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Buurtzorg+
Intensieve samenwerking tussen een Buurtzorgteam en een gespecialiseerde 
thuiszorgfysiotherapeut en ergotherapeut, met het doel om cliënten en 
mantelzorgers zo lang mogelijk zelfredzaam te houden en hen zolang mogelijk 
op een verantwoorde en veilige manier thuis te laten wonen.

INLEIDING

Buurtzorg+therapeuten, Buurtzorg+overleg, Buurtzorg+teams

Sinds de pilot Buurtzorg+ in december 2008 hebben steeds meer Buurtzorgteams zich 

aangesloten bij Buurtzorg+. Naar aanleiding van de start van het 50e Buurtzorg+team in 

Dedemsvaart hebben de projectcoördinatoren Janet Riezebos en Noor Kouwenhoven een 

enquete gehouden onder 48 reeds bestaande Buurtzorg+teams. In dit verslag staan de 

resultaten en conclusies van de enquête,  gevolgd door mogelijk verbeterpunten voor 

bestaande en nieuw te starten Buurtzorg+teams. 

Met dank aan alle 38 teams die hebben meegewerkt aan deze enquete!

Janet Riezebos en Noor Kouwenhoven, november 2010



1. Resultaten enquête 50 x Buurtzorg+

1A	 Respons

Van de 48 verstuurde enquêtes zijn er 38 ingevuld retour ontvangen. Dit is een respons van 

79%.

1B.	 Samenwerking

Over de samenwerking tussen team en therapeuten hebben de teams het volgende 

geantwoord:

NB: indien de ja categorie minder dan 80% scoort, worden ook de resultaten van de andere 

antwoordcategorieën vermeld.

! percentage teams met antwoord:

vragen over samenwerking Buurtzorg+ ja soms nee/
weetniet/

nvt

1. We hebben meer inzicht gekregen in de 

mogelijkheden van fysio- en ergotherapie voor 

onze cliënten 

95%

2a. Sinds de start van Buurtzorg+ verwijzen 

wij vaker naar fysiotherapie

82%

2b. Sinds de start van Buurtzorg+ verwijzen 

wij vaker naar ergotherapie

92%

3.De zorg en therapie zijn nu beter op elkaar 
afgestemd

84%

4. De therapeuten zijn goed bereikbaar 92%

5.De therapeuten zijn goed inzetbaar 92%

6a.We hebben nu meer contact/overleg met de 
therapeuten via zorgdossier

45% 26% 29%

6b.We hebben nu meer contact/overleg met de 
therapeuten via telefoon/mail

84%

6c.We hebben nu meer contact/overleg met de 
therapeuten via overleg Buurtzorg+

84%



vragen over samenwerking Buurtzorg+ ja soms nee/
weetniet/

nvt

7.De Buurtzorg+overleggen over 
gezamenlijke cliënten verlopen goed

87%

8.We gebruiken het overleg ook voor het 
bespreken thema’s/onderwerpen zoals 
valpreventie, mantelzorgondersteuning, til- en 
transfertechnieken etc

26% 32% 42%
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1C.	 Resultaten

Over de resultaten van Buurtzorg+ hebben de teams het volgende geantwoord:

NB: indien de ja categorie minder dan 80% scoort, worden ook de resultaten van de andere 

antwoordcategorieën vermeld.

vragen over resultaten Buurtzorg+ ja soms nee/
weetniet/

nvt

9.Door inzet van de therapeuten worden 
cliënten zelfredzamer

63% 34% 3%

10.Door inzet van de therapeuten hebben 
cliënten minder zorg nodig

16% 63% 21%

11.Door inzet van de therapeuten worden 
mantelzorgers beter ondersteund

47% 42% 11%

12.Door inzet van de therapeuten wordt ons 
werk minder belastend

50% 32% 18%

13.Door inzet van de therapeuten voelen wij 
ons gesteund in de zorgverantwoordelijkheid

82%

14.Via de therapeuten hebben wij nieuwe 
cliënten in zorg gekregen

24% 18% 58%
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1D.  Aantal Buurtzorg+cliënten per team

Het aantal Buurtzorg+cliënten per team wisselt sterk. Van het totale cliëntenbestand van de 

Buurtzorg+teams is gemiddeld 18 % in behandeling bij de Buurtzorgfysiotherapeut en/of 

ergotherapeut. Het percentage per team varieert tussen de 2 en 65 procent. In categorieën 

opgedeeld ziet het er als volgt uit:

1E.	 Totaaloordeel

De teams is gevraagd een cijfer tussen de 0 en de 10 te geven aan Buurtzorg+. Gemiddeld is 

dat een 8+.
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1F.	 Meerwaarde van Buurtzorg+ voor de teams

In een open vraag hebben de teams aangegeven wat voor hen de meerwaarde is van 

Buurtzorg+.

Daarin werden de volgende (geclusterde) antwoorden gegeven:

•ondersteuning van team, cliënt en mantelzorger

•duidelijkheid over verwijscriteria

•makkelijk en snel inzetbaar en bereikbaar

•kwaliteit van zorg

•aanvragen van hulpmiddelen door ergotherapeut scheelt veel werk

•mobiliseren van cliënten 

•meedenken in mogelijkheden bij cliënt, andere deskundige blik

•kennisoverdracht

•korte lijnen, makkelijk overleg

•zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van cliënten 

•eenduidig handelen, betere afstemming over behoeftes cliënten 

•Buurtzorgers kunnen ook oefenen met cliënten 

•gezamenlijke inbreng, bredere aanpak

•je leert er veel van, verdieping

•gebruik zorgdossier

•tips voor transfers

•laagdrempelig

•meer inzicht in mogelijkheden

•daar waar onze kennis ophoudt nemen zij het over

•valpreventie

•goede adviezen



2. Conclusies

38 Buurtzorg+teams (79%) hebben meegedaan aan deze schriftelijke enquete. Zij zijn zeer 

tevreden over Buurtzorg+, gemiddeld geven de teams een 8+ aan Buurtzorg+., waarvan 92% 

een 8 of hoger geeft. Gemiddeld wordt 18% van het cliëntenbestand van een team 

doorverwezen naar de Buurtzorgfysio- en/of ergotherapie. Bij 32% van de teams is meer dan 

20% van het cliëntenbestand doorverwezen.

Door de samenwerking met de therapeuten hebben de teams meer inzicht gekregen in de 

mogelijkheden van thuiszorgfysio- en ergotherapie voor de cliënten. Zij verwijzen nu vaker 

naar fysio- en ergotherapie. De therapeuten zijn goed bereikbaar en inzetbaar. De zorg en 

therapie bij cliënten zijn door Buurtzorg+ nu beter op elkaar afgestemd. Ook is er veel meer 

communicatie, afstemming en overleg tussen de teams en therapeuten. Dit vindt plaats door 

middel van telefoon, mail, zorgdossier en Buurtzorg+overleg: een 6 wekelijks overleg tussen 

het gehele team en beide therapeuten. Dit cliëntenoverleg verloopt goed en wordt bij 58% 

van de teams ook regelmatig gebruikt voor het bespreken van thema’s zoals valpreventie, til- 

en transfertechnieken, mantelzorg etc.

Op de vragen over wat de samenwerking oplevert voor team en cliënten werden de volgende 

antwoorden gegeven. 63% van de teams geeft aan dat de cliënten zelfredzamer worden, nog 

eens 34% geeft aan dat dit soms het geval is. Bij 79% van de teams hebben cliënten soms 

minder zorg nodig door inzet van de therapeuten. Mantelzorgers worden beter ondersteund 

bij 47% van de teams, bij nog eens 42% van de teams is dit soms het geval. De teams voelen 

zich door de samenwerking gesteund in de zorgverantwoordelijkheid voor de client, 

daarnaast vindt 50% dat het werk minder belastend wordt door de samenwerking en 32% 

vindt dat dit soms het geval is. Bij 42% van de teams hebben de therapeuten soms nieuwe 

cliënten aangedragen bij het team.

3.	 Mogelijke verbeterpunten

In een open vraag hebben de teams aangegeven wat zij zouden willen verbeteren/

veranderen/toevoegen aan Buurtzorg+:

•22 teams (58%) geven aan geen verbeterpunten te hebben

Van de overige teams kwamen onderstaande punten:

•ondersteuning bij zinvolle dagbesteding

•toevoegen logopedie, diëtist

•tiltechnieken, hulpmiddelen, arbo



•overleg met andere fysiopraktijken

•structureel overleg

•betere inbedding Buurtzorg+

•bespreking thema’s op overleg

•nog kritischer kijken naar inschakelen therapeuten

•overleg met andere Buurtzorg+teams 

•vergoeding fysiotherapie voor iedereen

•moeilijk omdat ieder gezondheidscentrum de eigen fysio wil inzetten

•personeelswisseling bij de therapeuten

•intake-formulier bij nieuwe en bestaande cliënten

•onvoldoende tijd

•afstemming met de ergo

•therapeuten toegang tot het web


