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Alliantie Drentse zorg voor Ouderen
Regiobijeenkomsten 14, 15 en 22 mei 2019

Samen op zoek naar oplossingen rondom 
grensvlakken in de ouderenzorg



Drents Zorglandschap

“Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen”

Organisatie Sector

Tangenborg :Verpleging & Verzorging Thuis

Icare : VVT

HZD : Huisartsen

Stichting Welzijn Hoogeveen : Welzijn 

Zilveren Kruis : Zorgverzekeraar

Drentse gemeenten :Gemeenten 

Denktank 60+ : Inwoners/senioren

Netwerk Dementie Drenthe : Kwetsbare ouderenzorg

Proscoop : Versterking 1e lijns zorg

Trendbureau  Drenthe/CMOSTAMM : Zorgmonitor/Kennisinstelling 

Sociaal Domein

“Integrale ouderenzorg in een vooruitstrevende regio”



Gezamenlijke ambitie 

“We zetten Drenthe op de kaart als een daadkrachtige, innovatieve en 

vooruitstrevende zorgregio, waarin wonen, welzijn, zorg en passende 

ondersteuning voor ouderen integraal en toekomstbestendig is georganiseerd. 

De wensen en behoeften van de ouderen en hun netwerk vormen steeds het 

vertrekpunt van alle innovatie, plannen en oplossingen. Onze 

organisatiebelangen zijn hieraan ondergeschikt. 

We dragen bij aan het welbevinden van Drentse ouderen. Dit doen we door 

gezamenlijke, domein -overstijgende plannen te maken en acties uit te voeren 

die goede, passende, samenhangende en proactieve zorg en ondersteuning 

mogelijk maken waardoor de eigen regie van ouderen versterkt wordt. Het doel 

is dat iedere oudere zo lang mogelijk waardig, zelfstandig, veilig en in de eigen 

omgeving  kan blijven wonen zonder eenzaam te zijn. Ouderen in een 

kwetsbare positie en een lokale aanpak hebben hierbij onze extra aandacht. 

Om dit te bereiken bundelen wij onze kennis en uitvoeringskracht in de

“Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen” 



ALLIANTIE DRENTSE ZORG VOOR OUDEREN

Thema 1 Thema 2 Thema 3

KT KT KT KT KT KT

Beleidsgroepen Drenthe sub regionaal

Kernteams

Lokaal



Plan van aanpak Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen

Monitoring, onderzoek en data

Dit thema heeft als doel om als lerende netwerk van elkaar te leren en samen te 

ontwikkelen.

ELV & Respijtzorg

Dit thema heeft als doel de samenhang, toegang en ketenaanpak rondom ELV en 

Respijtzorg te bevorderen 

Omschotten & Ontschotten

Er wordt gezocht naar goede voorbeelden, zodat deze gedeeld kunnen worden. De 

uitdaging daarbij is de zorgvraag van de inwoner centraal te stellen en niet waar de 

financiering vandaan komt. 

Dementie vriendelijke samenleving

Doel van dit thema is om te werken aan herkenning van signalen van dementie bij inwoners 

en professionals en dat zij over een handelingsrepertoire beschikken. 





Lieke van de Camp en Wouter Jongebreur

Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen

Bedoeling en kaders van wetgeving 

Steun of last voor de praktijk?

Meppel, 22 mei 2019
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1. Hervorming Langdurige Zorg sinds 2015 (2)

• Niet zomaar een herschikking, maar een andere filosofie

• Beoogd doel van de hervorming: dichtbij kan het beter

Het mogelijk maken van betere ondersteuning lokaal die effectiever is waarbij de 

cliënt, inclusief gezin en cliëntsysteem, centraal staat. Lokaal en regionaal organiseren 

van zorg en ondersteuning is de nieuwe norm.

• Doelen: betere kwaliteit van zorg en ondersteuning en integrale aanpak; meer 

betrokken samenleving en houdbare financiering. Uitgaan van mogelijkheden i.p.v. 

beperkingen. 
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1. Hervorming Langdurige Zorg sinds 2015

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Algemene wet bijzondere 

ziektekosten (Awbz)

Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo)

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Geneeskundige zorg

Wet langdurige zorg (Wlz)
Behandeling en Verblijf (24-uurs zorg)

Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo 2015)

Ondersteuning / Cliëntondersteuning / 

Beschermd Wonen en Opvang

Persoonlijke verzorging, wijkverpleging, 

extramurale palliatieve zorg, GRZ/ELV

langdurige ggz en intensieve kindzorg

‘Begeleiding’ => ondersteuning

Jeugdwet

Participatiewet

Zorg-

verzekeraar

Zorg-

kantoor

Gemeente

Animatiefilmpje VWS

https://www.youtube.com/watch?v=82c3WTrK99k
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2. De bedoeling van de Wmo, Zvw en Wlz

Zorgverzekeringswet 

(Zvw)

Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo)

• Maatschappelijke ondersteuning voor mensen die niet 

op eigen kracht kunnen meedoen aan de maatschappij

• Algemene & maatwerk voorzieningen en ondersteuning

• Beoordelen ‘wat nodig is’

• Iedere verzekerde heeft recht op zorg uit basispakket

• De Zvw is er voor de geneeskundige zorg (> medische 

zorg; ook functiebehoud en preventie; coördinatie)

• Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht

• Vangnet voor mensen die blijvend permanent toezicht of 

24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben

• Het CIZ kijkt bij de indicatiestelling uitsluitend naar eigen 

beperkingen en stelt grondslag en zorgprofiel vast

• Zorg in het kader van de Wlz kan thuis (met VPT/ MPT/ 

PGB) of in een instelling worden geboden

Wet Langdurige Zorg 

(Wlz)
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Verschillende wetten zijn er niet voor niets…

• Samen met de Jeugdwet vormen 

deze wetten de basis voor ons 

(nieuwe) zorgstelsel vanaf 2015

• Geven opdracht en kaders voor 

verantwoordelijke partijen 

(gemeenten, zorgverzekeraars en 

zorgkantoren)

• Helpt voor duidelijkheid in de 

toepassing en efficiency in de 

uitvoering voor gevallen die in één 

van de domeinen vallen (‘80/20’)

• Hebben wel ieder eigen doelen, 

opdracht, prikkels, dynamiek, 

‘mentale modellen’, etc.

• Sterk ‘doorgeorganiseerd’

• Grensvlakken en (potentiële) 

schotten zullen er altijd zijn

• Hoe daarmee om te gaan? (volgt)

Wlz

Zvw

Wmo

Knip persoonlijke verzorging/ huishoudelijke hulp

Mantelzorger

Wijkverpleging

Maaltijdvoorziening

Zorgval

Te lang thuis

Eigen bijdrage

Kortdurend verblijf

Korte indicaties

=> stress
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Nieuwe wetten en loketten…
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3. “Vanuit cliëntperspectief kan/moet het beter”…

• Zegt de Nationale Ombudsman (zie: “Zorgen voor Burgers)

• Goede intenties, maar blijvende knelpunten

• Zitten met name op grensvlakken; waar zit het dan precies in?

• Belemmeringen in wet- en regelgeving?

• Financiering / bekostiging?

• Samenwerking?

• Wat is nodig om de knelpunten in de toegang (en continuïteit) in 

zorg en ondersteuning op te lossen?

“Doordat een overzicht van de gehele situatie van de burger ontbreekt, 

missen de betrokken instanties het gevoel van urgentie om de 

problemen integraal aan te pakken en op te lossen”



Pagina 14 van 16

3. Knelpunten vanuit cliëntperspectief

• Aanvraag (welk loket? van kastje naar de muur; geen toegang (Wlz); 

afwentelgedrag)

• Inspraak en ondersteuning (te weinig eigen inbreng, te weinig 

onafhankelijke cliëntondersteuning)

• Deskundigheid professionals (te weinig domeinoverstijgende expertise, 

gebrek aan slagvaardigheid)

• Continuïteit in zorg en ondersteuning (zorgval, verschillende pgb-

regelingen, wie heeft de regie?)

• Bureaucratische rompslomp (lang wachten op (her)indicatie, korte 

indicaties / overbodige herindicaties, verhuizing naar andere gemeente, 

teveel formulieren)
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4. Hoe om te gaan met grensvlakken en complexiteit?

• Investeer in de samenwerking (zoals hier in Drenthe) en in gezamenlijkheid 

in denken en handelen

• Zet de uitvoering centraal (vóór en met de cliënt); investeer in scholing 

• Werk integraal en multidisciplinair (met triage aan de voorkant) en verwijs 

warm door (gefaciliteerd binnen de AVG)

• Maak moeilijke gevallen bespreekbaar, escaleer indien nodig en maak 

ruimte voor reflectie/leren (kort-cyclisch leren)

• Eerst handelen/ oplossen met elkaar (ruimte voor intuïtie en gezond 

verstand), dan afhandelen (financiën, etc.)

• Hou vol; integraal leren werken is (ook voor gemeenten) lastig en kost tijd
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5. Wat is daarvoor nodig

• Samenwerken tussen (medewerkers van) gemeenten, cliëntenorganisatie, 

aanbieders, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ, etc.

• Breder kijken dan eigen domein + kennis

• Gezamenlijkheid creëren (bijvoorbeeld door casuïstiek met elkaar te bespreken, 

kijkje bij elkaar in de keuken, reflectie)



Casuïstiekbespreking in multidisciplinaire subgroepen I 

Casemanagement dementie

Mevrouw Spanjaard heeft thuis 24-uurs toezicht nodig. Haar man wil 
de zorg voor haar beslist niet opgeven. Beiden is er veel aan gelegen 
het thuis vol te houden. Mevrouw heeft slechte herinneringen aan de 
instelling waar haar moeder verbleef. Dat wil zij niet meemaken. Nu is 
mevrouw al twee keer gevallen in huis. Lopen lukt niet meer. Anderhalf 
jaar geleden is bij haar ook Alzheimer vastgesteld, waardoor ze zeer 
onrustig is.



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen I
Kernteamniveau

Knelpunten
• Onvoldoende (kennis over) mogelijkheden respijtzorg

• Geen Wmo meer als Wlz is aangevraagd

• Eerst diagnose huisarts nodig

• Geen communicatie/overleg met CIZ mogelijk

• In het weekend is er weinig aanbod

Aanbevelingen
• Betrekken onafhankelijk clientondersteuner Wmo + Wlz bij kernteam

• Advanced care planning

• Aandacht voor mantelzorger, is vaak ook kwetsbaar

• Werken aan vertrouwen in elkaars kennis en expertise en loslaten



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen I
Lokaal (beleidsgroep)niveau

Knelpunten
• Onafhankelijk clientondersteuner is vaak of vanuit Wmo (gemeente)of vanuit 

Wlz (zorgkantoor). Is daarmee niet onafhankelijk

• In het weekend is er weinig aanbod tav dagbesteding

Aanbevelingen
• Flexibele regelruimte Wverpl om zelf indicatie te stellen voor begeleiding

• Eerst in kunnen zetten wat nodig is, daarna tijd hebben om het te regelen.

• Zorgwoningen voor ouderen, partners samen

• Preventie, voorlichting, zelf keuze kunnen maken in wonen



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen I
Bovenregionaal /Alliantie / landelijk niveau

Knelpunten
• Eigen bijdrage is een drempel voor aanvragen Wlz

• Gemeenten en zorgverzekeraar contracteren verschillende aanbieders 
onafhankelijke clientondersteuning.

Aanbevelingen
• ZV en gemeente contracteren dezelfde clientondersteuning => gaat over 

wetgeving heen.



Casuïstiekbespreking in multidisciplinaire  subgroepen II

Ambulante begeleiding en Wijkverpleging

Al jaren komt de wijkverpleegkundige bij mijnheer van Engelenhoven thuis. 
Twee weken geleden is zijn zus met wie hij samenwoonde, onverwacht 
overleden. Mijnheer redt het niet meer om goed voor zichzelf te zorgen. In 
korte tijd is hij verwaarloosd; loopt in vieze kleding en heeft geen structuur 
meer in maaltijdmomenten. De wijkverpleegkundige heeft contact gezocht 
met het wijkteam van de gemeente voor de inzet van ambulante 
begeleiding.
De wijkverpleegkundige zit met een dilemma: de aanvraag van de Wmo-
indicatie duurt in sommige gemeenten enkele weken (maximaal 6 weken). 
Wat te doen? Zij wil mijnheer graag goed helpen en erger voorkomen en 
overweegt om naast de reguliere contacten extra langs te komen voor 
‘controlemomenten’.



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen II
Kernteamniveau

Knelpunten
• Tijdsduur Wmo indicatie

Aanbevelingen
• Met client in gesprek => ‘bemoeizorg’

• Wmo kent spoedprocedure

• Clientondersteuning inzetten

• Wmo betrekken bij inzetten begeleiding (Wmo-consulent in kernteam?)



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen II
Lokaal (beleidsgroep) niveau

Aanbevelingen:
• Regelruimte om te onderzoeken of evt. zorg anders kan worden 

georganiseerd



Casuïstiekbespreking in multidisciplinaire  subgroepen III

Kortdurend verblijf

Peter Huizinga is na twee jaar intensief mantelzorgen toe aan een 
weekendje weg.

Waar kan zijn vriendin heen die dag en nacht zorg nodig heeft als 
gevolg van een hersenbloeding?



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen III
Kernteamniveau

Knelpunten
• Te weinig (passende) plekken

• Niet duidelijk waar dit onder valt (Wmo / Zvw)

Aanbevelingen
• Vroegtijdig kwetsbare ouderen in beeld bij huisarts-kernteam/ advanced care 

planning

• Inzet mantelzorgconsulent / onafhankelijk clientondersteuner



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen III
Lokaal (beleidsgroep) niveau

Knelpunten
• Te weinig (passende) plekken

Aanbevelingen
• Eigen inkoop door mensen zelf

• ‘Vouchers’ voor flexibele inzet



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen III
Bovenregionaal / Alliantie / landelijk niveau

Knelpunten
• Te weinig (passende) plekken ELV en respijtzorg

• 1 telefoonnummer met website voldoet niet



Casuïstiekbespreking in multidisciplinaire subgroepen IV

Grens aanspraakbepaling Wijkverpleging

Mijnheer van den Brink uit Zuidlaren heeft beginnende dementie en 
vergeet als gevolg daarvan om insuline te spuiten voor zijn diabetes. 
Zijn zoon en dochter wonen in de buurt en doen veel voor hem. Ze 
zorgen er o.a. voor dat hij tijdig zijn insuline krijgt toegediend.

De wijkverpleegkundige weet dat meneer erg graag thuis blijft wonen, 
maar dit zonder zijn steunsysteem niet zou kunnen. De professionele 
inzet gecombineerd met de mantelzorg is omvangrijk, maar maakt thuis 
blijven wonen wel mogelijk. Wanneer echter een Wlz-indicatie wordt 
aangevraagd, blijkt die een beperktere omvang te hebben en niet 
toereikend om de kosten te dekken van alle professionele inzet.



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen IV
Kernteamniveau

Knelpunten
• Waar is plek?
• Terugval in zorg na overgang naar Wlz
• Geen terugkoppeling naar gemeente als Wlz indicatie is afgegeven => dubbele 

indicatie
• Grote kans dat steunsysteem overbelast raakt

Aanbevelingen
• Bespreken in MDO kernteam => verschillende perspectieven, korte lijntjes
• Tijdig inzetten casemanager dementie als regisseur
• Inzet onafhankelijk clientondersteuner
• Mantelzorgconsulent inzetten
• Dagopvang/toezicht inzetten zonder benodigde indicatie
• Vrijwilligers inzetten
• Huisarts’ gebruiken’ om opname te stimuleren, POH: grenzen aan de zorg aangeven
• EKT (Extra Kosten Thuis) aanvragen



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen IV
Lokaal (beleidsgroep) niveau

Knelpunten
• Geen terugkoppeling naar gemeente als Wlz indicatie is afgegeven => dubbele 

indicatie

Aanbevelingen
• Kortere lijnen / bereikbaarheid CIZ

• Ondersteuning bieden aan professionals

• Deskundigheidsbevordering rond EKT



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen IV
Bovenregionaal / Alliantie / landelijk niveau

Knelpunten
• Eigen bijdrage, perverse tegenstrijdige prikkels in Wmo/Zvw / Wlz systeem



Casuïstiekbespreking in multidisciplinaire  subgroepen V

Maaltijdvoorziening (1)

Mevrouw Verwoerd uit De Wijk was vroeger danslerares en is nog zeer vitaal. Ze woont al 
jaren alleen. Haar twee kinderen wonen in het buitenland. Mevrouw Verwoerd heeft 
beginnende dementie. Daardoor is ze al enkele malen vergeten haar maaltijd op te eten en 
te drinken.

Wie regelt wat in de maaltijdvoorziening voor mevrouw?

Maaltijdvoorziening (2)

Mevrouw Jansen is 78 jaar en woont in Hoogeveen. Enkele jaren geleden is haar man 
overleden. Mevrouw heeft de nodige fysieke beperkingen. Iedere ochtend komt de 
wijkverpleegkundige langs voor medicijn inname. En daarmee kan zij zich prima redden. 
Tot voor kort. Jan Vermaas van het wijkteam komt een keer per week langs om te 
begeleiden met financiën en draagstructuur. Hij constateert dat mevrouw steeds vaker 
dingen vergeet. De maaltijden worden bezorgd via Tafeltje dekje en in de vriezer gezet. 
Maar soms vergeet ze deze eruit te halen en op te eten.

Wie regelt wat in de maaltijdvoorziening voor mevrouw?



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen V
Kernteamniveau

Knelpunten
• Onduidelijk wanneer het onder Wmo dan wel Zvw valt
• Regelen financiering kost veel tijd
• Organisatiebelang gaat voor client belang
• Veel verschillen tussen gemeenten

Aanbevelingen
• Client centraal stellen, eerst kijken wat nodig is
• Samenwerken met familie, sociaal netwerk, samen plan maken
• Creatieve oplossingen zoeken als eetgroepen, inzet voorliggend veld etc.
• Gebruik maken van onafhankelijk clientondersteuner => kan buiten belang van 

gemeente / organisaties blijven
• Goede informatie overdracht / dossiervorming (Vip-live)
• Vroegsignalering en client preventief bewust maken van belang netwerk (Dalezlijst

75+)



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen V
Lokaal (beleidsgroep) niveau

Knelpunten
• Geen eenduidigheid in beleid thuisz. Org.

• Wachttijd Wmo



Knelpunten en aanbevelingen uit de subgroepen V
Bovenregionaal / Alliantie / landelijk niveau

Knelpunten
• Veel verschillen tussen gemeenten

• Verschillen in beleid thuisz. org

Aanbevelingen
• Wverpl ruimte geven om indicatie te stellen Wmo / Zvw

• Financiering aan achterkant regelen tussen Zvw en Wmo



Plenair ingebrachte suggesties
Kernteamniveau

• Preventieve huisbezoeken

• Preventie ontwikkeling HA en/of POH meer inzetten (Advanced Care 
Planning)

• Ouderen verbinden

• Meenemen clientenperspectief: Wat is de vraag? Wat is er nodig? => 
spanningsveld: uitleggen, stimuleren



Plenair ingebrachte suggesties
Lokaal (beleidsgroep) niveau

• Langere termijn voor indicaties (tussentijds monitoren van client) => minder 
stress voor client

• Ouderenvoorlichting (structureel) uit het ‘preventiepotje’

• Meer buddy’s (ook digitaal)

• +/- 80% is sociale problematiek ouderen:

 Clusterwonen + welzijn

 Vervoer weer uitbreiden bv lijnbus

 Pro-actief handelen – afgaan op kwaliteit => informatie van collega’s 
(vermindering bureaucratie)

 Betere info-systemen zorgprofessionals

• Transfer verpleegkundigen => zorgen over plaatsing na opname ziekenhuis

• 1 vraagbaak, 1 nummer (provincie / gemeente)



Plenair ingebrachte suggesties
Bovenregionaal / Alliantie / landelijk niveau

• Huisartsen + kernteams + ziekenhuizen => ketensamenwerking 1e en 2e lijn

• Overzicht van mogelijkheden binnen de wetgeving

• Respijtzorg: Welke wetgeving? Mogelijkheden / keuzes

• 1 vraagbaak, 1 nummer (provincie / gemeente)

• Verschillende Wmo regels per gemeente: frustrerend voor professionals en klant

www.regelhulp.nl (CIZ website, zorgprofielen)

http://www.regelhulp.nl/
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Goed idee: Ontschotten / Omschotten / Omschoppen


