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Dat werd bekendgemaakt tijdens
de presentatie van de Rijksbegroting
2019. Voor de gezondheidszorg is
komend jaar 71 miljard euro beschikbaar, 5 miljard meer dan dit jaar. Per
saldo wordt meer zorg geleverd en
komen er meer banen bij in de zorg.
Ook zijn er nieuwe behandelingen,
medische hulpmiddelen en medicij
nen beschikbaar. Bovendien stijgen
de lonen én de kosten in de zorg.
Na een felle campagne van Hugo
Borst en Carin Gaemers wordt
deze kabinetsperiode miljar
den extra in de verpleeg
huizen geïnvesteerd: in 2019
gaat het al om een bedrag
van ruim 1 miljard. Verder is
er meer aandacht voor pre
ventie zodat iedereen langer
in goede gezondheid kan
leven. 
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Meer recente cijfers
op Zorgkaart
Nederland
Vanaf 28 augustus 2018 tellen waarde
ringen op ZorgkaartNederland ouder
dan 4 jaar niet meer mee in het cijfer
dat zorgverleners of zorginstellingen
scoren. Dankzij een nieuwe berekening
geven de waarderingen hierdoor een
actueler beeld.
Zorgkaart Nederland is een landelijke
waarderingssite. Via deze website kunnen
cliënten en/of hun naasten hun waarde
ring uitspreken over de (kwaliteit van)
zorg die ze krijgen. Dat doen ze aan de
hand van een rapportcijfer en aanvul
lende review. Soms betreft het een heel
korte review, soms een uitgebreide.
Vooral de uitgebreide reviews bevatten
belangrijke informatie voor de zorg
aanbieder. Hier kunnen ze lezen welke
eventuele verbeterpunten er zijn.

Zorgkaart Nederland bestaat sinds 2009.
Tot 28 augustus jl. telden alle waarde
ringen mee. In zo’n lange periode kan er
veel veranderd zijn bij zorgaanbieders.
Sterker, er is veel veranderd. Er is
getransformeerd en geïnnoveerd.
Waarderingen uit de beginperiode kun
nen daardoor een vertekend beeld over
de huidige kwaliteit van zorg opleveren.
In de nieuwe methode wordt het cijfer
berekend over de afgelopen 4 jaar,
inclusief de huidige lopende maand. 
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Nieuwe
ontwikkelingen
IN DE MINS

UIT DE PRAKTIJK

Toen Envida-zorgcentrum de Mins in
2012 werd geopend, gebeurde dat op
basis van een gastvrije, hotelachtige
benadering van de 52 lichamelijk
beperkte bewoners. Daarnaast zorgde
de ondersteunende inzet van domotica
vanaf dag één voor een aanzienlijke
bijdrage aan hun welzijn. Wat dat
betreft is er in zes jaar niet zo veel
veranderd. Toch zijn er voldoende
nieuwe ontwikkelingen.

W

ijkmanager Angelique Lahaut: ’In vergelijking met nu gingen
bewoners vroeger geregeld zelfstandig op pad, ondanks hun

lichamelijke beperking. De laatste jaren komen nieuwe bewoners
in een steeds latere levensfase naar de Mins. Dat houdt in dat ze dan al
flink aan mobiliteit en zelfstandigheid hebben ingeboet. Om te voorkomen
dat het te stil wordt op de kamers, brengen we onze bewoners vanuit sociaal
oogpunt nu vaker met elkaar in contact. Door de week, en in de weeken
den.’ Teamleider Zorg Arjan Biesmans: ’In zijn algemeenheid geldt dat de
wens van de bewoners vooropstaat bij al onze inspanningen. Zij moeten
zo veel mogelijk zichzelf kunnen zijn. Daarom bepalen zij onder andere
zelf wanneer ze willen douchen en naar bed willen gaan. Hier komt ook
het nieuwe of dynamische roosteren om de hoek kijken. Dit zogeheten
vraaggericht roosteren richt zich meer dan ooit op de zorgvraag van de
bewoners. In de zomer bijvoorbeeld gaan onze bewoners later naar bed
CONTENT #13 | OKTOBER 2018

5

‘ALS JE DOOR
DE GANGEN
LOOPT, WAAN
JE JE IN EEN
HOTEL’
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’HET NIEUWE ROOSTEREN
RICHT ZICH OP DE ZORGVRAAG
VAN DE BEWONERS’
omdat ze dan hier op het binnenplein
met familie of vrienden een gezellige
avond doorbrengen. Dat houdt in dat
de zorgvraag en daarmee de personeels
behoefte in de zomerse avonduren rela
tief klein zijn.’

GASTVRIJHEID AANGEPAST
AAN BEHOEFTE BEWONERS
Zorgcentrum de Mins onderscheidt zich
van andere zorgcentra door het ver
doorgevoerde gastvrijheidsconcept.
Als je door de gangen loopt, waan je je
in een hotel. Gastronomisch genieten
maakt deel uit van die hotelbeleving.
Zo voorziet de Mins in een uitgebreid
ontbijtbuffet en à-la-cartemaaltijden in

het restaurant. Bovendien is voorzien
in roomservice voor bewoners die het
restaurant niet kunnen bezoeken.
Edith Jansen is teamleider Gastenservice:
’We gaan een bouwkundige wijziging
doorvoeren in het restaurantgedeelte.
Daar is nu sprake van twee aparte werk
plekken. Die zorgen meer dan eens voor
onduidelijkheid bij de bestelling en de
distributie van de maaltijden. Vandaar
dat we hebben gekozen voor één
nieuwe, centrale werkplek. Verder zijn
we van plan ons culinaire aanbod beter
te presenteren, dus meer zichtbaar te
maken voor onze bewoners en alle
andere mensen die ons restaurant
bezoeken.’ Angelique: ’We hebben de

in 2012 ingezette hotelvisie aangepast
aan de toenemende behoefte van onze
bewoners om samen gezellig te eten in
een even gezellige omgeving.’

BIJ COGNITIEVE
ACHTERUITGANG TOCH IN
DE MINS BLIJVEN WONEN
Dan is er nóg een belangrijke ontwikke
ling die de Mins wil doorvoeren als zorg
centrum voor bewoners met een lichame
lijke beperking. Het management werkt
er hard aan om hun evengoed een woonplek te kunnen bieden in de Mins als ze
cognitief achteruitgaan. Want tot nu toe
is het zo geregeld dat bewoners in het
geval van een veranderende

UIT DE PRAKTIJK

ging, wat niet bepaald bevorderlijk was
voor welke vorm van interactie dan
ook met de overige inwoners van de
Maastrichtse wijk Malberg. Edith:
’Tegenwoordig staat de deur open voor
de wijk. Op het binnenplein van de Mins
organiseren we onder meer koffiemiddagen en een zomermarkt. En via
flyers, een Envida-vlag op het gebouw
en met de naam ’de Mins’ prominent
op de voorgevel laten we nu duidelijk
weten wie we zijn.’ Angelique: ’Omdat
de Mins geen onmiddellijke receptie
functie heeft bij binnenkomst, zou ik
het een geweldig idee vinden om met

behulp van sponsors een zogenaamde
Pepper-robot een rol als gastheer te
laten vervullen. Die kan bezoekers bege
leiden naar hun bestemming, een dansje
maken met onze bewoners of een mooi
verhaal vertellen. Zo’n robot kan echt
ontzettend veel en daardoor bijdragen
aan waar het allemaal om draait binnen
de Mins: een zo hoog mogelijk welzijns
niveau voor onze bewoners.’ 

’WE HEBBEN ER VERTROUWEN
IN DAT WE BEWONERS LANGER
BIJ ONS KUNNEN HOUDEN’
indicatiestelling moeten verhuizen naar
een ander zorgcentrum. Arjan: ’We heb
ben er vertrouwen in dat we in onze
opzet slagen om bewoners langer bij
ons te houden. Zo’n zwaardere zorg
vraag heeft dan wel weer gevolgen.
Bijvoorbeeld voor onze medewerkers
van Gastenservice. Die weten niet hoe
ze om moeten gaan met bewoners die
een psychogeriatrisch beeld vertonen.
Maar dat kunnen ze natuurlijk leren.’

PEPPER-ROBOT ALS
GASTHEER
Nog even terug naar de oplevering van
de Mins in 2012. Van buiten zag je toen
nauwelijks dat het om een zorgcentrum
CONTENT #13 | OKTOBER 2018
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Veranderingen
OP HET GEBIED VAN
COMPLEXE WONDZORG

Binnen de Zuid-Limburgse regio hebben het
Maastricht UMC+, de RHZ (huisartsenzorg
heuvelland, de vereniging van huisartsen die
onderdeel is van ZIO), BBeterzorg en Envida
bindende afspraken gemaakt over complexe
wondzorg. Het doel van die afspraken: een
verhoging van de kwaliteit van de wondzorg
en – even belangrijk – een sneller genezings
proces voor patiënten met een complexe wond.
Een uiteenzetting in twee delen…

9

Cees Wittens
’VEEL ZORGPROCESSEN
WORDEN NOG STEEDS
BEÏNVLOED DOOR
FINANCIËLE INCENTIVES’
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volgens Cees hebben we in Nederland
nog steeds onvoldoende zicht op de
kwaliteit van patiëntenzorg.
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EEN HORK VAN EEN ARTS

’EMPATHIE IN DE ZORG IS NIET
ALTIJD BELANGRIJK, HOOGSTENS
MOOI MEEGENOMEN’

C

ees Wittens is als vaatchirurg en
hoogleraar vaatchirurgie verbon
den aan het Maastricht UMC+.
Ook is hij de schrijver van het boek De
zorg is doodziek. Daarin vertelt hij dat
veel zorgprocessen nog steeds sterk
worden beïnvloed door financiële incen
tives in plaats van de kwaliteit van zorg.
Zo worden patiënten met een complexe
wond als gevolg hiervan te lang in de
eerste lijn behandeld zonder dat er
goed onderzoek wordt gedaan naar de
oorzaak van de wond – bijvoorbeeld
een oude trombose of spataderen.

BELOON BOVEN
GEMIDDELDE KWALITEIT
Een eenmalig consult in de tweede lijn
kan de oorzaak van de wond aantonen,
zodat ook meteen tot een adequate
behandeling kan worden overgegaan.
In aansluiting daarop kan de eerste lijn
de zorg verder continueren. Om de rol
van financiële incentives terug te dringen,
is de oplossing duidelijk voor Cees: beloon
zorgverleners die een bovengemiddelde
kwaliteit van zorg leveren met een
bonus. Daar heeft de patiënt uitsluitend
voordeel bij. En dat is nodig ook, want

Hij haalt het voorbeeld aan van de hui
dige roep om meer empathie binnen de
gezondheidszorg. Maar of het nu gaat
om een complexe wond of een andere
aandoening, empathie is niet altijd
belangrijk, hoogstens mooi meegeno
men. Cees verwoordt het zo: je kunt
beter te maken hebben met een hork
van een arts die zijn werk goed doet
en je dierbare optimaal behandelt,
dan met een empathische arts die zijn
vak niet verstaat. Maar als beide artsen
een even goede kwaliteit leveren, is
de empathische arts natuurlijk te
prefereren.

STAND VAN ZAKEN
COMPLEXE WONDZORG
Wat is de actuele stand van zaken op
het gebied van complexe wondzorg
in Zuid-Limburg? Cees legt uit dat het
nu zo is geregeld dat de huisarts een
patiënt met een complexe wond door
verwijst naar een expertisecentrum
wondzorg dat op efficiënte wijze de
juiste behandeling in gang zet. Geneest
de wond vervolgens niet of niet snel
genoeg, dan volgt verdere diagnostiek
en zo nodig verdere behandeling in de
tweede lijn. 

Fleur Nivo en
Eveline Jongen
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’WIE GAAT
WANNEER NAAR
WELKE PATIËNT
OM WAT TE DOEN?’
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E

veline Jongen is wondconsulent
bij de Maastrichtse vestiging van
BBeterzorg. ’Voordat huisartsen,
de thuiszorg en specialisten elkaar von
den rond complexe wondzorg, ontbrak
het aan structurele samenwerking. Wie
gaat wanneer naar welke patiënt om
wat te doen? De beantwoording van die
vraag is nu aanzienlijk gemakkelijker
geworden. Dat is mede te danken aan
het stroomschema dat het Maastricht
UMC+, de RHZ (onderdeel van ZIO),
BBeterzorg en Envida hebben opge
steld. Voor BBeterzorg houdt dit schema
in dat patiënten die vroeger onnodig
lang in het huisartsen- of thuiszorgcir
cuit bleven cirkelen, eerder bij ons in
behandeling komen.’
Fleur Nivo is wijkverpleegkundige bij
Envida en lid van de Envida-vakgroep
wond- en stomazorg. ’Om de complexe
wondzorg te verbeteren, is onze vak

groep onlangs gegroeid van vier naar acht
professionals. We zijn bezig om deze vak
groep meer te profileren binnen de
eigen organisatie, zodat onze cliënten
en medewerkers sneller gebruik kunnen
maken van de daar aanwezige expertise.’

AANVULLENDE KENNIS
OPDOEN
Geïnfecteerde en grote chirurgische
wonden, decubituswonden, diabetes
wonden, grote brandwonden, open
benen… De behandeling van complexe
wonden is een specialisme. Welke oplei
ding heb je daarvoor nodig? Eveline:
’Wondconsulenten binnen BBeterzorg
volgen de opleiding Postgraduaat
woundmanagement aan de Hogeschool
PXL in het Belgische Hasselt en de oplei
ding tot wondconsulent aan de Erasmus

’ER IS EEN ENORM ASSORTIMENT
WONDVERBANDEN, EN DAAR
KOMEN VOORTDUREND
NIEUWE BIJ’

MC-zorgacademie in Rotterdam.’ Fleur:
’Vanwege de complexiteit van de mate
rie maken verpleegkundigen van niveau
4 en 5 deel uit van de vakgroep wonden stomazorg. Behalve in de vakgroep
doe ik – net als Eveline – nieuwe kennis
op over complexe wondzorg. Wij volgen
de scholing Algemene Wondzorg van
het WCS Kenniscentrum Wondzorg en
we houden vakliteratuur bij.’ Eveline:
’De wereld van de complexe wondzorg
is sowieso innovatief van karakter. Om
een voorbeeld te geven: er is een enorm
assortiment wondverbanden op de markt
en daar komen voortdurend nieuwe bij.
Het is dan aan de wondconsulent om
steeds de juiste afweging te maken voor
iedere afzonderlijke patiënt, want elk
wondverband heeft zijn eigen specifieke
eigenschappen die van invloed zijn op
de wondgenezing.’

In de regio Parkstad gebruiken jaarlijks
20.000 mensen verbandmaterialen waarvan
ongeveer 4.000 wonden complex zijn. Voor
Heuvelland wordt dit aantal geschat op 1.750
(adherentie is stuk kleiner) en voor Sittard
op 2.000. In totaal dus minstens 5.000-7.500
complexe wonden per jaar in Zuid-Limburg.
Bij een behandelingsduur van 15 weken
praten we jaarlijks over 5.000 x 15 weken =
ruim 1.400 jaar ellende per jaar. Praat maar
eens met patiënten wat dit betekent.
Deze cijfers vormen nog maar het topje van
de ijsberg (20%). Jaarlijks zijn er in Nederland
350.000 tot 500.000 patiënten die wondzorg
ontvangen.

WOUNDMONITOR®
Eveline: ’Om de kwaliteit van de com
plexe wondzorg een extra impuls te
geven, heeft BBeterzorg de registratie
systemen WoundMonitor® en Wound
Monitor® Light ontworpen. Via deze
systemen vergelijken we de vorderingen
binnen het genezingsproces met
bestaande protocollen en verwachtingen.
We registreren wonden schriftelijk én in
beeld door middel van foto’s. Hierdoor
blijft het verloop van het herstel inzich
telijk voor de wondbehandelaar, kan het
behandelplan eventueel worden bijge
steld of doorverwijzing plaatsvinden naar
een medisch specialist.’ Fleur: ’Bij Envida
maakt de vakgroep wond- en stomazorg
gebruik van de WoundMonitor® Light.
De naam zegt het al: we zetten de
WoundMonitor® Light in om complexe
wonden goed te kunnen monitoren,
maar ook om erachter te komen of en

13

’WE REGISTREREN
WONDEN SCHRIFTELIJK
ÉN IN BEELD DOOR
MIDDEL VAN FOTO’S’

wanneer een cliënt met een dergelijke
wond in aanmerking komt voor door
verwijzing. Bovendien dragen onze
woundmonitor en die van BBeterzorg
bij aan een betere onderlinge samen
werking omdat beide registratiesystemen
gekoppeld zijn.’

BOTONTSTEKING ALS
ONDERLIGGENDE
OORZAAK
’Een praktijkvoorbeeld van betere onder
linge samenwerking: een cliënt van
Envida heeft een niet-helende wond aan
een teen na het weghalen van een wrat.
Envida belt vervolgens met de huisarts,
die de mevrouw in kwestie doorverwijst
naar BBeterzorg.’ Eveline: ’Bij BBeterzorg
vermoedden we dat de wond niet genas
vanwege een onderliggende oorzaak, dus
niet alleen omdat een wrat was verwij
derd. Om dat vermoeden te bevestigen,

heeft mevrouw in het Maastricht UMC+
extra diagnostiek ondergaan. Dit met
behulp van de specialistische apparatuur
waarover het ziekenhuis beschikt. Wat
bleek? Een onderliggende botontsteking
was er verantwoordelijk voor dat de
wond niet wilde helen. Al met al is dit
een mooi voorbeeld van de manier
waarop het Maastricht UMC+, de RHZ
(onderdeel van ZIO), BBeterzorg en
Envida de gewenste verandering door
voeren binnen de complexe wondzorg.’
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De verzorgingshuizen
HADDEN NOOIT MOETEN VERDWIJNEN
Wat heeft de afbouw van
de verzorgingshuizen tot
nu toe opgeleverd? Hoe
speelt de zorg in op deze
veranderde situatie en
nieuwe realiteit? En wat
brengt de toekomst?

H

ij is nu 2,5 jaar voorzitter van de
Envida-projectgroep Transitie. De
transitie van verzorgingshuis
naar verpleeghuis of – ander woord –
zorgcentrum welteverstaan. En in het
kielzog daarvan: de transitie van lage
ZZP’s naar hoge ZZP’s. Daarnaast is John
Bos wijkmanager Valkenburg &
Meerssen bij Envida. ’Na de verbouwing
van het Meerssense verzorgingshuis
Beukeloord tot zorgcentrum in 2016
verloren we meer dan 100 verzorgings
huisplekken. Cliënten die voorheen voor
een verzorgingsplek in aanmerking
kwamen, moesten langer thuis blijven

wonen op wens van de overheid en van
wege de overgang van de AWBZ naar
de Wlz. In cijfers uitgedrukt: in
Beukeloord verdwenen de ZZP’s 1, 2, 3
en een gedeelte van 4. We hebben toen
een opnamestop afgekondigd, waarna
90% van de Beukeloord-bewoners ver
huisde naar hier, naar zorgcentrum De
Wilgenhof in Bunde.’

DIENSTVERLENING
AANPASSEN
’Door de verschuiving van bewoners
met een laag ZZP naar bewoners met
een hoog ZZP, moesten we onze dienst
verlening aanpassen. We hebben geïn
vesteerd in medewerkers, onder andere
door stageplekken beschikbaar te stellen
op de verpleegafdelingen en door speci
fieke opleidingen en trainingen aan te
bieden. Ook hebben we de samenwer
kingsband verstevigd tussen de artsen
in het zorgcentrum en de huisartsen.
We hebben een psycholoog aan het
team toegevoegd om de teamleden te
leren omgaan met bewoners die qua
gezondheid vaak snel achteruitgaan.
In het verlengde daarvan hebben we
ons assortiment verpleeghulpmiddelen
uitgebreid.’

VERPLEEGKUNDIGE
NIVEAU 6
’Nog een belangrijke verandering: een
meewerkend verpleegkundige niveau 6
is specifiek verantwoordelijk voor kwali
teitsverbetering. Daartoe let zij er onder
meer op dat er voldoende en de juiste
informatie staat vermeld in het zorg
dossier en dat welzijnsactiviteiten aan
sluiten op de persoonlijkheid van de
bewoner. Verder werkt deze verpleeg
kundige mee aan de totstandkoming
van het jaarplan. Bijvoorbeeld door
advies te geven over de wensen van
medewerkers om hun taken nog beter
uit te kunnen voeren. Samen met de
verpleegkundigen is ze continu bezig
met de eerdergenoemde kwaliteitsverbetering.’

WARME OVERDRACHT
’Een andere positieve verandering is
de zogenoemde ’warme overdracht’.
Dit betekent dat onze medewerkers
vóór de komst van een nieuwe
bewoner en vóór het opnamegesprek een kijkje gaan nemen in
diens thuissituatie. Onze medewerkers
informeren dan naar hobby’s. Ook
maken ze als het ware een foto van

WIJKMANAGER JOHN BOS
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de thuissituatie om die straks in het zorg
centrum zo veel mogelijk te kunnen
evenaren. Al met al gaat het erom dat
de overgang van de thuissituatie naar
het zorgcentrum zodanig verloopt dat
de nieuwe bewoner zich snel vertrouwd
voelt bij ons.’

VERDUBBELING AANTAL
MENSEN MET DEMENTIE
De zorg heeft de afgelopen jaren al
heel wat veranderingen doorgemaakt.
Welke veranderingen komen daar nog
bij als John naar de toekomst kijkt?
’Wat een feit is, ook al is het geen aan
genaam feit: de komende jaren vindt in
Zuid-Limburg een verdubbeling plaats
van het aantal mensen met dementie.
Met dat gegeven voor ogen moet de
thuiszorg veel beter worden onder
steund dan nu het geval is. Een van de
manieren waarop dat kan gebeuren, is
via de intramuraal werkende verpleegkundigen en verzorgenden. Die hebben
uitgebreide kennis op het gebied van
dementie. Die kennis kan de thuiszorg
– ook nu al – goed gebruiken, simpel
weg omdat daar een alsmaar groeiende
behoefte aan is.’

‘Leren omgaan
met bewoners
die qua
gezondheid
vaak snel
achteruitgaan’
BEPERKT OF GEEN
SOCIAAL NETWERK
’Ik voorzie in de toekomst een terugkeer
van de verzorgingshuizen. Waarom?
Omdat een aanzienlijk deel van de
ouderen die vroeger voor een verzor
gingshuis kozen, dat vooral deden om
niet meer zo eenzaam te zijn. Dat een
zaamheidsgevoel speelde hun vaak meer
parten dan lichamelijke of geestelijke
ongemakken. Ik heb het dan over oude
ren die een beperkt of geen sociaal net
werk hadden. Daar waren er veel van en
daar zijn er nog steeds veel van. Alleen
al om die reden hadden de verzorgings
huizen nooit moeten verdwijnen.’ 
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Wat Burgerkracht
Limburg is
EN WAAROM HET BELANGRIJK IS VOOR
ZORGPROFESSIONALS
Ten opzichte van de rest van het land staan in
Limburg relatief veel mensen langdurig aan de kant.
Of ze dreigen uit te vallen als het gaat om participatie
aan de samenleving. Limburgers zijn verhoudings
gewijs ook minder gezond. De provincie wil daar wat
aan doen, een trendbreuk tot stand brengen. Eén
van de nieuwe instrumenten die ze daarbij gaat
inzetten, is Burgerkracht Limburg.

H

elemaal nieuw is Burgerkracht
Limburg in feite niet: tot voor
kort stond de organisatie bekend
onder de naam Huis voor de Zorg. De
reden waarom een nieuwe naam en de
daarbij behorende transformatie nodig
werd geacht, zegt veel over de manier
waarop de provincie de problemen rond
gezondheid en participatie in Limburg
wil aanpakken.

VERSCHILLENDE
ELEMENTEN
Floris de Bok is bij Burgerkracht Limburg
“manager primair proces”. Eén van de
centrale gedachten achter de nieuwe

benadering is dat mensen vaak in een
kwetsbare positie terechtkomen door
een samenspel van factoren. Het niet
hebben van werk kan een rol spelen,
armoede, sociale isolatie, een slechte
gezondheid. De Bok: ‘Het is meestal
niet één element dat een burger in een
kwetsbare positie brengt, vaak zijn het
verschillende elementen die samen
komen.’ Om dat goed te kunnen aan
pakken is samenwerking nodig, is de
gedachte. Samenwerking tussen bedrij
ven, overheden, maatschappelijke
organisaties en kennis- en onderwijs
instellingen. Daarbij is het nadrukkelijk
de bedoeling dat die aanpak niet van

bovenaf opgelegd wordt, maar dat bur
gers zelf met ideeën en initiatieven
komen. Vandaar ook de naam Burger
kracht Limburg: Burgerkracht Limburg
gaat ideeën en initiatieven van burgers
stimuleren en versterken. Als je bedenkt
dat het bij mensen in kwetsbare posities
niet altijd om assertieve, hoogopgeleide
burgers zal gaan, lijkt zo’n benadering
een uitdaging. De Bok: ‘Dat is het ook.
Je moet zorgen dat je met mensen in
gesprek komt, je verdiepen in wat ze
willen. Vaak willen mensen iets, maar
lopen ze vast in het systeem.
Bijvoorbeeld. In een gemeente ligt al een
hele tijd een terrein braak Een project
ontwikkelaar wil daar woningen realise
ren, maar dat gaat nog een tijd duren.
De buurtbewoners willen er moestuintjes
maken, maar de gemeente zegt: dat
staat niet in het bestemmingsplan. De
projectontwikkelaar zegt: als die tuintjes
er eenmaal zijn, krijg ik ze niet meer weg.
In zo’n situatie kun je helpen. Door rond
de tafel te gaan zitten en alles goed
door te spreken en af te spreken. Door
die moestuintjes kan dat braakliggend
terrein nog een hele tijd gebruikt wor
den en de sociale cohesie bevorderen.’

FLORIS DE BOK

POSITIEVE GEZONDHEID

VIJF PRIORITEITEN

Zorgprofessionals zullen steeds meer
gaan samenwerken met andere profes
sionals, denkt Floris de Bok. ‘Een wijk
verpleegkundige die bij mevrouw Jansen
thuiskomt, heeft niet alleen te maken
met mevrouw Jansen bij wie bijvoor
beeld een wond verzorgd moet worden.
Het gaat om mevrouw Jansen de per
soon, die oma is en graag haar klein
kinderen wil zien, boodschappen moet
doen, misschien andere hulp nodig heeft.’
In die meer totale benadering past ook
het begrip “positieve gezondheid”. Dat is
de gedachte dat het bij gezondheid niet
alleen draait om de afwezigheid van
ziekte, maar ook om factoren als mentaal
welbevinden, zingeving, kwaliteit van
leven en meedoen. De Bok: ‘In Limburg
leven relatief veel mensen onder de

Burgerkracht Limburg heeft vijf prioritei
ten geformuleerd waarop de organisatie
zich de komende tijd wil concentreren.
Verhoging van de arbeidsparticipatie is
één. Een andere is 18+-jongeren die de
aansluiting missen doordat ze bijvoor
beeld zonder diploma het onderwijs
hebben verlaten, een betere kans te
geven op scholing en werk. Ook het
bevorderen van maatschappelijke parti
cipatie, dat wil zeggen extra aandacht
voor mensen die niet mee kunnen doen
in de samenleving, is een prioriteit. In
dat verband is het uitdragen van het
begrip ‘positieve gezondheid’ en de
eigen verantwoordelijkheid van burgers
daarin een belangrijk middel. Daarnaast
moet een nieuw, verbindend leiderschap
tot stand gebracht worden. Anders
gezegd: bedrijven, overheden, onder
wijs, instellingen en burgers moeten in
Limburg beter gaan samenwerken. De
vijfde prioriteit heeft betrekking op
bestaanszekerheid: de kloof tussen
mensen in armoede en de rest van de
samenleving is vaak te groot om op

armoedegrens, ook veel kinderen. Je ziet
in dergelijke situaties vaak overerving,
het wordt van generatie op generatie
doorgegeven. Je zou denken: als iemand
maar werk heeft, komt alles in orde.
Maar van de kinderen die onder de
armoedegrens leven, heeft in 60 procent
van de gevallen één van beide ouders
werk. Er is dus meer aan de hand. Dat
kunnen allerlei problemen zijn, mensen
kunnen in aanraking zijn gekomen met
jeugdzorg, persoonlijke leningen hebben
afgesloten. Een bredere aanpak is dus
nodig. De andere kant van de medaille
is dat mensen die werken minder afhan
kelijk worden van allerlei voorzieningen,
ook van zorgvoorzieningen.’

eigen kracht te overbruggen. Ook daarin
kan Burgerkracht Limburg een rol spelen.
‘Wij proberen te verbinden, te stimuleren
en te versterken. Zo staat dat ook in
onze missie.’ 
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‘IN LIMBURG
LEVEN RELATIEF
VEEL MENSEN
ONDER DE
ARMOEDEGRENS,
OOK VEEL
KINDEREN’
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ORATIE PROF. DR.
SANDRA ZWAKHALEN
Sandra Zwakhalen, werkzaam bij de vakgroep Health
Services Research en tevens redactielid van dit blad, is
per 1 februari benoemd als hoogleraar Verplegings
wetenschap in de Faculty of Health Medicine and Life
Sciences aan de Universiteit Maastricht. De leerstoel
die zich in het bijzonder richt op de geriatrische zorg
thuis wordt deels gefinancierd door Zuyd Hogeschool.
Als hoogleraar gaat Sandra Zwakhalen onderzoek
opzetten in de Academische Werkplaats Ouderenzorg
Zuid-Limburg dat zich richt op het zo lang mogelijk
thuis wonen van kwetsbare ouderen. Vanuit haar
leerstoel zal Sandra ook onderwijs verzorgen voor
studenten Gezondheidswetenschappen en Genees
kunde van de UM en studenten Verpleegkunde van
Zuyd Hogeschool.
De oratie vindt plaats op 14 december aanstaande
in de aula van de Universiteit Maastricht,
Minderbroerdersberg 4-6. 
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14 DECEMBER, MECC MAASTRICHT

GRATIS TOEGANKELIJK

symposium
OVER VERNIEUWINGEN
IN DE OUDERENZORG

Dit jaar bestaat de Academische Werkplaats Ouderenzorg 20 jaar.
Dit jubileum wordt onder andere gevierd met de organisatie van een
symposium met als thema ‘Vernieuwingen in de ouderenzorg.
De sprekers zijn Prof. Dr. Eric Scherder,
Hoogleraar Neuropsychologie Bewegen
& Brein, Prof. Dr. Rianne Letschert,
Rector Magnificus Universiteit
Maastricht en Drs. Kees van der Burg,
Directeur-Generaal Langdurige Zorg
Ministerie van VWS. Daarnaast zal het
hart van Guido's Orchestra optreden!

AANMELDEN
Het symposium vindt plaats op
14 december, van 10.00 tot 15.00 uur,
in het MECC te Maastricht. De toegang
is gratis, maar aanmelding is verplicht.
Ga daarvoor naar www.academische
werkplaatsouderenzorg.nl

In de afgelopen 20 jaar is de Academische
Werkplaats Ouderenzorg uitgegroeid tot
een structureel samenwerkingsverband
tussen Maastricht University, de zorgorga
nisaties Meander, Sevagram, Envida,
Cicero, Zuyderland, Mosae en Vivantes,
en drie onderwijsinstellingen (Zuyd, Gilde
Zorgcollege en Universiteit Maastricht). 
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Lenculenhof
groeit mee
met behoeften
bewoners

‘LENCULENHOF
VOLGT EEN
HARD EN EEN
ZACHT SPOOR’

In Envida-zorgcentrum Lenculenhof wonen
weliswaar ouderen met ZZP’s die variëren van
1 t/m 6, maar de ZZP’s 1 t/m 3 zijn veruit in de
minderheid. Die behoren toe aan bewoners
die nog volgens de vroegere AWBZ-richtlijnen
een plek in Lenculenhof hebben. Nu de zorg
voor ouderen alsmaar complexer en zwaarder
wordt, geeft Lenculenhof zijn dienstverlening
een nieuwe impuls.

O

p weg van verzorgingshuis naar
verpleeghuis volgt Lenculenhof
een hard en een zacht spoor,
zoals teamleider Leon Widdershoven
dat noemt. Het harde spoor bestaat uit
voorlichting aan medewerkers rond
onderwerpen als regelgeving, triage en
het medicatieprotocol. Via het zachte
spoor worden antwoorden gegeven op
vragen als: wat hebben onze medewer
kers nodig om hun werk goed te kun
nen doen? En – heel belangrijk: hoe ont
wikkelen ze eigenaarschap? Om dat
laatste onderwerp inhoud en vorm te
kunnen geven, heeft Lenculenhof een
beroep gedaan op een van de Envidacoaches. Behalve dit tweesporenbeleid
moeten een heroriëntatie van de logis
tieke processen en gebouwelijke

aanpassingen de kwaliteit van zorg in
Lenculenhof naar een nog hoger niveau
tillen.

AFDELINGEN MET
BEHANDELING
In het tussengebied van verzorgingshuis
naar verpleeghuis maakt het grootste
deel van de Lenculenhof-bewoners
gebruik van de diensten van een
externe huisarts, het andere deel wordt
medisch bijgestaan een interne specialist
ouderengeneeskunde. Nu Lenculenhof
de verandering doormaakt van afdelin
gen zonder behandeling naar ook afde
lingen met behandeling, betekent dit
dat steeds meer bewoners onder de
hoede komen van de specialist ouderen
geneeskunde. Verder krijgen bewoners
CONTENT #13 | OKTOBER 2018
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meer en meer te maken met paramedici
in dienst van Envida, zoals fysiothera
peuten, ergotherapeuten en psycholo
gen. Leon beschouwt deze ontwikkeling
als een positief iets, mede omdat zorg
centra beschikken over een breed scala
aan speciale voorzieningen voor oude
ren. Als voorbeelden noemt hij de
gedragsvisites en het multidisciplinair

‘DE KAMERS KRIJGEN METEEN EEN
VERFBEURT EN NIEUWE GORDIJNEN’
overleg. In Lenculenhof wonen nu 10
bewoners met een verpleeghuisstatus.
Over enige tijd kunnen er dat – voor die
specifieke afdeling – maximaal 30 zijn.

MEDICIJNKAMER
Zorgcoördinator Ellen Schiffelers wijst
op een andere verandering waaraan in
samenspraak met de bewoners en fami
lie zo goed mogelijk gevolg wordt gege
ven. Afhankelijk van de indicatie die ze
krijgen, dienen sommige

Lenculenhof-bewoners te verhuizen.
Intern, maar toch. Want ook aan een
bepaald uitzicht raak je gehecht. Het
verhuisplan van Lenculenhof concen
treert zich vooralsnog op twee gangen.
De ene gang is bestemd voor bewoners
met behandeling, de andere gang voor
bewoners zonder behandeling. En nu er
toch verhuisd dient te worden, krijgen
de kamers meteen een verfbeurt en
nieuwe gordijnen. Te midden van alle
veranderingen in Lenculenhof is

eveneens extra aandacht besteed aan de
medicijnkamer. Daar vinden onder ande
ren de specialist ouderengeneeskunde
en de verpleegkundige van dienst alle
medicijnen en materialen die ze nodig
hebben om de bewoners goede medi
sche zorg te kunnen bieden.

METHODISCHE AANPAK
Leon is tevreden over het verloop van
de methodische aanpak waarvoor
Lenculenhof heeft gekozen om mee te
kunnen groeien met de behoeften van
de bewoners. Een methodische aanpak
zorgt ervoor dat je geen cruciale en
minder cruciale zaken over het hoofd
ziet. Ellen keert nog even terug naar het
begin van het verandertraject, toen de
Lenculenhof-medewerkers de vraag
kregen voorgelegd: wie wil werken op
een afdeling met behandeling?
Tegelijkertijd werd de medewerkers ver
zocht een motivatiebrief te schrijven om
zo te komen tot de juiste teamsamen
stelling. Ellen besluit met de opmerking
dat het verandertraject en de inhoude
lijke aanpak daarvan Lenculenhof-breed
worden gedragen. Dat komt een soepel
vervolg van het verandertraject enkel
ten goede. 

REDACTIONEEL

TRANSFORMATIES
MOETEN ALTIJD HET
BELANG VAN DE
PATIËNT/CLIËNT DIENEN
De ene transformatie is nog niet voorbij
of de volgende dient zich alweer aan.
Transformaties zijn nodig om de vele
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden
waarvoor de zorgsector zich gesteld ziet.
Maar hoe doe je dat? Charles Darwin
zei: ’Het is niet de sterkste soort die

De transformaties waar de zorg nu voor
staat, zijn:

overleeft, ook niet de meest intelligente.
Het is degene die zich het beste kan
aanpassen.’

een wijkverpleegkundige de deur van
een cliënt achter zich dichtdoet, ze met
een goed gevoel naar huis gaat. En als
dat betekent dat ze even een kop koffie
zet voor iemand omdat hij of zij dat
nodig heeft, dan vind ik dat een wijk
verpleegkundige dat moet kunnen
doen. En dat ze niet moet denken:
’O nee, dat behoort niet tot mijn
takenpakket.’

Als je dat uitgangspunt principieel voor
ogen houdt, moet je anders durven
denken in het belang van de patiënt/
cliënt. Loskomen van bureaucratische
regels en financiële schotten. Roger
Ruijters, sinds 1 juli dit jaar bestuurder
bij Envida, verwoordde het tijdens een
recent interview als volgt: ’Ik wil dat als

Ander voorbeeld: ouderen met dementie
die vergeten te eten, krijgen geen hulp
bij de maaltijd omdat gemeenten en
zorgverzekeraars voor de financiering
naar elkaar wijzen. Wie betaalt de hulp
na de eerste hap? Wijkverpleegkundigen
raken verstrikt in de regels omdat de hulp
bij maaltijd is geregeld in drie wetten.

Om die transformaties succesvol te
kunnen doorvoeren, is er een andere
manier van denken en (samen)werken
nodig. De huidige inrichting van de zorg
maakt dat iedereen binnen zijn eigen
domeintje werkt, terwijl over de grenzen
kijken tot meer inzicht en effectiviteit
kan leiden. 

n	
De

juiste zorg op de juiste plek (omslag
naar meer zelfzorg en eigen regie);
n	Van beter maken naar niet ziek
worden;
n	Naar op het individu toegesneden
zorg op maat;
n	Wegnemen of compenseren van
(fysieke) beperkingen.
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