
Huisarts en SO 

In het verzorgingshuis en thuis 

 



   
Actuele landelijke ontwikkelingen  
Programma “Langer Thuis” 

• Ouderen zo lang mogelijk thuis met goede kwaliteit van leven 
• Veranderende populatie noodzaakt tot geriatrische expertise 

WLZ zonder behandeling (verzorgingshuizen) & 1e lijn  
• Deze expertise die nu vooral in de langdurige zorg aanwezig 

is, wil men ook structureel  aanwezig laten zijn in de WLZ 
zonder behandeling & 1e lijn. 

• Verwachting dat Geriatrische Expertise in multidisciplinaire 
behandelpaden wordt uitgezet  

 



   
Actuele ontwikkelingen  
complexe zorg in de WLZ zonder behandeling  

• Toenemende zorgzwaarte en deskundigheidsniveau 
medewerkers gaan niet overal samen gelijk op 

 
• Medische eindverantwoordelijkheid ligt bij huisarts  
 
• Minister nog geen beslissing genomen of en zo ja wanneer het 

verschil tussen WLZ met ( verpleeghuis) en zonder 
(verzorgingshuis) behandeling wordt opgeheven  

 



   
Verwijzingen huisartsen via zorgdomein 

Totaal  
2017 

SO psychologen Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie  Diëtiek  

735 182 164 85 213 58 33 

Totaal  
2018 

SO psychologen Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie  Diëtiek  

1252 287 288 159 341 92 85 

Totaal  
1e half jaar 
2019  

SO Psychologen  fysiotherapie Ergotherapie Logopedie  Diëtiek  

734 192 175 88 175 43 61 



Zorgdomein    

En dan 
doorklikken 
naar Patyna 



Actuele ontwikkelingen  
paramedische inzet    

Nu 
 
• Verwijzing cliënt VZH  Monodisciplinaire paramedische vraagstelling.  
• Financiering via eigen zorgverzekering cliënt 
• Het gaat hierbij om algemene paramedische zorg. 
 
Toekomst 
 
• Verwijzing cliënt VZH   Multidisciplinaire vraagstelling behandelteam 
• Voor cliënten met chronische, meervoudige problematiek 
• Financiering mogelijk via extramurale behandeling WLZ (net als SO en 

psycholoog) 
• Er dient sprake te zijn van een multidisciplinaire aanpak, waarbij 

multidisciplinair overleg noodzakelijk is.  
 
   Verschuiving regie deels naar SO!?  

 



Actuele ontwikkelingen 
Specialisatie Specifieke Doelgroepen   

Wlz met Behandeling (verpleeghuizen) meer specialisatie 
  
• Huntington  
   
• Parkinson & ParkinsonNet 
 
• Geronto psychiatrie 
  
• Psychogeriatrie  

 



Samenstelling Multidisciplinaire behandelteams    

• Specialist Ouderengeneeskunde 
 

• ( GZ) psycholoog  
 

• Fysiotherapeut  
 

• Ergotherapeut  
 

• Logopedist 
 

• Diëtist  

 





Bolsward (2) 

Westergo (1) 

Sneek (2) 

Joure (2) 

Regio indeling 7 behandelteams    



Samenwerking huisartsen en Patyna 
Conclusie   

De zorgcomplexiteit van ouderen in de verzorgingshuizen en 1e lijn 
neemt toe! 
 
Dit vraagt om intensieve samenwerking, mogelijk zelfs het delen 
van de behandelverantwoordelijkheid en samen anticiperen op de 
toekomst! 
 
Voorstel: gezamenlijke werkgroep huisarts en SO?? 
 

 
 


