
ZORGVERLENERS BIJEENKOMST dd 31 maart 2016 

Thema samenwerking wijkverpleging 

 

 

Brede opkomst van zorg verlenende disciplines: 
Huisartsen: Detmoldstraat (5)/ Hoograven (2) / Lunetten (5+aios) / FN 
POH-S : praktijk Dm(1) en HR (1) 
Wijkverpleging: Axioncontinu (wijkverpleegkundige en projectleider) Careyn (3 wijkverpleegkundige, 
stagiaire en teamleider) 
Fysiotherapie: HR (2 fysiotherapeuten + oedeemtherapeute), Lun (coördinerend fysiotherapeut) 
Apotheek: Lun (apotheker) 
Directeur SGU en Ges-coördinator 
 

Programma: 
Opening door Hugo van Dijk (huisarts DM en voorzitter UZES) 
 
Voorstellen Alma Harrewijn, oedeemtherapeut werkt bij Fysio Haalboom& v.d. Kleij 
 

Project Hoograven: Gezond (w)eten en doen (door Yvonne Pijnacker, ges-coördinator) 
 

Project Lunetten: ontslag ziekenhuis 70+’ers (door Annemarie Sprengers huisarts en kaderopleiding 
       ouderenzorg) 

Presentatie pilot wijkverpleging (door Thijs Jansen, projectleider Axcioncontinu) 

 
 
Terugkoppeling besprokene uit groepen 
 
De gekleurde teksten pakken we als GES op korte termijn op 
Ontslag uit ziekenhuis 70+ 

 digitaal registreren in HIS -> meetwaarden formulier 

 Ziekenhuisapotheek -> apotheek krijgt fax wordt handmatig  ingevoerd in HIS 

 Tijdens opname contact zoeken met familie / afdeling zh 

 Retourberichten apotheek – HIS 

 Folder over ontslag zh 
 

 Wijkverpleging: medicatie overzichten kloppen bijna nooit 

 Ziekenhuisoverdracht aan wijkverpleging: soms buro nazorg, dat loopt goed 

 Overdracht in zorgmap wijkverpleging 
 

 FT: screening op conditie / vallen / spierkracht 

 

 Elektronisch communicatie systeem 

Specialistische zorg 
 “moeilijk te regelen zorg” ->  oncologie / palliatief 
    Wond / stoma / incontinentie  
    Terminale zorg  -> max 14 uur / etmaal – 80 uur/week 
    Nachtzorg -> regiopad, flexzorg, snel te regelen 



 
Dementie -> casemanager: omzorg kan tijdblokken aanwezig zijn. 

Regisseurs zien het wel als taak zorg te organiseren -> nadeel: lappendeken 

PGB -> salaris voor familie, moeizame herindicatie 

Specialistisch team Careyn : kan niet worden ingehuurd door andere  

Ideale situatie   wijkverpleging 

 

  Huisarts  buurtteam   

Hoe overleggen we?? 

Hoe organiseren samenwerking 
Overleggen: wijkverpleging huisartsen wekelijks / tweewekelijks tijdens de ochtend koffie  
  -> voordeel: korte lijnen /  elkaar kennen / laagdrempelig  
 Ter voorbereiding mail van wijkverpleegkundige aan huisarts wie in zorg is bij hen. 
 Elkaar persoonlijk spreken lijkt het meest effectieve. 
 Breed MDO elke maand/ 6 wk  
  Alle zorgverleners sluiten aan, breed netwerk.  
  Adhv probleem casus wordt samenwerking en beleid besproken. 
 Psychosociaal team  
  “ zware casuistiek “ besproken met 7 verschillende disciplines uit de wijk. 
  Nadeel: alle disciplines sturen afgevaardigde -> overdracht naar collega’s lastig, persoonlijk 
  aanwezig zijn geeft veel meer gevoel. 
 Fysiotherapeuten -> Meer betrokken zijn, liefst  door frequent overleggen 
 Complexe zorg -> gelegenheid MDO met alle betrokken disciplines 
 
Hoe houden we elkaar op de hoogte:  
 Uitwisselen rechtstreekse telefoonnummers en mailadressen 
 Nu mail naar elkaar waar naw gegevens patiënten initialen en geboorte jaar zijn. 
  
Vastleggen in HIS of ….. 
 Diverse initiatieven zijn in ontwikkeling, dit wachten we af. 
 
Conclusie: 
 Bij elkaar op de koffie 
 Regelmatig netwerkbijeenkomsten organiseren  of MDO’s om elkaar vooral te leren kennen en 
 weten waar men mee bezig is.  
 
 


