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Geïntegreerde thuiszorg aa ndoen ingsonaf ha n ketij ke
netwerkzorg in de thuissituatie

Noor Kouwenhoven en Janet Riezebos

19.1

Inteiding

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de zorg in de thuissituatie
van (kwetsbare) ouderen kan verbeteren door nauwe samenwerking van wijkverpleging, ergotherapeuten en Szsiotherapeuten in de thuiszorg.
Hierbij wordt uitgegaan van opgedane ervalingen binnen de National Health Service
in Groot Brittannië en de ontwild<elingen die op dit gebied in Engeland (Department
ofHealth 2001; Philp 2004), de Zorggroep Alnere (Riezebos 2003) en nu ook elders in
Nederland plaatsvinden. Hieronder komen achtereenvolgens aan de orde: het concept
geïntegreerde thuiszorg, c1e historie hiervan en de huidige praktijk. Ten slotte worden
de ontwiid<elingen en kansen voor zorgverleners in de thuissituatie beschreven.
De overgrote meerderheid van de Nederlandse ouderen woont zelfstandig. Van de
80- tot 85-jarigen woont 90% thuis. Pas op zeer hoge leeftijd loopt het aantal zelfstanclig wonenden snel terug. Toch is nog bijna 50% van de 9S-plussers niet opgenomen in
een instelling (De Boer 2006). Hoe meer thuiswonende ouderen er komen, hoe meer
we te maken krijgen met multimorbiditeit en complexe zorgverlening in de thuissituatie. I(wetsbare ouderen hebben door een opstapeling van f,isieke, psychische en
sociale problemen vaak behoefte aan geïntegreerde zorg in hun eigen leefomgeving.
Door de kwetsbare leefsituatie kan een verstoring (bijvoorbeeld een val) grote consequenties hebben. Dit kan leiden tot een opname in een verpleeghuis en zelfs tot aan
het overlijden van de patiënt. De zorgverleners die al een vanzelfsprekende rol hebben
in de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen zijn de thuiszorg (voornamelijk gericht op verpleging en verzorging) en in mindere mate de ergotherapie (voornamelijk
gericht op woningaanpassingen en hulpmiddelen). De fysiotherapie speelt nauwelijks
een rol in de zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie, terwijl de deskundigheid op het gebied van mobiliteit en valpreventie van groot belang kan zijn voor hun
zelfredzaamheid. Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds
vaker functionele hulp nodig op het gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen. Ook zijn aanpassingen in de woonomgeving en training van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te
kunnen blijven wonen en de eventuele (inwonende) mantelzorger te ontlasten.
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De heer T., patiënt thuiszorgfysiotherapie

Geïntegreerdethuiszorg

Geïntegreerde tl-ruiszorg is netwerkzorg rondon thuiswonende (kwetsbare) ouderen,
chronisch zieken en terminale patiënten, waarbij de patiënt centraal staat in de organisatie van c1e samenwerking en niet de aandoening(en), zoals dit bij ketenzorg nog
veelal wel het geval is.
In Nederland is het zorgaanbod in c1e thuissituatie nog allesbehalve geïntegreerd. De
huisarts en/of de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundigen en -verzorgenden
zijn de belangrijkste zorgaanbieders. Van structurele sarnenwerking in de thuissittt
atie en van preventieve thelapeutische interventies is nauwelijks sprake.
Juist omdat er bij de doelgroep kwetsbare ouderen vaak sprake is van rlr.rltimorbi
diteit, is de noodzaak om die zorg geïntegreerd aan te bieden des te groter. Er kan
irnmers niet voor iedere aandoening een nieuwe keten worden georganiseeld. Om te
voorkomen dat de zolg versnippert ten gevolge van de diverse aandoeningen, is het
zinvoller orn de sarlenwerking te organiseren rond de patiënt in de thr.rissituatie.
De geïntegreerde thuiszorg richt zich niet alleen op de zorg vool de kwetsbare oudere,
maar ook op de specifieke context waalin de patiënt zich bevindt, namelijk de thuissituatie. Dit betekent voor de zorgverleners dat ze 'allror.rnders' zijn, een brede kennis
hebben van multimorbiditeit en met hun generieke vaaldigheden bij alle thttiswonende patiënten inzetbaar zijn. Voor de samenwerking betekent het, dat el wordt
uitgegaan van een eenvoudig en werkbaal olganisatiemodel, bestaande uit een kern
van de drie voornaamste zorgpartners (kelnzolgpartners) ir-r cle thuissituatie. Dit zijn
de wijkverpleegkundige, de fysio- en de ergotherapeut rnet de hlrisarts als regisseur
van de zorg. Ook is er samenwerking met de zogenoemde satellietpartners zoals een
logopedist, maatschappelijk werker en diëtist.
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Historie: de situatie in Engeland
Geïntegreerde thuiszorg vindt haar oorsprong in Engeland. Sinds de jaren tachtig van
de vorige eeuw is daar veel aandacht voor de toenemende vergrijzing en de gevolgen
van de explosieve toename van de ouderenpopulatie voor gezondheidszolg, welzijn
en wonen. Naar aanleiding van de resultaten van uitvoerig nationaal onderzoek werd
destijds een begin gemaakt met de ontwild<eling van 'community care': wijkgerichte
zorg- en diensfverlen i ng.
De doelen van'community care' waren:

.
.
.
.

zo lang mogelijk handhaven van de thuissituatie voor olrderen, chronisch zieken
en terminale patiënten;
voolkómen van (her')opnames in ziekenhtiizen en verpleeg- en verzorgingshuizen,
zo snel mogelijk ontslag krijgen vanuit ziekenhuis naar huis;
goede aansluitingverkrijgen op de zolgvoorzieningen in de thuissituatie.

Dit was een revolutionaire verandering. Voorheen lag de nadruk van het Britse overheidsbeleid voorai op zorgverlening in het ziekenhuis. Nu werd evenwel een omslag
gemaakt naar een nationale ontwild<eling van wijkgerichte zorg. De plannen werden
zelfs via de Community Care Act (wet wijkgerichte zorg), tot wetgeving gemaakt'
Afstemrning van de zolg tussen ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis en thuis
werd op nationaal niveau gerealiseerd. Er icwam een multiprofessionele aanpak van
gecombineerde zorg-, welzijn- en woonvoorzieningen in de thuissituatie ('Partnership
worldng'- Health and Social Services). Het overkoepelende adagiurn was een transformatie van een 'whole patient'- naar een 'whole systen'-benadering, waarin het hele
zorgsysteem (forneel en infolmeel) werd betrokken.
De plannen leidden tot talrijke praktische verbeteringen. In 2001 wercl door het ministerie van gezondheid 'the National Service Framework for Older People' gepubliceerd
(Department of Health 2001). Onderdeel was het invoeren van de 'Intermediate Care
service' waarin werd samengewerkt door behandelaars in de wijkverpleging' ergotherapie en fysiotherapie. De zogenoemde Intermediate Care was bedoeld voor ouderen
die (nog) geen medische indicatie voor het ziekenhuis hadden, maar (nog) niet in staat
bleken om zich zelfstandig in de thuissituatie te redden. Voor hen lcwamen er tijclelijke
opvangrnogelijlóeden, die ook werden gebruikt voor thuiswonende ouderen die zich

tijdelijk niet zelfstandig konden redden.
Op lokaal niveau werden voor de thuiswonende patiënt tal van verbeteringen gerealiseerd. Zo werden de wachttijden voor thuiszorg ingekort, de zorgverlening neer op
maat gemaakt en de communicatie tussen verschillende disciplines verbeterd. Maar
het meest wezenlijk was de sanenwerking tussen de professionele wijkgerichte zorgpartners: wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. De therapeuten kregen daardoor een nieuwe en veel uitvoerigere ro1, aangeduid als 'community

therapists'.
Inmiddeis verlenen flisio- en ergotherapelrten in Engeland een niet neer weg te denken deel van de integrale zorg in de thuissituatie. Ze worden gezien als een van de drie
prominente zorgpartners in cle thuiszorg naast de wijkverpleging.
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In 2004 is er onderzocht wat de effecten van al deze veranderingen waren voor de
stagnatie in de ziekenhuizen. Er is geconstateerd dat van 2001 ïot 2OO4 de stagnatie
Ín ontslag van uitbehandelde ziekenhuispatiënten door de implementatie van 'community care'met 60% is afgenomen (Philp 2004).

19.3

De Nederlandse situatie

In Nederland bestond geen structurele samenwerking tussen de belangrijkste

zorg-

partners in de zorg aan thuiswonende patiënten zoals in Engeland. Sterker nog, de
fysiotherapie had zich als beroepsgroep niet ontwild<eld ten aanzien van de zorg in de
thuissituatie, terwijl de fysiotherapeut een onmisbare schakel kan zijn in het thuiszorgnetwerk. De Srsiotherapie was niet voorbereid op de verglijzing en de op handen
zijnde zorgverschuiving van intra- naar extramuraal met alie implicaties voor de kwali
teit van zorg in de thuissituatie. Met name op het gebied van preventie en verantwoord

functioneren voor zelfstandig wonende ouderen heeft de fysiotherapeut veel specifleke expertise die nog niet werd ingezet in de thuissituatie. De belangrijkste drijfueer om
hierin verandering te brengen was het feit dat door dit hiaat in de zorg een belangrijke
patiëntengroep werd gemist: namelijk lcwetsbare thuiswonende ouderen!
Zorggroep Almere heeft onderzocht ofhet hiaat in de zorg vanuit de $zsiotherapie gedicht zou kunnen worden. In 2003 begon de introductie van 'Fysiotherapie in de thuiszorg' (destijds 'Thuiszorg$isiotherapie' genoemd). Er werd een pilot gestart, gebaseerd
op de uitgangspunten van het concept 'Geïntegreerde thuiszorg' (Riezebos 2003). Voorafgaand aan de pilotwerden diverse gespreld<en gevoerd met huisartsen en de thuiszorg
die ook onderdeel uitmaakten van de Zorggroep Almere. Er werd een behoeftepeiling
gedaan, waaruit bleek dat er veel vraag was naar een nallwere sarnenwerking tussen de
betrold<en zorg- en hulpverleners in de thuissituatie. De voornaanste doelen waren achtereenvolgens: 1) een beter bereikvan de doelgroep thuiswonende (icwetsbare) ouderen,
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De heer T. staat op onder begeteiding van de thuiszorgfysiotherapeut
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chronisch zieken en terminale patiënten en hun manteizorgers; 2) het handhaven van
de thuissituatie; en 3) de verbetering van de kwaliteit van zorg.
Vervolgens werden huisartsen en thuiszorg geïnforneerd over de werkwijze van
'thuiszorgffsiotherapie' en in kennis gesteld van de verwijscriteria. Ook werd er
samenwerking gezocht nlet ergotherapeuten waardoor de zorg aan de gezamenlijke doelgloep in het wijkzorgnetwerk van deze disciplines effectiever kon worden
verleend.
Wijkverpleging, ergotherapie en fysiotherapie werkten vervolgens samen aan de zorg
voor thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten
binnen een 'wijkzorgnetwerk' onder eindverantwoordelijlóeicl van de huisarts.
Door deze sanenwerking werd de fiisiotherapeut veel vaker betrold<en bij de zorg
aan thlliswonende patiënten. Híjlzlj benaderde de patiënt in de context van zijn/haar
totaal functioneren in de thuissituatie en als deel van een zorgsysteem.
Met name preventief richtte de thuiszorg$zsiotherapeut zich nadruld<elijk op het verbeteren van functioneel bewegen, het voorkomen van valien en mantelzorgoverbelasting en het signaleren van multiprofessionele zorgvragen (zie de casus uit Almere).

Casus Almere
Het echtpaar L. wordt door de huisarts verwezen naar fysiotherapie in de thuiszorg vanwege verminderIen]d functioneren in de thuissituatie, mobiLiteitsprobLemen met mogelijk risico's voor vallen en overbetasting van de heer L. ats
manteLzorger voor zijn vrouw. Naast regeLmatige huisbezoeken door de huisarts komI er verder geen enkeLe professioneLe zorgver|.ener in de thuissit.uatre.
Na etk huisbezoek trekt de huisarts Íop hoop van zegen) de deur achter zich
dicht, terwijl de kans groot is dat er een vaLincident zaL p[aatsvinden. Het verzoek van de huisarts aan de thuiszorgfysiotherapeut is om de geheLe zorgsi-

tuatie te inveniariseren, fysiotherapeutische en mogetijke muttiprofessioneLe
zorgvragen te identificeren en de bevindingen en het behandeLplan terug te
koppelen naar de huisarts.
Het integraaL onderzoek wijst voor beiden muttipeLe pathoLogieën uii en een
kweisbare baLanssituatie. De heer L. heeft potyneuropathie, een hersentumor
Ieen niet-agressieve vormJ met evenwichtsprobLemen en een depressie met
verborgen drankprobLeem. Meneer Íunctioneert bovendien aLs manteLzorger
voor zijn echtgenote en siaat daar positief tegenover, echter er is sprake van
een ioenemende zorg be Lasti n g bij verm inder[en] de bel.astbaa rheid.

Mevrouw L. heeft de Ziekte van Alzheimer in gevorderd stadium en incontinentieprobLemen. In verband met incontinentieprobLemen moet de heer L. zijn
vrouw meerdere maLen per dag douchen waarbij er een vatrisico is voor beiden.
Meneer moet voortdurend behutpzaam zijn bij het ondersteunen van de mobiLiteit en verdere huLpbehoeÍten van zijn vrouw. Hij is meerdere maLen gevaLten.
De thuiszorgfysiotherapeut voert a[tijd een integraaLonderzoek uit in de thuissituatie waarbij ook muliiprofessioneLe zorgvragen kunnen worden ger'dentificeerd.
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Naast specifieke fysiotherapeutische zorgvragen zoaLs het verbeteren van de
mobiliteit en transfers van zoweL de heer aLs mevrouw L., was er sprake van
een aantaL muttiprofessioneLe zorgvragen
. aanpassingen aan stoeL, toiLetzitting, badruimte, keuken Iergotherapiel;
. ondersteuning bij tichameLijke verzorging en persoonLijke hygiëne
:

.
.

[wijkverpLeg ing

);

begeteiding van het ziekteproces [wijkverpLeging);
ondersieuning van de heer L. aLs manLeLzorger Íergotherapie, fysiotherapie
en wijkverpl.eging).

.
.

rofessionete zorgdoeLen zi1 n
voorkomen van ziekenhuisopname;
zo tang mogetijk veilig en zelfstandig samen wonen in de thuissituatie

.

Ide wens van het echtpaar];
ontLasten van de mantelzorqer.

De geza men

Lij

ke m

u Lti p

:

Naast fysiothera peutische i nterventies we rd en de votgend e i nteg ra [e
interventies door de thuiszorgfysiotherapeut in gang gezet in het kader van
m u Lti professionete sa menwe rki n g
. aLLereerst het echtpaar inzicht geven in de Iernst van] de ontstane
zorgsituatie en het betang van inschakeLing van professioneLe
:

.

ondersteuning bij het zorgproces;
inschakeLing van thuiszorg voor verpLeegkundig onderzoek, ondersteuning

.

bij de Lichametijk verzorging en het onderzoeken van mogeLijkheden voor
een geschiktere woonvorm
inschaketing van ergotherapie voor ergotherapeutisch onderzoek in de
thuissituatie gevol.gd door ergotherapeutische interventies zoaLs het
aanvragen van een sta-op-sloeL.
;

In samenwerking met huisaris, Íysiotherapie, thuiszorg en ergotherapie is
het zorgproces in de thuissituatie begeLeid, onder regie van de wijkverpLeegkundige. Het echtpaar kan ongeveer acht maanden Laterverhuizen naar een

verzorgingshuis.

Ee1 aantal uitkomsten van de pilot: de beoogcle doelgloep thuiswonende (kwetsbare)
oudelen werd door c1e fiisiotherapeut veel beter bereikt, valrisico's en mantelzorgbelasting werden preventiefgescreend en er kon een algemene verbetering van de f,isieke en
sociale mobiliteit van de cloelgroep worden vastgesteld. Door de korte samenwerkingslijnen tussen de kernzorgpartners werd de zorg beter op elkaar afgestemd.

In Almere hebben de Szsiotherapeuten in de thuiszolg een post-hbo cursus gevolgd
aa1 de Hogeschool Utrecht, waardoor ze speciflek zijn bijgeschoolcl on geintegreerde
thuiszorg te leveren (www.cb.hu.nl). Vervolgens hebben de fysiotherapeuten het concept verder uitgedragen binnen hun eigen wijkzorgnetwerk.
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De Zorggroep Alnere heeft ondertussen tvvaalf thuiszorgflisiotherapeuten in dienst
die samen rrret de wijkverpleging en ergotherapie, c1e integrale zorg aan thuiswonende patiënten aanbieden.
Een knelpunt dat hierbij naar voren komt, is de gebrekkige financiering. Zowel de
extra tijd die nodig is bij de ondersteuning van deze kwetsbare patiêntengroep, als
de samenwerkingstijd orn deze zorg optimaal op elkaar af te stemmen, wordt niet
vergoed.
De ervaringen in Engeland lieten al zien dat de geïntegreerde thuiszorg een welkome en noodzakelijke aan'".ulling is in het huidige, door de vergrijzing gedomi

neerde zorgbeleid. Ook in Nederland is er een aantal onderzoeksrapporten uitgekomen waarin de iroodzaak voor geïntegreerde thuiszorg naal voren komt. Enkele
conclusies zijn:
. In Nederland is bij 13% van alle S0-plussers sprake van een verzorgingsprobleern.
Van deze groep ontvangÍ33% geen enkele vorn van hulp (Pommer e.a.2007\.
. Er is sprake van stagnatie in doorstroorn en uitstroom van uitbehandelde ziekenhuispatiënten, door wachtlijsten in verpleeghuizen en thuiszorg. Ziekenhuizen
verwachten dat deze problematiek vercler zal toenemen (Intomart 2006).
. Fysiotherapeuten zien dat de groep ouderen die zich niet meer zelfstandig kan
redden een aparte en nultidisciplinaire aanpak vereist, rnaar kennen monenteel
geen strlicturele samenwerkingsafspraken met andere disciplines. Huisartsen zien
het probleen van het ontbreken van regievoering voor de patiênt in de thuissituatie, daar waar ouderen en/of de omgeving deze niet meer (volledig) zelf kan voeren.
Problemen worden gesignaleerd rond het multidisciplinair overleg voor fragiele
ouderen in de thuissituatie (Van Maar en Eitjes 2007).

Dit alles benadrukt het belang van geïntegreerde thuiszorg in Nederland. De verwachte toename van thuiswonende kwetsbare ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten vereist eveneens een efficiënte integrale zorg aan huis.

19.1*

Het samenwerkingsmodel in de praktijk

Geïntegreerde thuiszorg wordt geleverd onder regie van de huisarts, waarbij de coordinatie van de zolg de verantwoorclelijkheid is van één van de kernzorgpartners.
De kernzorgpartners hebben een gelijkwaardige positie, noeten elkaar en elkaars expertise goed kennen en elkaar snel kunnen bereiken voor overleg over gezamenlijke

patiënten. Zorgafstemrling, inzicht en overzicht

iir de situatie van de patiënt zijn

van groot belang. I(orte en duidelijke communicatielijnen tussen de zorgpartners zijn

noodzakelijk om de zorg efflciënt en effectief te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld
aan snelle onderlinge verwijzingen en gezanenlijke patiëntonderzoeken. Bij het samenwerken moet men op de hoogte zijn van elkaars betrold<enheid bij de patiënt
en duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld zorgafstemming en coórdinatie. De
onderlinge bereilóaarheid is groot, waardoor de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd en de kwaliteit van de zorg voor thuiswonende patiënten verbetert.
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De respectievelijke aandelen in de zorg van de kernzorgpartners zullen per patiënt
variëren (zie tabel 19.1 voor een beschrijving van de activiteiten per cliscipline).
Door samenwerking in de thuissituatie kunnen intramurale opnames worden uitgesteld en zo mogelijk voorkomen. Ook is er een betere zorgaansluiting na ontslag uit
het ziekenhuis en kunnen mantelzorgers worden ontlast.
De kernzorgpartners vergroten hun kennis van de specifleke expertises van alle andere zorgpartners (zowel de kern- als de sateilietzorgpartners). Tegelijkertijd maken de
kernzorgpartners zichzelf, hun expertise en hun verwijscriteria bekend bij de overige
zorgpartners. Het is van belang dat iedereen uitgaat van een gezamenlijke zorgfilosofle (bijvoorbeeld we willen allemaal ervoor zorgen dat ouderen langer, veilig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen ais dat mogelijk is). Tevens dat de gezamenlijke
zorgdoelen die hieruit voortkomen de voornaamste drijfueer zijn voor de samenwerldng (bijvoorbeeld we willen de patiënt mobiel genoeg houclen om zelfstandig naar
het toilet te kunnen lopen).
Om het samenwerkingsmodel in de praktijk te toetsen, is de lanclelijke thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland (www.buurtzorgnederland.corn) in het najaar vair
2008 gestart met een pilot geïntegreerde thuiszorg (Buurtzorg+). Twee teams van wijkverpleegkundigen en -verzorgenden, in Amsterdam Oud-West en Hilversum. zijn een
nauwe samenwerking aangegaan met een thuiszorg{rsiotherapeut en een eerstelijnsergotherapeut uit dezelfde wijk/stad. De toegevoegde waarde van de samenwerking
tlrssen wijkverpleging, f,;siotherapie en ergotherapie staat daarbij centraal. Uit de
evaluatie van februari 2009 blijkt dat:
. de disciplines elkaar en elkaars expertise veel beter hebben leren kennen;
. er onderling meer patiëntoverleg en verwijzing plaatsvindt;
. zorgdoelen beter op elkaar worden afgestemd;
. de verantwoordelijkheicl voor patiëntenzorg gezamenlijk wordt gedragen;
. door inzet van de therapeuten er soms minder zwate zoÍg nodig is doordat
patiënten meer zelfstandig kunnen doen;
. de goede bereilóaarheid en snelle inzetbaarheid van de therapeuten wordt
gewaardeerd.
De Buurtzorgteams waarderen de pilot met een 8 - en de Srsio- en ergotherapeuten
met een 8 (Kouwenhoven en fuezebos 2009). Na afloop van de pilot zijn beide teams
verdergegaan met het aanbieden van geïntegreerde thuiszorg binnen Buurtzorg en
krijgen andere belangstellende Buurtzorgteams de mogelijkheid om geïntegreerde
thuiszorg te implementeren in de eigen wijk.

19.5 Staag- en faatfactoren voor geïntegreerde thuiszorg
Staagfactoren
In Nederland is nog geen sprake van overheidsbeleid dat geïntegreerde thuiszorg voldoende onclersteunt. Daarom zullen individuele therapeuten en thuiszorgorganisaties en hun medewerkers deze samenwerkins zelf moeten oDzetten.
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Tabet 19.1 Activiteiten kerndisciplines
Act ivite i te n w ij kv e r p Ie
en -verzorgrng

g in

Activiteiten fysiotherapie in de
thuiszorg

g

Act iv ite ite n e rg oth e r a p i e
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9dd | 4rrrsrr,
f r
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te [zo rg e rs;

ondersteuning
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bi.l social,^
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lopen Iin- en buitenshuisi;
transfertraining;

probLemen, bilvoorbeetd
verwaarlozing, Íinanciën,

va rp reve nr e;

huisvesting, eenzaamheid;

ItoopJhutpmiddeten;
mante[zorgondersteuning;
nor Ioring balansversro'ingen;
risicosignalering Ibijvoorbeetd
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slgnalering van nietptuis situaties;
tichametijke verzorging
^^^

^^,,i++-^l-1,^^.,-^

steunkousen;

;

niin ho<trilríinn.

med icatiep robLemen l.

begeleiding bi.j participatieproblemen lbijvoorbeetd vervoersprobtemen of communicatiebeperkingenJ;

ADL-training;
aanvragen van voorzieningen oí
woningaanpassingen;
advisering, aanvragen en
omgaan met hulpmiddeten;
begeteiding bil neuropsychotogrscne 5t00rnt55en
Ibijvoorbeeld CVA);
manteLzorgondersteuning bij

eten/drinken;

vorznrninncnrnhlemcn

med icatie-in na me,

ergonomisch advies;

00gorupperen;
wondzorg, zwachtelen;
injeciíes, rnfusie,
sondevoed ng;
p ijn bestrijd 1n g

L^^r-^^rr-^^
rdr u5iJdr^trr r//L-^^^^
ur drs5.
I

Daarvoor is een beheersbaar en voor de werkvloer werlóaar nodel voor samenwerldng
nodig. Geïntegreerde thuiszorg biedt een eenvoudig samenwerldngsmodel dat elvan
uitgaat dat de zorgpartners genotiveerd zijn om nauw met ellear samen te werken en
willen investeren in die samenwerking. Er worden afspral€n genaakt over de zorgcoórdinatie en overlegstructuren. Vooral het informele overleg tussen de zorgpartners neemt
een belangdjke piaats in (persoonlijk contact, mobiele telefonische bereilóaarheid, email). Ook dient el regelnatig formeel overleg plaats te vinden. Dit kan worden belemmerd door het ontbreken van een adequate financiering vanuit de zorgverzel€rí1g.
Verpleging, verzorging en therapeuten ervaren de toegevoegde waarde van de nallwe
salnenwerldng, niet alleen voor de patiënt, rnaar ook voor henzelf. De verantwoordelijkheid voor de complexe zorg voor thuiswonende patiënten en hun mantelzorgers
wordt gedeeld met de zorgpartners.
In de communicatie over het maken van afsplaken met zorgpartners zijn de volgende
aspecten van belang:

.

Hettonenvaninteresseindeprofessioneleexpertisevandebetrold<enzorgpartner(s).

.

Voor de samenwerking met de wijkvei'pleegkundigen en -verzorgenden betekent dit
bijvoorbeeld dat de fysiotherapeut zlch bescheiden opstelt, goed luistert en observeert om een goed beeld te kunnen vormen van hun werkzaamheden.
Naast specifleke professionele behandeldoelen bestaan er bij geïntegreerde thuiszorg gezamenlijke zorgdoelen; zo zullen het flisiotherapeutisch onderzoek en de
interventies in de thuissituatie vaak aansluiten bij waar de wijkverpleegkundige al
mee bezig is, bijvoorbeeld bij het bevorderen van zelfredzaamheid van de cliënt.
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De heer en mevrouw T., tevens futl.time mantelzorger

De afspraken die de zorgpartners maken zijn simpel. urgeirte patiënten worden
bijvoorbeeld binnen 48 uur door de therapeut gezien, niet-urgente patiënten binnen 5 werkdagen.
De samenwerking sluit in eerste instantie zoveei mogelijk aan bij bestaande, ge-

bruikelijke sainenwerking.
De zorgpartners maken niet te veel afspraken tegelijk, maal spreken alleen het
allerbelangrijkste met elkaar af. Ze introduceren zo min rnogelijk nieuwe, ingewikkelde taken en activiteiten die (te) veel tijd kosten. Bijvoorbeeld, ze maken in het
begin van de samenwerking alleen afspraken over hoe men wil dat de verwijzingen
verlopen. Als uit de evaluatie van de samenwerking blijkt dat het goed loopt, kunnen de samenwerkingsafspraken verder worden uitgebreid.
In eerste instantie gaat het bij het maken van de afspraken voornamelijk om de
versterking van de communicatielijnen, de formele en informele professionele
contacten die de drager gaan worden voor verdere samenwerking.

Faalfactoren
De ervaring van ffsiothelapeuten in de thuiszorg is ondermeer dat de thuiszorgorganisaties en ook individuele wijkverpleegkundigen niet mald<elijk te bewegen zijn om
actief te gaan samenwerken. Hiervoor wor-dt een aantal redenen aangegeven:
' De wijkverpleging staat al zo onder tijdsdrr.rk dat veranderingen het liefst verme-

den worden.

'

wtjkverpleegkundigen en -verzorgenden denken dat ze (nog) rneer moeten doen,

terwijl inschakeling van de Srsiotherapie en ergotherapie de thuiszorg juist kan

.

ontlasten.
Thuiszorgorganisaties durven niet goed rnet één Srsiotherapeut ofpraktijk te gaan
samenwerken uit angst dat ze anderen 'passeren'. Dit zie je vooral in ldeinere steden
en dorpen. De verwachting is echter dat er binnen afzienbare tijd zoveel thuiswonende patiênten zijn, dat er van concurrentie geen sprake meer zal zijn.

Ge ntegreerde thuiszorg

.

-
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Verschillende onderdelen van zorg worden uit verschillende financiële bronnen
vergoed (AWBZ en ZoÍgveÍzekeringswet). Dit is wellicht een van c1e grootste factoren die de samenwerking in de thuissituatie in de weg staat.

19.6

Tot besluit

betangrijkste aspecten waarmee geïntegreerde thuiszorg zich onderscheidt van de
huidige zorgpraktijk in de thuissituatie zijn:
. de beoogde kwetsbare doelgroep wordt bereikt in de thuissituatie door nauwe samenwerking tussen wijicverplegÍng, Srsiotherapie en ergotherapie;
. er wordt gewerkt met korte communicatielijnen waardoor de onderlinge bereikbaarheid optimaal is;
. de inzetbaarheid van de therapeuten is groot. Er bestaat geen wachtlijst voor de
thuiswonende patiënten;
. naast de eigen specifleke professionele behandeldoelen wordt gewerkt vanuít gezamenlij ke multiprofessionele zorgdoelen ;
. preventieve interventies zijn voor alle zorgpartners van groot belang;
. er worden duidelijke werkbare samenwerkingsafspraken gemaakt, ook met betrel<king tot de zorgcoórdinatie;
. patiënten worden onderling verwezen op basis van gezamenlijk opgestelde verwij scriteria;
. er is sprake van voortdurende multiprofessionele zorgafstemming (behandelstrategieën en -plannen alsmede de bijsturing daarvan);
. de zorgpartners voeren een interprofessionele risicoscreening uit op het gebied
van bijvoorbeeld (val)risico's, mobiliteit en functionaliteit, omgevingsfactoren,
cognitie, visus, medicatie en voeding;
. naast het frequente informele overleg vindt er regelmatig een zo effectief mogelijk
formeel patiêntenoverleg plaats.
De

financiële omstandigheden voor het opzetten van geïntegreerde thuiszorg in Nederland zijn nog niet optimaal. Willen zorgverleners tot een succesvolle
implementatie komen, dan zal de uitdaging liggen in het opstellen van een goed irnplementatieplan, het vasthouden aan de zorgvisie die daaronder ligt, het zoeken van
betrouwbare bondgenoten en samenwerkingspartners alsmede het voor ogen houden
van de noodzaak van bereik en verbetering van de zorg voor thuiswonende patiënten.
De logistieke en
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