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Buu rVorg+

Samenwerki ng tussen
disciplines

Het is een totaal andere aanpak binnen de thuiszorg, en het heet Buurtzorg+. Janet Riezebos nam het

idee over na jarenlange werkervaring in Engeland, en samen met Noor Kouwenhoven implementeert ze

het nu binnen Buurtzorg, een nieuwe thuiszorgorganisatie in Nederland. De ergotherapeut heeft in de

pilot die ze net hebben afgerond een veel actievere rol dan voorheen.
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.i:1:,... . .r typisch voorbeeld. Een

oudere vrouw in Amsterdam,

:iliiiilill:i::i:lze woont in een bovenhuis,

drie hoog achter. Na een korte ziekenhuisop-

name durft ze de trappen in haar huis niet

meer af. Vóór haar ziekenhuisopname ging

ze elke dag de trap af, liep naar de super-

markt, keerde terug en kookte haar eigen

potje. Dat kan nu niet meer. Thuiszorg komt

erbij, en gaat aan het werk. De zorg wordt

aan de nieuwe situatie aangepast, mevÍouw

krijgt nu haar maaltijden thuisbezorgd. Maar

de vrouw kan niet meer haar geliefde tochtie

naar de supermarkt maken en is veel minder

zelfredzaam dan voorheen. Dat kan echt

anders, wees de pilot uit. Door de nauwe

samenwerking gingen de verpleegkundigen

anders denken over het tÍainen van functio-

nele vaardigheden, en over de revalidatie-

capaciteiten die er nog bij ouderen aanwezig

ziin."

Aan het woord ziin Janet Riezebos en Noor

I(ouwenhoven. "Er werd een ergotherapeut

bij gehaald die voor een extra trapleuning

zorgde; de fysiotherapeut ging met haar trai-

nen, al snel kon die mevrouw de trap weer af

en nam de behoefte aan zorg dus af."

Janet Riezenbos (links) implementeert

samen met Noor Kouwenhoven (rechts) een

totaal andere aanpak binnen de thuiszorg.
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Community care

Die manier van werken ontdekte Janet

Riezebos in Engeland, waaÍ ze acht jaar

werkte als wijkfysiotherapeut. In zoor l<eer-

de ze terug naar Nederland. "Hier bestond

geen samenwerking tussen fysiotherapie,

thuiszorg en ergotheÍapie, zoals ik die in

Engeland had leren kennen. Daar hebben ze

in de jaren tachtig de'community care' ont-

wikkeld, anticiperend op de aanstaande ver-

grijzing." DooÍ inzet van communlty care-

teams is de l<waiiteit van de zorg thuis aan-

zienlijk verbeterd en de stagnatie van ont-

slag van ouderen uit de ziekenhuizen met

zestig pÍocent afgenomen.

Na terugkeer in zoor viel de Nederlandse

situatie haar rauw op het dak. "lk zag dat de

thuiswonende patiênten door elke discipline

afzonderlijk bezocht werden, zonder dat er

sprake was van zorgafstemming. De fysio-

theÍapeuten kwamen wel aan huis, maar

meestal als het kalf al verdronken was

nadat mensen waren gevallen, en waren

behandeld in het ziekenhuis. Met pÍeventie

is juist zo veel gezondheidswinst te beha-

len." Toen Riezebos terug kwam, ging ze in

Almere werken, en ook daar zag ze een

achterstand op het gebied van geïntegreerde

zorg tn de thuissituatie. Ze onderzocht bij

huisartsen, de thuiszorg, transferverpleeg-
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BuurtzoÍgteam Amsterdam Oud-West met, zittend

kundigen, ergotherapeuten en fysiothera-

peuten of er behoefte was aan samenwer-

king. Die behoefte bleek er we1 degelijk te

zijn, maar men zag niet hoe dit aangepakt

l<on worden. Daarop vroeg Zorggroep A)mere

aan Riezebos een pÍoject op te zetten dat in

2oo3 en 2oo4 een half iaar duurde.

Risicoscreening

De resultaten van dat proiect waÍen meeÍ

dan bemoedigend. Riezebos had bijgehou-

den welke mensen voor thuiszorgfysiothera-

pie werden veÍwezen, hoe lang ze moesten

wachten, welke interventies er werden

gedaan, en wat het opleverde' "Ik wilde

graag dat het in heel Nederland werd door-

gevoerd, niet a11een in Almere." Samen met

Noor l(ouwenhoven begon ze aan de lande-

lijke ontwikkeling van geintegreerde thuis-

zorg.

Noor I(ouwenhoven werkte iarenlang als

bedrijfsfysiotherapeut, zowel in dienst van

bedrijven als vanuit haar eigen adviesbu-

reau. "Toen ik Janet tegenkwam had ik

inmiddeis veel ervaring opgedaan met het

opzetlen van netwerl<en en organiseren van

proiecten. Uit de reacties bleek duidelijk dat

fysiotherapeuten gÍaag gebruik wilden

op de steen, ergotherapeut Steven Baldee.

maken van de ervaringen en kennis van

Janet. Sinds uooT hebben vanuit het Centrum

voor Bewegingsstudies van de Hogeschool

UtÍecht 68 fysio- en oefentherapeuten opge-

leid die met dit concept aan de slag zijn

gegaan."

De opzet is eenvoudig. De wiikverpleeg-

kundige stelt de fysiotherapeut aan de patiënt

vooÍ, en die begint met het onderzoel<' De

wijkverpleegkundige ziet zo'n onderzoek

waarschiinlijk vooÍ het eeÍst, en leert van die

expertise. Hetzelfde geldt wanneer zii bii een

ergotherapeut meekiikt en meedenkt.

Steven Baldee werkt bij ergotherapieprak-

tijk DOEN in Amsterdam en is sinds novem-

ber zoo8 betrokken bii het project. "Ik vond

het prettig om de zorgverantwoordeliikheid

voor de c1iënt te delen met anderen. Na de

intake van BuuÍtzorg wordt gekeken welke

disciplines erbii moeten worden gehaald. De

mensen van Buurtzorg hebben a1 een goed

beeld van wat eÍ met de c1iënt aan de hand

is, waardoor ie beter kunt overleggen en na

de inventarisatiefase beleid met elkaar kunt

bepalen. Gedurende het traject wisselen we

iedere keer middels een cliëntenoverleg

informatie uit met Buurtzorg, zodat die tel-

kens up-to-date is. Op basis daarvan maken
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we dan nieuwe afspraken."

Vanwege die samenwerking vindt ]anet
Riezebos thuiszorg een belangriike paÍtner.

"l(orte communicatielijnen en optimale

afstemming met de betrol<ken zorgpartners

krijgt veel aandacht. We hebben middels een

integraal onderzoek de situatie van de

patiënt goed in kaart gebracht. Is die trap

nog verantwoord, hoe komt iemand uit bed,

hoe zit het met de wc - kortom, je moet alles

weten om de situatie voor de patiënt veiliger

en functioneler te maken. Vooral de risico-

screening voor de patiënt en de aandacht

voor de mantelzorgbelasting zijn nieuwe ele-

menten, die van essentieel belang zijn om

mensen zo lang mogeliik op een veÍantwoor-

de manier thuis te kunnen laten wonen."

Toegevoegde waarde

Riezebos en l(ouwenhoven l<wamen in uooS

in contact met de landelijke thuiszorgorgani-

satie Buurtzorg Nederland. Directeur Jos de

Blok was enthousiast over de combinatie van

thuiszorg en therapie en gaf opdracht voor

een pi1ot, met als centrale vraag wat de toe-

gevoegde waarde van de samenwerking tus-

sen wijkverpleging, thuiszorgfysiotherapie

en ergotherapie voor de Buurtzorgteams zou

kunnen zijn. De resultaten zijn opvallend.

I(ouwenhoven: "Er hebben twee BuurtzoÍg-

teams aan deze pilot meegedaan, een in

Amsterdam Oud-West en een in Hilversum.

Aan beide teams hebben we een thuiszorgfy-

siotherapeut en een ergotherapeut gekop-

pe1d. Duidelijke verwijscriteria, eenvoudige

samenwerkingafspraken, gezamenlijke zorg-

doelen en korte, mobiele lijnen tussen pro-

fessÍonals die elkaar kennen, dat zijn eigen-

liik de belangrijkste ingrediënten voor suc'
nocrrnllo znto fhrric "

Volgens ergotherapeut Steven Baldee zijn

er veel voordelen, maar het "allergrootste

voordeel is dat door de inlensieve samenwer-

king sneller duidelijk wordt wat ie als ergo-

therapeut kunt. Door die extra informatie

wordt er vaker naar ons doorvetwezen en

wat we doen gaat wel wat verder dan een

douchestoeltie. Doordat je zo met elkaar

:etrokken bent kun je elkaar beter advies

Eelen. Die gezamenlijke huisbezoeken zijn

daar erg voor geschikt. Het is ook voor de

chênten makkelijker omdat er voor hen een

lagere drempel onLsLaa[. De hulpvraag van

de cliênt kan beter worden beantwoord

omdat eÍ minder versnippering is, want er

wordt een integraal plan opgesteld én uitge-

voerd. Inmiddels werken we met meerdere

BuurtzoÍgteams samen, en wat ons betreft

worden dat er in de toel<omst nog meer."

De interventies van de therapeuten lever-

den in een aantal gevallen zó veel positieve

resultaten op dat er minder zorg geleverd

hoefde te worden. Een verdere samenweÍ-

king zou, aldus Riezebos, ziekenhuisopna-

mes kunnen vermlnderen. "Omdat het func-

tioneren verbetert en het valrisico afneemt.

Daarnaast is extra ondersteuning van de

mantelzorg zinvol, omdat overbelasting van

de mantelzorger de belangrijkste reden is dat

patiënten in een verpleeghuis worden

geplaatst."

I(ouwenhoven: "Op r februari zoog heb-

ben we de pilot afgerond en geëvalueerd.

Beide pilotteams ziin zeet tevreden over

Buurtzorg+ en hebben de toegevoegde

waarde eÍvaÍen. Zil hebben de pilot

gewaardeerd met een 8 en willen deze vorm

van geintegreerde thuiszorg van harte aan-

bevelen bij andere teams van Buurtzorg." o

Voor reacties:

n. kouwen h oven@bu u rtzorgned erl and.com
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Kouwenhoven en Riezebos kegen van Buurtzorg+ de opdracht een pilot te doen, met als cen-

trale vraag wat de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen wijkverpleging, thuiszorg-

fysiotherapie en ergotherapie voor de BuuÍtzorgteams zou kunnen zijn.
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