouk Gomes. “Maar er is al wel
aangetoond dat het voor de klant heel veel oplevert wanneer het gaat
om de kwaliteit van leven. Wanneer je ziet dat iemand niet meer van het
kastje naar de muur wordt gestuurd maar er ligt een samenhangend
plan, dan is dat al een enorme winst.”
Wanneer mensen vitaler oud worden, levert dat op in brede zin:
“Mensen kunnen daardoor langer blijven wonen op de plek die ze
zelf kiezen, en dat is vaak niet in een verpleeghuis. Dat moment schuift
steeds verder op naar een latere leeftijd.” De stappen om dit te
realiseren zijn inmiddels gezet maar moeten nog verder vorm krijgen:
“Drenthe is daarin wel een inspiratiegebied, met een mooie dynamiek.
Dat is niet van vandaag op morgen gekomen, maar er begint wel iets
moois te ontstaan…”
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De kartrekkers

Het

“
heeft een
sneeuwbaleffect”
Zij zijn de kartrekkers, die benaming
past het beste bij hoe ze zich inzetten
voor de integrale ouderenzorg
in Hoogeveen. Soms was het trekken,
soms wat duwen, maar Heidi Strijker
(praktijkconsulent HZD) en
Marja van den Berg (leidinggevende
SWW Hoogeveen) hebben door hun
individuele en vraaggerichte benadering al een goede basis kunnen leggen.

De kartrekkers
Heide Strijker en
Marja van den Berg

De basis voor een beweging die
inmiddels een sneeuwbaleffect
heeft gekregen.

Weten hoe het voelt
Op het moment dat de Integrale Ouderenzorg
Hoogeveen in de steigers werd gezet, was de
vraag: wie gaat op welke manier de huisartsenpraktijken bereiken? Omdat zorg en welzijn
beide een belangrijke rol spelen in die integrale
zorg, zijn Heidi en Marja vanuit die vakgebieden
naar voren geschoven.
Daarnaast ‘hebben’ ze allebei ook iets met
ouderenzorg én kennen ze het werkveld:

“Als voormalig praktijkverpleegkundige weet
ik hoe het voelt wanneer je als praktijk die
toename van het aantal ouderen amper nog
kunt behappen”, vertelt Heidi. Marja heeft op
haar beurt in het ouderenwelzijnswerk ervaren
dat ouderen vooral behoefte hebben aan echt
contact en duidelijkheid ten aanzien van de
ondersteuning: wat is er mogelijk en wie komt
dan bij mij over de vloer?

“Ik mag zelf kiezen wat ik wil”
Waar Integrale Ouderenzorg Hoogeveen
nu staat, daar hebben ze hard voor moeten
werken. Samen gingen ze langs bij alle
huisartsenpraktijken in Hoogeveen met vooral
veel vragen: wat is er al op het gebied van
ouderenzorg, wat willen jullie graag?
“Elke praktijk heeft daardoor het gevoel:
ik mag zelf kiezen wat ik wil. Dat moet ook,
want elke huisarts moet zijn onderneming
op zijn eigen manier kunnen vormgeven”,
weet Heidi. De uitkomst van deze rondgang
was onder andere dat ‘welzijn’ nog niet bij
alle praktijken wordt meegenomen in de
begeleidingsmogelijkheden van ouderen.
Beide dames hebben dit dan ook gepromoot:
“Want bij 50% van de kwetsbare ouderen is
sprake van een welzijnsprobleem.”
Het ontbrak de huisartspraktijken daarnaast
aan een complete sociale kaart, vertelt Marja:

“Vaak weten ze wel dat er ‘iets’ is, maar niet
wat precies. Het ontbreekt hen aan tijd om
dat allemaal uit te zoeken. Daarom is er nu een
duidelijke en complete sociale kaart ontwikkeld:
www.hoogeveenhelpt.nl
Dat maakt het doorverwijzen een stuk
makkelijker en de belasting van de huisarts is
minimaal.”

Korte lijnen met elk vakgebied
Behalve de sociale kaart, hebben Heidi en
Marja een schema opgesteld dat misschien
wel het meest waardevol is en laat zien hoe
Integrale Ouderenzorg Hoogeveen werkt:
voor elke huisartsenpraktijk is een kernteam
en een flexibele schil samengesteld.
Deze professionals zijn het directe aanspreekpunt op hun vakgebied voor onder andere de
huisarts, zij onderhouden de contacten met hun
collega’s c.q. achterban. Elke vier tot zes weken
wordt per praktijk een overleg gevoerd door het

Tips

De kartrekkers
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kernteam, waar nodig aangevuld
met professionals uit de flexibele schil.
“De eerste keer is één van ons daar altijd bij”,
vertelt Heidi.
“Om hele praktische zaken te regelen: wie zit
voor, wie notuleert, hoe breng je patiënten van
tevoren in, gebeurt dat wel beveiligd?
Daarnaast blijven we gedurende een periode
beschikbaar om het team te ondersteunen.”

Overstijgende zaken
in de Denktank
Het doel is om uiteindelijk alle kwetsbare
ouderen in beeld te krijgen, maar ook om
de problematiek die daaraan ten grondslag
ligt boven water te krijgen en aan te pakken.
Daarvoor is de Denktank in het leven geroepen.
Vanuit elk kernteam neemt één persoon hierin
plaats, twee keer per jaar komt deze groep
bij elkaar. “Daar komt naar voren wat in de
dagelijkse praktijk wordt gesignaleerd en
welke rode draden daarin te ontdekken zijn”,
vertelt Marja. “Op die manier kun je als
gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties
gezamenlijk je beleid zo goed mogelijk
aanpassen aan wat er werkelijk speelt in
jouw gemeente of wijk.”

“Wij willen ook meedoen”
Ze merken dat deze werkwijze een
sneeuwbaleffect heeft: “Ook huisartsenpraktijken rondom Hoogeveen geven nu aan:
wij willen ook meedoen.”
Het positieve effect is ook merkbaar in de
teams die nu al draaien, illustreert Heidi:
“Mensen zeggen: mijn werk is veel leuker
geworden, ik hoef het niet meer alleen te
doen. Het werkplezier is dus hoger geworden
doordat ze met elkaar samenwerken.”
Door die samenwerking wordt nu veel
beter gebruik gemaakt van het aanbod dat
er is, vertelt Marja: “Van de informele zorg
bijvoorbeeld: in Hoogeveen is een scala aan
vrijwillige ondersteuning. Een professional
is vaak degene die als eerste bij een oudere
binnenkomt, maar wanneer blijkt dat diegene
geholpen is met een maatje of iemand die een
keer meegaat naar het ziekenhuis, dan kan de
professional een stap terug doen.
Dit is echt een werkwijze waar iedereen
beter van wordt, met de cliënt voorop.”

Tips
Van de praktijkondersteuner (POH)

Leer je netwerk kennen
“Zorg dat je eerst je eigen netwerk goed
leert kennen: nodig bijvoorbeeld mensen
van maatschappelijk werk, fysiotherapie
of de wijkverpleging uit of ga een keer
langs. Je moet er even tijd in investeren,
maar het scheelt enorm. Zo hou je de
lijnen kort en kun je veel makkelijker even
iets regelen voor een patiënt. En in die
samenwerking: vul niet op voorhand in wat
goed zou zijn voor die patiënt, daartoe zijn
we soms te snel geneigd. Betrek vanaf het
begin patiënt en mantelzorgers, dan kom
je tot een manier van zorg of begeleiding
die echt past.”
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Van de huisarts

Signaalfunctie bij
contactpersoon &
huishoudelijke hulp
“Overleg met een oudere wie zijn of haar
contactpersoon is en leg daar een stukje
van de signaalfunctie neer. Als de oudere
dat wil, zou ook de hulp in de huishouding
een oogje in het zeil kunnen houden.
Zij is immers degene die er structureel
over de vloer komt. Je hoort nog wel eens
van een patiënt: ‘Mijn hulp zei: je moet nu
echt eens naar de dokter’.”

Van het thuiszorgmanagement

Durf te delen

Integraal dementiepakket
Kwetsbaarheid en dementie gaan vaak hand in hand: een groot deel van de kwetsbare ouderen
heeft dementie. Omdat de zorg en ondersteuning in deze situaties onder verschillende wetgevingen
valt, is de kans groot dat iemand met dementie wordt geconfronteerd met verschillende
hulpverleners die zich beperken tot hun eigen deeltaken. Om efficiënt te werken en rust te creëren
voor de betrokkenen, werken de gemeente Hoogeveen, Netwerk Dementie Drenthe, Zilveren Kruis,
Alzheimer Nederland, de Zorgzaak en Icare aan een integraal dementiepakket.
Dit pakket bestaat uit producten uit zowel de Zorgverzekeringswet als de Wmo. De casemanagers
dementie moeten vrijelijk gebruik kunnen maken van de producten in dit pakket. Zo kunnen zij
continu en adequaat aansluiten op de wisselende ondersteuningsbehoefte van de cliënt.

“Ook op bestuurlijk niveau liggen veel
kansen voor meer samenwerking. Kijk
waar jij zelf goed in bent en waar de ander
goed in is, versterk elkaar op die punten.
Wees niet bang om samen te werken en
durf dingen echt te delen. Vertel waar je
tegenaan loopt en durf te vragen.”

mogelijk

colofon

Zij maken het

Aan de Integrale Ouderenzorg Hoogeveen is een nog
steeds groeiend aantal zorg- en hulpverleners verbonden:
mensen en instanties die zich inzetten om de (kwetsbare) ouderen
in Hoogeveen in hun kracht te brengen en te houden.
Op dit moment zijn dat:
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