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Nij Ylostins





Ontstaan uit fusie van verpleeghuisorganisatie
en verzorgingshuisorganisatie

Groot in Zuidwest Friesland (te groot om om te vallen)

• Woonzorgcentra

• Dagbesteding en zorgboerderij

• Kleinschalig wonen met behandeling

• Woonzorg- en behandelcentra

• Specialistische zorg op locatie

• GRZ

• Wooncentra voor ouderen

• Thuiszorg

• Behandelteam

• Behandelteam bij andere zorgaanbieders (Hof en Hiem, Zorggroep St Maarten, 

Leppehiem Akkrum)



Aanbod voor ouderen-chronisch zieken

• GRZ (geriatrische revalidatiezorg)

• Wonen met zorg = WLZ (wet langdurige zorg)

• Wonen met zorg en behandeling= WLZ

• ELV (eerstelijns verblijf)

• Zorg in eerste lijn voor ouderen en chronisch zieken

• Bijzondere doelgroepen: complexe of specialistische zorg bij psychogeriatrie, jong-

dementerenden, NAH, CVA, Huntington, Korsakov, gerontopsychiatrie, dubbelzorg, 

Parkinson

• Paramedische behandeling voor wlz en eerste lijn

• Consultatie voor wlz en eerste lijn   



Toekomst

• Twee expertise centra (locatie Ielanen en Bloemkamp)

• GRZ op een locatie (locatie Ielanen= plan de Harste Hoeve)

• Woonzorgcentra (wel/ niet met behandeling door behandelteam Patyna)

• Kleinschalig wonen (wel/niet behandeling doorbehandelteam Patyna)

• Woonvoorzieningen voor ouderen

• Thuiszorg

• Behandelteams, deels intramuraal maar vooral ook ambulant aktief (inclusief 

woonzorgcentra). Verdeeld naar regio’s.





• Vakgroep ouderengeneeskunde

• Vakgroep psychologen

• Vakgroep fysiotherapeuten

• Vakgroep logopedisten

• Vakgroep ergotherapeuten

• Vakgroep dietisten

Behandelaren



Vakgroep ouderengeneeskunde

• Specialisten ouderengeneeskunde (12), (3 kaderartsen)

• Verpleegkundig specialisten (2)

• Aios ouderengeneeskunde (2)

• Praktijkverpleegkundigen

• Ambulante verpleegkundigen

Behandelteam

Vakgroep ouderengeneeskunde





Regio met locaties



Namen vakgroep ouderengeneeskunde

Regio Joure: Jeroen Raspe, Iryna Talsma, Jolanda Postma, Hylco Bouwstra, Nynke Kooy

Regio Sneek: Dick Elzenga, Anton Hoeneveld, Grietje de Groot, Jolanda Postma

Regio Bolsward: Wieger Arensman, Dorine Tieleman, Erica Gerbrandy

Regio Westergo: Sonja Vossenberg, Feikje Kooistra, Erica Gerbrandy

Nico Kaandorp



Wat doen wij

• Behandelaars voor medische zorg intramuraal: grz, wlz+behandeling, elv complex

• Advisering binnen woonzorglocaties (wlz)

• Consultatie binnen woonzorglocaties en eerstelijn

• (medebehandeling)



Wat willen wij

• Onze expertise aan zoveel mogelijk ouderen en chronisch zieken aanbieden.

• Onze focus is gericht op: ziekte en gevolgen van gezondheidsproblemen, context/ eigen 

omgeving, functionele beperkingen, mogelijkheden om het eigen leven vorm te geven.

• Aansluiten bij de wens van oudere, chronisch zieke

• Aanbod vanuit multi/ interdiscipliniare werkwijze en gedachtegoed.

• Doel is kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en autonomie (en risicoreductie).



Waar lopen wij tegenaan?

Hoe kunnen wij onze expertise zo goed mogelijk inzetten bij uitdijende werkzaamheden

• Steeds grotere regio/ meer locaties te bedienen

• Steeds grotere doelgroep: binnen woonzorglocaties en eerstelijn (dubbel vergrijzing)

• Specialisatie in bieden van meer complexe en specialistische zorg

• Advisering en ondersteuning ha. bij doelgroepen in eerste lijn en woonzorgcentra

• Per 01-01-2020 invoering Wet zorg en dwang voor zorg bij dementie

• Per 2021-2022 invoering WLZ met behandeling in een budget, te beheren door 

zorgorganisatie



Wat zijn onze ambities

• Beschikbaar maken van ouderengeneeskunde in Zuidwest Friesland

• Goede zorg aansluitend bij doelgroepen, waar zij ook verblijven: ouderen en chronisch 

zieken. Vooral georganiseerd vanuit ketenmodel.

• Als hoofdbehandelaar, medebehandelaar en consulent/ adviseur

• Zorg en behandeling vanuit multidisciplinair-interdisciplinaire benadering

• Zorg en behandeling in samenwerking met

1. Huisarts

2. Thuiszorg 

3. Ziekenhuis

4. Geriatrie

5. GGZ

6. Casemanagement dementie



Wat hebben wij nodig

• Meer collega’s, inclusief vs
• Meer ondersteunende disciplines, zoals vpk
• Een goed ECD (2019: over naar Ysis en Label Care)
• Vooral: goede afstemming en samenwerking met 

andere partijen in ouderenzorg 
• Verdere ontwikkeling van ketenzorg bij ouderen 

en chronisch zieken





Verwijzingen zorgdomein

• Verwijzen via ZorgDomein 2018  - Extramuraal en eerstelijns behandelaren van Patyna  

• In 2017 hebben we totaal 735 verwijzingen via ZorgDomein ontvangen.
• In 2018 hebben we totaal 1267 verwijzingen ontvangen; in de eerste 6 maanden totaal 665 en in de 

tweede helft 602.

• Totaal: 1e helft 2018  heel 2018 % groei heel 2017
• Dietist 45 87 263 % 33
• Ergo 183 347 163 % 213
• Fysio 87 164 193 % 85
• Psycho 149 291 177 % 164
• Logo 45 91 157 % 58
• Arts 156 287 158 % 182
• Totaal 655 1267 735



ELV

1 laag complex

2 hoog complex

3 palliatieve terminale zorg

• Overdag via zorgbemiddeling (website)

• Tijdens ANW via dienstdoende verpleegkundige met 

eerste opvang locatie Ielanen, ev. elders; binnen 

kantoortijd plaatsing naar gewenste locatie (kan binnen 

iedere zorglocatie)









Visie van Patyna

Bij Patyna staan we voor fijn wonen, welbevinden en goede zorg voor onze cliënten. 

Centraal in ons werken staat de unieke mens. Met onze waarden aandacht, verbinding en 

vertrouwen zijn we verankerd in de gemeenschappen waar we werken. We helpen elkaar en 

we delen. Want samen maken we een thuis. We dogge it mei elkoar!
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Titel

Tekst Tekst Tekst

Tekst

Einde
Vragen?


