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Praktijk is ook 
digitaal te lezen: 
www.mumc.nl/

verwijzers

Het aantal ouderen van 75 jaar en ouder neemt de komende jaren toe. 
Ouderen veranderen (digitaal vaardiger, hoger opgeleid en een grotere 
diversiteit), de aard van de zorg verandert (langer thuis, digitale ondersteu-
ning, meervoudige problematieken) en er ontstaat een groeiend tekort aan 
professionals en mantelzorgers om voor de ouderen te zorgen. Voldoende 
aanleiding om een thema te wijden aan ouderenzorg. 
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Het transferpunt:
Toveren met schaarste
Er is een groep ouderen die na de opname in het Maastricht UMC+ naar huis kan, al dan niet met of zonder thuiszorg. 
Er is ook een groep die tijdelijk of blijvend naar een zorginstelling moet. “Als het kan, regelen we de nazorg al vóór de 
opname, zodat de patiënt en zijn mantelzorger(s) zich kunnen voorbereiden”, stelt Sabine Paulussen van het MUMC+ 
Transferpunt.

Louis Penders is transferconsulent met 
aandachtsgebied ouderenzorg in het Maas-
tricht UMC+. 
Sabine Paulussen is leidinggevende 
van het MUMC+ Transferpunt.
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“Bij acute opnames moeten we bij het ontslag ad hoc scha-

kelen”, vertelt transferconsulent Louis Penders. “Bij planbare 

zorg organiseren we de nazorgbehoefte zoveel mogelijk op 

voorhand. Als de verwachting is dat de patiënt na de opname 

naar huis kan, inventariseren we eerst of de thuissituatie dit 

toelaat. Afhankelijk van de zorg die nodig is regelen we hiervoor 

hulpmiddelen of thuiszorg. Om een volledig beeld te krijgen 

van het pre-existent functioneren, nemen we altijd contact op 

met ons netwerk in de eerste lijn en de familie of mantelzorger. 

Ook kijken we welke ondersteuning mantelzorgers, eventueel 

met hulp van de mantelzorgacademie, kunnen verrichten. Zo 

proberen we de druk op de thuiszorg te verminderen.”

Als duidelijk is dat mensen tijdelijk elders moeten herstellen, 

regelt het Transferpunt het herstel- of revalidatietraject. En als 

naar huis gaan geen optie is, wordt een plaats in een zorgin-

stelling  gezocht.

“Op alle routes worden we met steeds veranderende wet en 

-regelgeving en  met schaarste geconfronteerd”, vult Sabine 

aan. “We moeten zuinig omgaan met de middelen die er voor-

handen zijn. Onze insteek is de verblijftijd in het ziekenhuis tot 

een minimum te beperken. Met name oudere patiënten zijn hier 

niet op de juiste plek. Als de voorkeursplek in het nazorgtraject 

niet direct beschikbaar is, kiezen we voor een plek waar de 

oudere wel de juiste zorg krijgt. Maar, met het perspectief om 

zodra het mogelijk is naar de plaats van voorkeur te gaan.”
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Barbara Janssen-Solberg is sinds 1 december 2019 bestuur-
der van MUMC+ | Herstelzorg. Daarvoor was zij bijna 30 jaar 
werkzaam bij het Maastricht UMC+, in eerste instantie als ver-
pleegkundige en de laatste 10 jaar als integraal risicomanager. 
Roger Ruijters is voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Envida. Hij startte zijn carrière als verpleegkundige bij defensie en 
het Maastricht UMC+. In 1995 maakte hij de overstap naar de ou-
derenzorg en sinds 2002 werkt hij als bestuurder: eerst bij Meander-
Groep Zuid-Limburg en sinds 2018 bij Envida.
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de geriatrische revalidatie en herstelzorg, de kortduren-

de zorgactiviteiten van Envida en de ziekenhuisverplaatste 

zorg, die het Maastricht UMC+ inzet om de verkeerde-bed-

denproblematiek te voorkomen. Deze functies gaan we in 

het expertisecentrum centreren.”

Is het toeval dat deze verbinding in het COVID-jaar 2020 
tot stand is gekomen? 
Roger:  “Door COVID-19 hadden we in La Valence te ma-

ken met leegstand. Die vrije ruimte wilden we toekomstge-

richt inzetten, want in onze regio zet de vergrijzing snel door. 

Om kwetsbare ouderen beter te ondersteunen, hebben we 

nieuwe voorzieningen nodig. Als eerste hebben we de Scha-

kelafdeling, die in het Maastricht UMC+ ondergebracht was, 

naar La Valence verplaatst. Later in het jaar volgde het team 

van het Zorgpunt, een samenwerkingsverband van zorgin-

stellingen gericht op de juiste zorg op de juiste plek (zie ook 
pagina 10, red.). Vanuit deze twee initiatieven bouwen we 

met het Maastricht UMC+ en MUMC+ | Herstelzorg verder 

aan onze intentie om op een centrale locatie, op een steen-

worp afstand van het ziekenhuis, het hele zorgproces voor 

ouderen in onze regio beter in te richten.”

Bekend is dat de cliënten van MUMC+ | Herstelzorg, veelal 

ouderen uit Maastricht, blij zijn dat zij in het centrum van 

Maastricht mogen revalideren. 

Barbara: “We hebben de aankomende verhuizing natuur-

lijk met onze Cliëntenraad besproken. Het voordeel van in 

Maastricht UMC+, Envida en MUMC+ | Herstelzorg vullen hiaat in keten ouderenzorg op

Expertisecentrum voor  
Kortdurende Ouderenzorg

Het nieuwe Zorgpunt en de Schakelafdeling voor spoedopvang voor ouderen maken vanaf begin 2022 deel uit van 
een gloednieuw Expertisecentrum voor Kortdurende Ouderenzorg. In dit nieuwe expertisecentrum bundelen het 
Maastricht UMC+, MUMC+ I Herstelzorg en Envida hun krachten op het gebied van onderzoek en triage, kort-
durende opvang, herstelzorg en geriatrische revalidatie. “Een hinderlijke weeffout in het huidige zorglandschap 
hoort hiermee eindelijk tot het verleden”, aldus Roger Ruijters, voorzitter van de Raad van Bestuur van Envida.

Een weeffout?
Roger Ruijters: “Al jaren hanteren we in onze regio de slogan 

dat we de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment 

willen bieden. Vanuit het huidige zorglandschap, waarin 

langdurige zorg nog altijd een belangrijke pijler is, konden 

we hier onvoldoende invulling aan geven. Ouderen blijven 

(langer) thuis wonen; met behulp van technologie kan dat 

ook steeds vaker. Maar, dat betekent ook dat er thuis steeds 

vaker iets mis gaat en dat er een vangnet nodig is wanneer 

het thuis niet meer gaat. Daarvoor heb je snel bereikbare, 

kortdurende ouderenzorg nodig, die faciliterend is naar met 

name huisartsen en wijkverpleegkundigen. Als zij van mening 

zijn dat het (even) niet meer gaat thuis of dat er een tussen- 

station nodig is tussen de zorg thuis en langdurige zorg, 

komen deze ouderen vaak toch in het ziekenhuis terecht, 

omdat dit de enige voorziening is die 24/7 open is voor acute 

zorgproblematiek. Er is geen alternatief. Het Expertisecen-

trum voor Kortdurende Zorg vult dit hiaat op.”

Barbara Janssen-Soberg, bestuurder van MUMC+ | Herstel-

zorg vervolgt: “Tegen de achtergrond van deze droom die 

Envida, het Maastricht UMC+ en MUMC+ | Herstelzorg met 

elkaar delen, speelt ook een praktisch probleem. Nu de 

nieuwbouw van Mosa Vitae niet doorgaat en ons huurcon-

tract in De Molenhof dit jaar afloopt, is MUMC+ | Herstelzorg 

dringend op zoek naar een nieuwe locatie. In de gesprekken 

die wij voerden met Envida en het Maastricht UMC+ von-

den we elkaar in de verbinding die we nastreven tussen 
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de stad zitten, weegt voor hen en voor ons niet op tegen de 

vele voordelen van onze toekomstige locatie. La Valence is een 

nieuw, goed bereikbaar gebouw met voldoende parkeerplekken. 

En, zoals Roger al aangaf, het ligt dichtbij het ziekenhuis. We 

zitten in De Molenhof aan de Pieterstraat wel mooi in het his-

torische centrum van Maastricht, maar in diezelfde mooie om-

geving ondervinden onze cliënten ook de nodige hindernissen. 

De stoepen en straten zijn zo ongelijk, dat je al goed moeten 

kunnen lopen om naar buiten te kunnen gaan. De omgeving van 

La Valence biedt hiertoe veel meer mogelijkheden. Bijkomstig 

voordeel is dat we op de nieuwe locatie kunnen afrekenen met 

het imago van De Molenhof. Veel ouderen die naar ons verwezen 

worden, denken in eerste instantie nog altijd dat zij naar een 

verpleeghuis moeten.” 

Wanneer vindt de verhuizing plaats?
Roger: “Begin 2022. Eerst verhuizen nog ongeveer 80 bewoners 

van la Valance naar een andere locatie. Hierover worden al ge-

sprekken gevoerd met de betreffende families. Om de capaciteit 

voor langdurige zorg te garanderen, bouwen we daarnaast mo-

menteel twee kleinschaligere woon-/zorgvoorzieningen in Amby 

en Gronsveld. Op deze locaties geven we meteen een nieuwe 

invulling aan de langdurige zorg en aan de zorg voor mensen 

met dementie. De gesloten deur waarmee we mensen met de-

mentie in het verleden beschermden, heeft in dit concept plaats-

gemaakt voor veel meer leefruimte in combinatie met technolo-

gie en domotica.”

Welke innovaties kunnen we in het expertisecentrum ver-
wachten? 
Barbara: “Het gaat om een innovatief totaalpakket in de ouderen-

zorg dat zowel klinisch als in dagprogramma’s en ook ambulant 

kan worden aangeboden. Elk traject wordt maatwerk en per 

definitie interdisciplinair aangevlogen. Dat wil zeggen dat de 

fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, etc. afhankelijk van 

de zorgvraag of -vragen samen met de cliënt en zijn mantelzorg 

volgens een behandelplan toewerken naar een zo zelfstandig 

mogelijk leven thuis. Het maakt daarbij niet uit of iemand naar 

ons verwezen wordt om te herstellen na een ziekenhuisopname 

of dat een huisarts of wijkverpleegkundige ons inschakelt van-

wege een onderbuikgevoel dat het niet goed gaat met een oudere. 

Wat is er aan de hand? Waardoor glijdt iemand af? Als je het 

plaatje compleet hebt, kun je handelen en zorg op maat bieden 

om te voorkomen dat iemand alsnog in het ziekenhuis belandt. 

Dat betekent dat we sterk gaan inzetten op observatie, diagnos-

tiek en het vroegtijdig in kaart brengen van hulpvragen. Mogelijk 

in de vorm van een anderhalvelijnspoli, waarnaar huisartsen en 

wijkverpleging en ook specialisten in het ziekenhuis rechtstreeks 

kunnen verwijzen. Het vervolgtraject dat kan bestaan uit behan-

delen, reactivatie, herstel of revalidatie, komt daar logischerwijs 

uit voort.”

Roger: “De innovatie schuilt ook in het feit dat we in onze zorg 

afstappen van het hokjesdenken dat gemeengoed is in de zorg. 

In het huidige systeem moeten we vooraf bepalen in welk laatje 

straks de factuur terechtkomt. Met name in de complexe oude-

renzorg kun je dat op voorhand niet stellen: complexe vragen 

gaan we meteen en ongehinderd door de financieringsstructuur 

interdisciplinair aanvliegen. Zo willen we de zorg beter en doel-

matig maken.”

Barbara: “Om onze nieuwe werkwijze te monitoren en te on-

derbouwen, komt er in het expertisecentrum ook ruimte voor 

onderzoek. Kunnen cliënten door onze benadering inderdaad 

sneller naar huis? Brengen we het aantal heropnames terug? 

Daalt de medische consumptie? Samen met de Academische 

Werkplaats Ouderenzorg Limburg gaan we de resultaten van de 

veranderingen in kaart brengen. Voor de teams die straks deel-

nemen aan het expertisecentrum, is de ontwikkelfase al gestart. 

Vol enthousiasme nemen zij hun processen onder de loep en 

zoeken ze vanuit de inhoud de verbinding tussen alle disciplines 

en zorgroutes. Je wordt immers niet zomaar een expertisecen-

trum, daar moet je naartoe groeien.”

Barbara Janssen-Solberg: 
“Je wordt immers niet zomaar een 
expertisecentrum, daar moet je 
naartoe groeien.”

 Roger Ruijters: “Complexe vragen gaan we 
meteen en ongehinderd door de financierings-
structuur interdisciplinair aanvliegen. Zo wil-

len we de zorg beter en doelmatig maken.” 



Cristel Jaegers-Eymael, Maastricht
“2020 was een lastig jaar voor mijn 79-jarige moeder. Maart vo-

rig jaar schoot haar heup uit de kom. Gelukkig lukte het om de 

heup te zetten. Maar, zes weken later gebeurde het opnieuw. In 

afwachting van een operatie kreeg zij een brace aangemeten. 

Ze durfde niet meer zonder te lopen, zo bang was zij dat het 

weer mis zou gaan. Vervolgens was het wachten. Geheel onver-

wacht kreeg zij maart dit jaar op een woensdag de oproep dat 

zij op vrijdag geopereerd kon worden. De dinsdag erna was zij 

weer thuis. Als wij er niet waren geweest had ze wellicht naar 

Maastricht UMC+ | Herstelzorg moeten gaan. Maar, mijn moe-

der woont naast ons. Hierdoor konden wij zelf een oogje in het 

zeil houden. In samenwerking met de transferconsulent van het 

Maastricht UMC+ hebben we alles perfect thuis kunnen regelen. 

Het ziekenhuisbed stond klaar. De thuiszorg en wondzorg waren 

geregeld en de fysiotherapeut kwam thuis oefeningen doen. In 

de avond hielp ik haar zelf. Zoals mijn moeder het zegt: ‘Lekker 

thuis, dat is de fijnste plek’.”

William Jacobs, Maastricht
“Van de ene op de andere dag kampte mijn vader, 88 jaar 

oud, met ernstige buikpijn. Hij wilde per se niet met de am-

bulance naar het ziekenhuis. Met pijn en moeite hebben we 

hem zelf gebracht. Op dat moment woonde hij zelfstandig 

thuis met mijn moeder van 82. Na onderzoek bleek dat hij 

een maagbloeding had gehad. Deze had zo veel impact dat 

hij een delier kreeg en daar is hij ‘in blijven hangen’. Achteraf 

blijkt dat er al een vermoeden van dementie was. Hij kon in 

ieder geval niet meer naar huis. Samen met de artsen en de 

transferverpleegkundige hebben we bekeken welke stappen 

er ondernomen moesten worden en wat de beste plek voor 

mijn vader was. Dit gesprek verliep op een fijne manier en in 

al die zorgen voor mijn vader was er ook oog voor mijn moe-

der; dat hebben wij als heel prettig ervaren. Mijn vader is nu 

opgenomen in een verpleeghuis in de buurt. Mijn moeder kan 

daardoor zo vaak en zo lang als zij wil bij hem zijn.”
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Op zoek naar de juiste zorg op de juiste plek kijken de 
transferverpleegkundigen van het Maastricht UMC+ naar 
de patiënt als mens. ‘Welke zorg is er nodig?’ Maar ook: 
‘Waar en bij wie hoort iemand thuis?’ En: ‘Wie kan mee-
helpen?’ Deze vragen staan in de verwijzing van ouderen 
centraal. En dat wordt gewaardeerd.



‘Had dat 
niet anders 
gekund?’ 
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In een Advanced Care Planning 
(ACP) legt een patiënt zijn behandel-
wensen en -grenzen vast. Maar, hoe 
zorg je ervoor dat deze wensen ook 
worden uitgevoerd? U leest het in dit 
drieluik. 

 
Marijke van Dongen, kaderarts ouderenzorg 
in Huisartsenpraktijk Daalhof in Maastricht

“We leven in een maatschappij waarin veel maakbaar is. Deze 

gedachte heeft impact op de zorg. We zijn geneigd tot het uiterste 

te gaan, terwijl je je soms kunt afvragen of er nog wel sprake van 

‘medisch zinvol’ handelen is. Daarnaast geven zeker ook ouderen 

vaker aan dat zij een ziekenhuisopname of ingrijpende behande-

ling niet meer willen. Het is belangrijk dat wij als hulpverleners, zo-

wel in de eerste als tweede lijn, het gesprek hierover met onze 

patiënten aangaan, zodat wij hun behandelwensen en -grenzen 

kunnen respecteren. Hierbij is het essentieel dat gemaakte af-

spraken goed worden vastgelegd en zichtbaar zijn voor andere 

zorgverleners. Nu komt het voor dat hulpverleners in de tweede 

lijn niet weten wat de huisarts heeft besproken of andersom. De 

ICT kan hierbij een ondersteunende rol spelen maar ook over-

leg, een goede warme overdracht en communicatie met elkaar. 

Om te leren van situaties waarbij het niet goed gaat, hebben we 

in de regio Maastricht een overleg geïnitieerd waarin zorgver-

leners uit eerste en tweede lijn gezamenlijk rondom ‘Advanced 

Care Planning’ optrekken. Het eerste resultaat van dit overleg 

is een folder ‘Vroegtijdige Zorgplanning’ aan de hand waarvan 

patiënten, huisartsen en specialisten het gesprek met elkaar 

aan kunnen gaan. Landelijk heeft COVID-19 er daarnaast voor 

gezorgd dat alle zorgverleners de behandelwensen van hun 

patiënten op een uniform formulier ‘proactieve zorgplanning’ 

kunnen vastleggen. Mooie ontwikkelingen, maar het begint 

met bewustwording, zowel bij patiënten en familie als bij hulp-

verleners, om hierover met elkaar in gesprek te gaan.” 



“Zeker na een spoedopname zonder Advanced Care plan 

komt het voor dat we ons achteraf afvragen of we er goed 

aan hebben gedaan om die betreffende patiënt op te nemen. 

Een soortgelijke situatie komt voor als we in het MDO moeten 

beslissen of we de mate van ondersteuning moeten uitbrei-

den of beter kunnen stoppen, omdat we met onze zorg niet 

naar een wenselijke eindsituatie kunnen werken. Dit laatste is 

cruciaal. De intensive care is bedoeld om postoperatief of in 

een crisissituatie zorg te leveren aan mensen die er uiteinde-

lijk voordeel bij hebben. Kijk je specifiek naar ouderen, dan 

zie je dat ondanks alle vorderingen die we in de geneeskunde 

hebben gemaakt, leeftijd telt. Hoe hoger de leeftijd, hoe groter 

de kans dat een opname op de IC geen waarde zal hebben. 

Wij merken dat huisartsen, zorgverleners die in de thuissituatie 

betrokken zijn bij patiënten en ook verwijzers in de tweede 

lijn steeds meer bezig zijn met proactieve zorgplanning. In die 

goede voorlichting ligt ook een taak voor intensivisten; door 

collega’s, verwijzers en patiënten beter te informeren over wat 

de IC wel en niet kan betekenen voor iemand, kunnen wij er-

voor zorgen dat mensen de juiste keuze maken. Ik hoor wel 

eens dat mensen een IC willen zien. Waarom niet? Als mensen 

hierdoor een reëel beeld vormen van de zorg die wij hen kun-

nen bieden en hieruit een realistische zorgplanning ontstaat, 

zet ik de deur graag open.”

Het formulier voor het vastleggen van een proactieve zorg-

planning vindt u via www.palliaweb.nl (leidraad Proactieve 

Zorgplanning). De folder ‘Vroegtijdige Zorgplanning’ verschijnt 

dit voorjaar.

“Het komt voor dat via de Spoedeisende Hulp een behandel-

traject start waarvan je achteraf denkt ‘had dat niet anders ge-

kund?’. Dit gevoel onderstreept de noodzaak van een proactie-

ve zorgplanning. Idealiter is het de huisarts of een behandelend 

specialist die dit gesprek voert met de patiënt. Op de eerste 

hulp zien wij de mensen op een van de slechtste dagen van 

hun leven; dan is het niet altijd mogelijk om een gesprek te 

voeren. Juist in onze zorg bevindt zich echter een knelpunt als 

de wensen niet bekend zijn. Dit probleem kan getackeld wor-

den met een warme overdracht: tussen de huisarts en de SEH 

als een patiënt ingestuurd wordt en tussen de SEH en de IC als 

het misloopt. In dat overleg kun je de wensen van de patiënt 

meenemen. In de drukke praktijk is deze ideale situatie echter 

niet altijd mogelijk; dan is het aan degene bij de poort van het 

ziekenhuis om de hulpvraag van de patiënt te achterhalen. Met 

name in de acute zorg zijn wij erop getraind om meteen in de 

behandelstand te schieten, terwijl soms juist niet behandelen 

het beste is wat je kunt doen. In het Maastricht UMC+ is het 

hierbij een voordeel dat een specialist tot 20.00 uur ’s avonds 

het huisartsensein bemant. Iemand met meer ervaring maakt 

andere keuzes. Daarnaast ben ik er voor dat in de opleiding 

meer aandacht moet komen voor zinvolle zorg. Bij artsen die 

dagelijks ouderen zien, landt de noodzaak van een proactieve 

zorgplanning intussen wel. Maar ook bij andere patiënten is het 

relevant om het over wensen en verwachtingen te hebben.”
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Paul van Dam, internist acute geneeskunde in 
het Maastricht UMC+

Iwan van der Horst, cardioloog / intensivist in 
het Maastricht UMC+



Met name de beddenproblematiek was Lisette Ars, programma-

manager Care & Cure bij Envida, en Frank Amory, programma-

manager Ouderenzorg bij ZIO, een doorn in het oog. “Ondanks 

de goede wil en het feit dat er in onze regio al geruime tijd 

intensief samengewerkt wordt binnen de verschillende zorgdo-

meinen, ontbrak het aan een centraal zorgpunt waar expertise 

én simpelweg actuele beschikbaarheidsinformatie samenkwa-

men”, vertelt Lisette Ars. “Drie jaar geleden is het ELV-loket in-

gericht om de eerstelijns bedden in beeld te krijgen. Dit loket 

heeft prima gefunctioneerd en de verwijzers goed geholpen. 

Het beddenprobleem overstijgt echter de ELV-bedden lijn; de 

zoektocht naar bijvoorbeeld een geriatrisch revalidatiebed, een 

logeerbed bij het tijdelijk wegvallen van mantelzorg, een pallia-

tief bed of een acuut verpleeghuisbed bij een psychogeriatrische 

crisis bleef bestaan. 

Door COVID-19 is het balletje om advies en informatie over de 

beddencapaciteit te bundelen, sneller gaan rollen. Ineens was er 

een versnelde opname en doorstroming van patiënten, met en 

zonder COVID-19, vanuit het ziekenhuis en huisartsen naar eer-

stelijnsbedden noodzakelijk. Op basis van de netwerken die wij 

in de regio Maastricht-Heuvelland al hadden opgebouwd, kon 

die doorstroming snel vanuit een centraal punt georganiseerd 

worden. In dezelfde periode zijn er ook zorgpunten in de regio’s 

Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek ontwikkeld. Zo-

doende hebben we nu de beddencapaciteit en sociale kaart van 

Zuid-Limburg in beeld. Dat is in één woord fantastisch.”

Dashboard Het Zorgpunt Maastricht-Heuvelland is gehuisvest 

in zorgcentrum La Valence in Maastricht, waar ook het Exper-

tisecentrum voor kortdurende ouderenzorg zijn deuren opent 

(zie ook pagina 4, red). Het wordt bemand door consulenten van 

Envida, MUMC+ Herstelzorg en Sevagram. Zij houden in het 

kader van doorbemiddeling van cliënten intensief contact met 

de transferverpleegkundigen van het MUMC+ en de zorgpunten 

in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek. Consulente Alexandra 

Kozarowitzky kijkt terug op een vliegende start: “Sinds novem-

ber hebben we 240 aanvragen ontvangen – ter vergelijking: het 

ELV-loket ontving gemiddeld 30 aanmeldingen per maand. Het 

merendeel daarvan heeft te maken met de bemiddeling naar 

een bed. Hiervoor is op Zuid-Limburgs niveau een dashboard 

ontwikkeld, waarop alle zorgaanbieders dagelijks op een vast 

tijdstip hun capaciteit doorgeven en bundelen. Wij kunnen via 

dit dashboard zien waar bepaalde type bedden vrij zijn. Meestal 

levert dit snel een succesvolle plaatsing op. Omdat er in de zorg 

in 24 uur veel kan gebeuren, kan het echter voorkomen dat een 

bed toch al vergeven is. In een volgende doorontwikkeling van 

het dasboard gaan we bekijken of het mogelijk is om 24/7 een 

Stappen vooruit in de ouderenzorg
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2 november 2020 opende het Zorgpunt Maastricht-Heuvelland zijn deuren. Dit initiatief van Envida, Sevagram, MUMC+ 
Herstelzorg, MUMC+ Transferpunt en ZIO ondersteunt zorgverleners in de eerste en tweede lijn bij hun vragen over wijk- 
en verpleegzorg én beddencapaciteit. Ook kunnen verwijzers sinds die dag een beroep doen op een triageteam voor de 
complexe diagnostiek van ouderen. 



actueel overzicht te krijgen. Naast de zoektocht naar het juiste 

bed kijken we ook met verwijzers en zorgverleners in de oude-

renzorg mee naar de inzet van de juiste zorg. Wij kennen de 

sociale kaart, de wet- en regelgeving die aan de diverse bedden 

kleeft én we beschikken over een netwerk van experts die wij bij 

complexe vragen kunnen raadplegen. En dan blijkt dat er soms 

helemaal geen bed nodig is maar dat de thuiszorg een passende 

oplossing biedt. Samen voorkomen we zo onnodige opnames.”

Het Zorgpunt is dagelijks bereikbaar via 043 – 850 93 00 voor 
advies en ondersteuning bij de triage en bemiddeling van zorg-
vragen op het gebied van acute verpleeghuiszorg, herstelzorg, 
palliatieve opname (ELV, hospice), geriatrische revalidatiezorg, 
respijtzorg en logeeropvang, dubbelzorgvragers, wijkverpleging 
en COVID-bedden. Kijk op www.blauwezorg.nl/ouderenzorg 
voor praktische informatie en bereikbaarheid.

Videoconsultatie ouderenzorg Op de dag van de opening van 

het Zorgpunt ging ook een gloednieuw triageteam van start om 

verwijzers te ondersteunen bij diagnostiek. “Ook bij dit initiatief 

fungeerde COVID-19 als versneller”, lacht Frank Amory. “In de 

hectiek van de eerste coronagolf riep een internist of het geen 

idee was om een triageteam in te richten dat huisartsen en 

andere verwijzers kan ondersteunen bij de diagnostiek van oude-

ren. Zij hebben vaak een complex ziektebeeld, waarin medische, 

psychische en sociale problemen samenkomen. Ook het me-

dicatiegebruik kan complex zijn. De consultaties die via Teams 

plaatsvonden, werkten zo goed en laagdrempelig dat we ze 

houden.” Elke woensdagmiddag zit een panel klaar om vragen 

van huisartsen te beantwoorden. Dit panel bestaat uit een spe-

cialist ouderengeneeskunde van Envida, een specialist ouderen-

geneeskunde GGZ ouderenzorg van Mondriaan, een internist 

ouderengeneeskunde van het Maastricht UMC+, een klinisch 

neuropsycholoog van de geheugenpoli en een kaderhuisarts 

ouderengeneeskunde. Meestal wordt tijdens het consult al een 

oplossing gevonden. Snel en laagdrempelig en meestal zonder 

een verwijzing naar specialistische zorg.

Voor een videoconsult kunt u zich aanmelden bij f.amory@zio.nl. U 

ontvangt dan een link voor het eerstvolgende videoconsult.

Stappen vooruit in de ouderenzorg
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Lisette Ars (l) is Beleidsadviseur Wijkzorg en Pro-
grammamanager Care & Cure bij Envida.  
Frank Amory is Programmamanager Ouderenzorg 
bij ZIO.
Alexandra Kozarowitzky (r) werkt bij Sevagram 
en is een van de consulenten achter het nieuwe Zorgpunt. 
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Praktijk maken we voor u, de lezer. We vinden het be-

langrijk dat het blad aansluit op de informatiebehoefte 

van verwijzers en relaties van het Maastricht UMC+. 

Heeft u daar ideeën over, laat het ons weten. Vallen u 

zaken op, mist u iets of heeft u een leuke suggestie voor 

een onderwerp of thema, we horen het graag. Ook als 

u opmerkingen heeft over de inhoud, de vormgeving 

of de leesbaarheid, laat het ons weten. Zo kunnen we 

Praktijk nog beter maken. Uit een eerder lezersonder-

zoek is gebleken dat u het blad vooral waardeert als ge-

drukt medium. Tijden veranderen, dus mocht u het tijd 

vinden voor een digitale uitgave van Praktijk dan willen 

wij dat ook graag vernemen.

Stuur uw reactie naar de redactie van Praktijk, ten name 

van Liesbeth van Hoef: liesbeth.van.hoef@mumc.nl
 

Maar liefst tweederde van de patiënten in de psychiatrie reageert 

niet goed op een behandeling met medicijnen. Lage therapie-

trouw en frequente bijwerkingen spelen hierin een belangrijke rol. 

Maar er bestaan ook variaties in de genen die bepalen of ernstige 

bijwerkingen kunnen optreden, of juist ervoor kunnen zorgen dat 

medicatie niet aanslaat. Een internationaal consortium onder lei-

ding dr. Roos van Westrhenen (Universiteit Maastricht/Parnassia) 

gaat deze relatie tussen respons op behandeling en genetische 

achtergrond van mensen goed in kaart brengen (farmacogeneti-

ca). Daardoor kan het voorschrijven van medicijnen aan patiënten 

met psychische stoornissen beter op de persoon worden afge-

stemd en de therapie effectiever. De onderzoekers hebben hiervoor onlangs 8 miljoen euro aan Europese subsidie ontvangen.

“Medicatie wordt in de psychiatrie veelal voorgeschreven via een trial-and-error aanpak, die voornamelijk gebaseerd is op de 

ervaring van artsen”, aldus hoofdonderzoeker Roos van Westrhenen. “Recente studies tonen aan dat het bepalen van genen 

die betrokken zijn bij de omzetting van medicijnen de effectiviteit van de behandeling kan doen toenemen. Miljoenen patiënten 

kunnen daarvan profiteren.” Voor meer informatie kijk op www.mumc.nl/actueel

Ideeën of tips voor Praktijk

Grootschalige studie naar meer 
persoonsgericht behandelingen met 
medicijnen in de psychiatrie
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Scan de QR-code voor alle eerdere 
uitgaves van Praktijk.



Hoe ziek is een ernstig zieke oudere patiënt 

op de spoedeisende hulp van een zieken-

huis, loopt deze het risico snel te overlijden 

of valt de ernst nog mee? De in Zuyderland 

Medisch Centrum en Maastricht UMC+ 

ontwikkelde RISE-UP score geeft een snel 

antwoord op deze vraag en ondersteunt zo 

de arts bij de keuze voor de juiste zorg. “De 

score kan helpen bij het besluit welke behan-

deling te starten, en na te gaan welke behandelingen bij de minder ernstig zieke 

ouderen misschien niet nodig zijn”, zegt Noortje Zelis, internist acute genees-

kunde in opleiding in het Maastricht UMC+. Het promotieonderzoek van Zelis 

is het resultaat van een wetenschappelijke samenwerking tussen de afdelingen 

acute interne geneeskunde van het MUMC+ en Zuyderland Medisch Centrum. 

Voor meer informatie kijk op www.mumc.nl/actueel

Eenvoudige score helpt bij 
besluiten op SEH

Lekkende 
bloed-hersen-
barrière 
voorspeller 
van latere 
hersenschade

Database zeldzame 

Het Maastricht UMC+ en 

het UMC Groningen werken 

samen aan een internationale da-

tabase met gegevens van patiënten 

die lijden aan een zeldzame stofwis-

selingsziekte. Dit om meer bekend-

heid te geven aan deze ziektes, die 

nogal eens niet herkend worden. 

Voor zowel artsen als laboratorium-

specialisten is het cruciaal om over 
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Lekkage in de bloed-hersenbarrière is een 

signaal dat er op termijn ook schade in 

het hersenweefsel ontstaat. Hoe sterker 

de lekkage, hoe groter de schade zal zijn. 

Dat concluderen wetenschappers van het 

Maastricht UMC+ met behulp van een nieu-

we MRI-techniek die is ingezet bij patiënten 

met een ziekte aan de kleine hersenvaten. 

Door het onderzoek zijn er nieuwe inzich-

ten in de onderliggende oorzaak van een 

dergelijke aandoening. Daarnaast bieden 

de bevindingen nieuwe aanknopingspunten 

voor behandeling en preventie. De onder-

zoeksresultaten zijn onlangs verschenen in 

het wetenschappelijk tijdschrift Neurology. 

Cerebral Small Vessel Disease (CSVD) is 

een verzamelnaam voor aandoeningen die 

optreden door problemen aan de kleine 

bloedvaten in de hersenen. Dit kan leiden 

tot een beroerte of geheugenproblemen. Het 

is bekend dat hoge bloeddruk en leeftijd de 

voornaamste risicofactoren voor deze ziekte 

zijn, maar de onderliggende oorzaak is on-

duidelijk. Met het nieuwe onderzoek tonen 

de Maastrichtse wetenschappers nu aan dat 

een lekkende bloed-hersenbarrière in ieder 

geval een belangrijke rol speelt. De barrière 

zorgt er normaliter voor dat schadelijke stof-

fen niet vanuit het bloed in het hersenweef-

sel terecht komen.

Het onderzoek is een samenwerking tussen 

de afdelingen Neurologie en Beeldvorming 

van het Maastricht UMC+ en financieel 

mede mogelijk gemaakt door een subsidie 

uit het Europese Horizon 2020 Research 

and Innovation Program, NWO, Stichting de 

Weijerhorst en de Hersenstichting.

Voor meer informatie kijk op www.mumc.nl/
actueel

theoretische kennis en praktijkervaring te beschikken om patiënten met aan-

geboren stofwisselingsziekten – medische term inherited metabolic disorders 

oftewel IMD - te herkennen. Aangezien deze IMD zo zeldzaam zijn, is de kans 

dat professionals tijdens hun carrière met al deze ziekten te maken krijgen, 

nagenoeg nihil. De internationale database in aanbouw maakt alle casuïs-

tiek die voldoet aan de internationale voorwaarden, toegankelijk voor me-

dische professionals over de hele wereld. Gebruikers van de database 

worden ook uitgenodigd om interessante gevallen aan te dragen.

Voor meer informatie kijk op www.mumc.nl/actueel
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‘White label’ ouderenzorg   in de wijk
Nu steeds meer ouderen thuis wonen, komt hun zorg automatisch bij de huisarts terecht. Guy Costongs, huisarts in 
een relatief jonge buurt in de Maastrichtse wijk De Heeg, is eerlijk over deze ontwikkeling: “Ik heb de routine niet om 
de vaak complexe zorg voor kwetsbare ouderen goed te kunnen ondersteunen. Onze wijkverpleegkundige, verbonden 
aan de praktijk voor de complexe ouderenzorg, heeft hier wel de juiste kennis en ook het juiste netwerk voor. Hij is de 
spil die hulpvragen van ouderen onafhankelijk, white label aan de juiste zorg en ondersteuning verbindt.”

“Ik vind ouderenzorg het moeilijkste onderdeel van het zorgpak-

ket”, vervolgt Guy. “Als jongeren ziek worden, helpt de natuur. 

Zij herstellen sneller. Als ouderen ziek worden, zie je dat aandoe-

ningen vaak chronisch worden en het hele systeem langzaam 

uitgeput raakt. De zorgvraag wordt hierdoor complexer en de 

klachten krijgen impact op de functionaliteit. Mijn praktijk telt on-

geveer 175 patiënten van 75 jaar of ouder. Daaronder bevinden 

zich ongeveer 40 ‘kwetsbare’ ouderen. Bij de helft daarvan moet 

je echt de vinger aan de pols houden. Voor mij zijn hun hulp-

vragen incidenteel, voor onze wijkverpleegkundige ouderenzorg, 

die tevens werkzaam is bij Envida, zijn ze aan de orde van de 

dag. Hij kent de patiënten, komt bij hen thuis en weet wat er 

moet gebeuren en welke expertise ingeschakeld moet worden. 

Wanneer je bijvoorbeeld aan een schakel- of een ELV-bed moet 

denken. Of wanneer respijtzorg een goede optie is. Omdat hij al 

die informatie én ook zijn netwerk up-to-date heeft, kan hij de 

ouderen in onze praktijk iets bieden.”

Een sterk wijkteam “Ik bezoek de ouderen altijd thuis”, legt 

Danny uit. “Hier kan ik een totaalbeeld vormen van niet alleen 

de gezondheid maar ook van hoe veilig de omgeving is en hoe 

iemand daarin functioneert. Medisch-inhoudelijk kijkt de huis-

arts met mij mee; wekelijks hebben wij overleg om elkaar bij te 

praten. Eens in de zes weken sluit bij dit overleg de casemana-

ger dementie en de specialist ouderengeneeskunde van Envida 

aan. Samen houden we in dit transmurale overleg een vinger 

aan de pols voor onze meest kwetsbare patiënten. Daarnaast 

kan ik altijd terugvallen op mijn netwerk binnen Envida. Onze 

focus ligt bij de oudere thuis en de ondersteuning die we in en 

vanuit de directe omgeving kunnen bieden. Een keer per maand 

zit ik hiervoor met de partners van het sociaal buurtteam, onder 

wie een casemanager dementie, een fysio- en ergotherapeut, 

de Wmo-consulent van de gemeente, aan tafel. Het contact is 

intussen zo goed dat we snel kunnen schakelen.”

Volledig Pakket Thuis “De meest kwetsbare ouderen zijn vaak 

ouderen met dementie”, vervolgt Danny. “Juist omdat dementie 

niet alleen een zware wissel trekt op het leven van de demente-

rende maar ook op zijn omgeving, is het wijknetwerk voor deze 

zorg de laatste jaren uitgebreid. Zo kunnen we speciaal opgeleide 

casemanagers dementie inschakelen, die ouderen en mantel-

zorgers thuis bezoeken en hen daar ondersteuning en informatie 

geven over de mogelijkheden van zorg. Denk aan dagbesteding 

of dagbehandeling of meer informele zorg die in zogenaamde 

‘wijkhuiskamers’ wordt aangeboden. In huis kunnen we met het 

zwaarste ‘Volledig Pakket Thuis’ compleet ontzorgen. Voor dit 

pakket dat in onze regio alleen Envida aanbiedt en in feite een 

opname vervangt, is een WlZ-indicatie nodig. Mocht een aan-

doening zo ernstig of een situatie zo zorgelijk zijn dat thuis wo-

nen een gevaar oplevert, opent diezelfde indicatie echter ook de 

route richting een opname. Thuis is fijn voor de meeste ouderen. 

Maar niet ten koste van alles.”

Op dit moment hebben 40 van de 53 huisartsenpraktijken 

in Maastricht-Heuvelland een contract voor de keten ‘Com-

plexe zorg voor Ouderen’. 

In deze praktijken is een praktijkondersteuner of wijkver-

pleegkundige werkzaam voor de complexe ouderenzorg. 

Meer informatie: www.zio.nl
In de regio zijn inmiddels 19 trajektbegeleiders dementie 

werkzaam die verbonden zijn aan een gemeente of stads-

deel en die samenwerken met de huisartsenpraktijken. 

Meer informatie: 
www.hulpbijdementiezuid.nl/maastricht-heuvelland
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‘White label’ ouderenzorg   in de wijk

Guy Costongs (l) is huisarts in Gezond-
heidscentrum De Heerderrein in Maastricht. 
Danny Gijsen is wijkverpleegkundige bij En-
vida en voor de complexe ouderenzorg verbonden 
aan de huisartsenpraktijk van Guy Costongs.
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Wat kunt u zelf?
“In de afgelopen jaren zijn talrijke beweegprogramma’s ontwik-

keld, waarin ouderen bijvoorbeeld een of twee keer per week in 

groepsverband actief zijn”, vertelt Teuni Rooijackers. Zij is als 

onderzoeker verbonden aan ‘Blijf Actief Thuis’, dat een andere 

route inzet om ouderen aan te zetten tot bewegen. “Waar be-

weegprogramma’s ontzettend waardevol kunnen zijn, blijkt uit 

onderzoek dat veel ouderen die thuiszorg ontvangen de voor-

keur geven aan het integreren van bewegen in het dagelijks 

leven. Thuiszorgmedewerkers kunnen hierin een belangrijke rol 

spelen door ouderen te stimuleren om dagelijkse en fysieke 

activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. In de praktijk 

is dit soms echter een uitdaging. De huishoudelijke hulp ruimt 

op, poetst, strijkt en brengt het afval weg; de verzorgende of 

verpleegkundige komt langs om te helpen bij aan- en uitkleden, 

de steunkousen of het druppelen van de ogen. Met dit goed 

functionerende thuisnetwerk zorgen we ervoor dat ouderen 

langer zelfstandig kunnen wonen. Die doelstelling blijft over-

eind. Maar, juist ook bij het uitvoeren van dagelijkse handelin-

gen valt beweegwinst te halen, door taken die ouderen zelf nog 

kunnen uitvoeren – onder begeleiding – bij hen terug te leggen. 

Op deze wijze integreren we het bewegen in hun dagelijkse 

leven en omgeving.”

Transitie Met het scholingsprogramma ‘Blijf Actief Thuis’ krijgen 

thuiszorgmedewerkers handvaten om de transitie te maken 

van het zorgen vóór de cliënt naar het zorgen dát de cliënt 

zijn zelfredzaamheid behoudt, door zo lang en zo veel mogelijk 

voor zichzelf te zorgen. Teuni: “In verschillende bijeenkomsten 

en aan de hand van opdrachten die tijdens het werk met cliënten 

worden uitgevoerd en wekelijkse nieuwsbrieven, leren thuis-

zorgmedewerkers hoe zij de zelfredzaamheid van hun cliënten 

kunnen bevorderen. Zo reiken wij vaardigheden aan waarmee 

zij de betrokkenheid van cliënten bij het uitvoeren van dage-

lijkse en fysieke activiteiten kunnen vergroten en daar ook het 

Teuni Rooijackers: “Waar beweegprogramma’s 
ontzettend waardevol kunnen zijn, blijkt uit
onderzoek dat veel ouderen die thuiszorg 
ontvangen de voorkeur geven aan het integreren 
van bewegen in het dagelijks leven.”

Teuni Rooijackers is promovendus aan de Universiteit Maas-
tricht, afdeling Health Services Research, en verbonden aan 
de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg. Haar on-
derzoek richt zich op de evaluatie van het scholingsprogram-
ma ‘Blijf Actief Thuis’.
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Ouderen zitten gemiddeld 65 tot 80% van de dag, terwijl alom bekend is dat bewegen cruciaal is voor het behoud van een goede 
lichamelijke en geestelijke conditie, zelfredzaamheid en sociale participatie. Het scholingsprogramma ‘Blijf Actief Thuis’ bevor-
dert bewegen en zelfredzaamheid onder ouderen door hen te stimuleren om dagelijkse en fysieke activiteiten zo zelfstandig 
mogelijk uit te voeren. ‘Wat kunt u zelf?’ is de eerste vraag die de thuiszorgmedewerker die deelneemt aan dit programma stelt.



Wat kunt u zelf? sociale netwerk van de cliënt bij kunnen betrekken. Omdat niet 

elke oudere openstaat voor deze ‘tegengestelde beweging’, 

oefenen thuiszorgmedewerkers tijdens rollenspellen met pro-

fessionele acteurs gesprekstechnieken, waarmee ze ouderen 

kunnen motiveren om de regie in handen te nemen.”

Even wennen ‘Blijf Actief Thuis’ is uitgerold in Parkstad Limburg. 

AnneMarie Lemaire is huishoudelijke hulp in Bocholtz: “Nieuwe 

cliënten benader ik meteen volgens de principes van ‘Blijf Actief 

Thuis’. Bestaande cliënten moesten echt wel wennen. Een van 

de eerste reacties die ik terugkreeg bij de introductie was ‘Wat 

vertel je me nu?’. Cliënten waren het zo gewend dat ik alles 

voor hen deed. En, ik word er immers voor betaald. Door het 

gesprek aan te gaan en uit te leggen dat zij door het uitvoe-

ren van kleine klusjes de regie terugkrijgen, vitaler worden en 

sterkere spieren krijgen, waardoor het valrisico kleiner wordt, 

gaan veel ouderen overstag. Samen verdelen we de taken. En 

dan blijkt dat bijna alle ouderen best zelf een afwasje kunnen 

doen, de was kunnen vouwen of een klein zakje met afval naar 

buiten kunnen brengen. Sommigen ondersteunen mij zelfs met 

zwaardere taken. Dan helpen zij mij bij het verschonen van het 

bed met het vervangen van de kussenslopen. Doordat we het 

samen doen, merk je dat zij er plezier in krijgen. Ze staan posi-

tiever in het leven.”

Nadine Klinkers is wijkverpleegkundige in Heerlen. “Meteen 

al bij het intakegesprek verdeel ik in overleg met de cliënt de 

zorgtaken. Om een beeld te krijgen van wat iemand wel en niet 

kan, vraag ik mijn cliënten om zelf de nodige handelingen uit 

te voeren alsof ik er niet ben. Dan zie je meteen wat, eventueel 

met gebruik van hulpmiddelen, mogelijk is. Aan de hand van 

dat beeld maken we een zorgplan waar het hele team mee gaat 

werken. Zo kan er geen misverstand ontstaan en kunnen wij als 

collega’s onderling ook niet uitgespeeld worden. Een leuk on-

derdeel is dat de cliënten een beweegboekje krijgen waarin ze 

dagelijks aangeven welke oefeningen en activiteiten zij hebben 

ondernomen. Dit wordt heel trouw ingevuld en heel trots aan 

ons getoond. Hier is ook ruimte voor. De insteek van ‘Blijf Actief 

Thuis’ is niet de zorg te reduceren, maar de zelfredzaamheid 

van ouderen te bevorderen. Dat zorgt voor een andere invulling 

van het zorgmoment met meer tijd voor persoonlijke aandacht. 

En dat is wat de meeste mensen pas echt belangrijk vinden.”

Het onderzoek naar ‘Blijf Actief Thuis’ loopt tot september 

2021. Volg de ontwikkelingen via 

www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl

AnneMarie Lemaire is huishoudelijke hulp bij 
MeanderGroep Zuid-Limburg.

Nadine Klinkers is wijkverpleegkundige bij 
MeanderGroep Zuid-Limburg. 
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Ingeborg Wijnands is beleidsadviseur/pro-
grammamanager ‘Blauwe Zorg in de wijk’ bij ZIO 
en bestuurssecretaris bij de Alliantie Santé, de brede 
coalitie achter succesvolle zorginnovaties in de regio 
Maastricht-Heuvelland.  
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De Alliantie Santé boekt 
mooie resultaten

De start van de Alliantie Santé ligt in 2013 bij de onderte-

kening van het Manifest Santé. “Met dit stuk committeerden 

de zorgpartners zich aan de maatschappelijke opgave om de 

beschikbare middelen voor gezondheid en zorg zo effectief 

mogelijk in te zetten”, blikt Ingeborg Wijnands, bestuursse-

cretaris van de Alliantie Santé, terug. “Steeds meer zorgverle-

ners konden zich vinden in de ketensamenwerkingsgedachte 

die in onze regio op initiatief van ZIO, zorgverzekeraar VGZ, 

Burgerkracht Limburg en het Maastricht UMC+ tot stand was 

gekomen. Samen wilden zij een duurzaam antwoord formu-

leren op zorgwekkende ontwikkelingen, zoals de stijgende 

zorgkosten, de vergrijzing, de toenemende druk op de chro-

nische zorg, het tekort aan zorgverleners en de toenemende 

consumptie in de zorg.” 

Een gedroomde coalitie Toen ook de gemeente Maastricht, 

Maastricht University, Envida, Mondriaan, Levanto, Radar, 

Trajekt en de GGD Zuid-Limburg aanhaakten, ontstond de 

gedroomde brede coalitie van zorgaanbieders, financiers, 

kennisinstituten en patiëntenbelangenorganisaties, die de 

zorgpraktijk kan veranderen. Ingeborg: “De Stadspoli’s, de 

proeftuinen rond Blauwe Zorg, de transmurale zorg en de di-

verse formularia: het zijn allemaal resultaten van een betere 

inrichting en doorstroming van de zorgketen, die in onze regio 

onder de vlag van de Alliantie Santé tot stand is gekomen. De 

alliantie stelt binnen de diverse domeinen op regionaal niveau 

thema’s, speerpunten en prioriteiten vast en zorgt vanuit een 

helikopterview voor samenhang en afstemming tussen initia-

tieven.”

Alliantie Santé De leden van de Alliantie Santé zijn bestuur-

ders van gemeente Maastricht, VGZ, Burgerkracht Limburg, 

Envida, MUMC+, ZIO, UM, LevantoGroep, Trajekt, Radar, 

Mondriaan en GGD Zuid-Limburg.

Versnellen Het anders kijken naar regionale zorg- en ge-

zondheidsvraagstukken heeft inmiddels een katalyserende 

en aanmoedigende functie. Steeds meer zorgverleners kijken 

voor innovatie en verbetering over de schotten van hun orga-

nisatie heen en zoeken samenwerking. Dat levert een groei-

end aantal nieuwe initiatieven op. Ingeborg: “De bestuurders 

van de Alliantie Santé zaten de laatste jaren haast wekelijks 

met elkaar aan tafel. Dat was niet meer te doen. Dankzij een 

aanpassing in de governancestructuur kunnen we hen beter 

ondersteunen. Voor het overleg zijn nu vier deelnetwerken in-

gericht voor respectievelijk Ouderenzorg, de Nieuwe GGZ, de 

Eerste en Tweede lijn en het Sociaal Domein. Voor elk van 

deze netwerken zijn programmaleiders benoemd, die nieuwe 

ontwikkelingen aanjagen en de juiste partners bij elkaar bren-

gen. Een van de bestuurders is voorzitter van het netwerk. 

Naast mijn functie als bestuursadviseur ben ik in de uitvoering 

betrokken bij het deelnetwerk Sociaal Domein. Aan de hand 

van 50 casussen die wij als team van de pilot ‘Blauwe Zorg in 

de Wijk’ hebben opgehaald in de wijken, is de samenwerking 

binnen dit domein fundamenteel verbeterd. De resultaten van 

deze pilot tonen overtuigend aan dat betere regionale samen-

werking leidt tot méér kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. 

Het gedachtegoed Positieve Gezondheid zorgt ervoor dat in-

woners zich gezonder voelen en kwalitatief betere zorg erva-

ren en sluit bovendien goed aan bij hoe medewerkers in de 

zorg willen werken. Hierdoor is het draagvlak voor verdere 

innovatie en transformatie van de zorg in de regio nog meer 

gegroeid.”

Betere ouderenzorg Ook in de Ouderenzorg komen in een 

korte tijd zinvolle ontwikkelingen tot stand. Het motto van de 

Regiovisie Ouderenzorg ‘eenvoudig als het kan, bijzonder als 

het moet’ blijkt in deze zorgketen een functionele kapstok 

voor vernieuwing. Onder meer met een wijkverpleegkundi-

ge op de Huisartsenpost/Spoedeisende Hulp. Een nieuw 

Zorgpunt voor de verwijzing naar een bed voor kortdurend 

Eerstelijns Verblijf (ELV-bed). Een Schakelafdeling voor oude-

ren, die na een bezoek aan de HAP of SEH niet direct naar 

huis kunnen. De keten Complexe zorg voor Ouderen in de 

huisartsenpraktijken en een rechtstreekse toegang tot de 

geriatrische revalidatie. “Dergelijke organisatie-overstijgende 

initiatieven kunnen alleen maar tot stand komen als je elkaar 

kent, vertrouwt, regelmatig bijpraat en je ambities bundelt”, 

aldus Ingeborg.

Kijk voor meer informatie op www.blauwezorg.nl

In de regio Maastricht-Heuvelland werken twaalf partners als Alliantie Santé samen aan Blauwe Zorg – synoniem 
voor duurzame, groene energie. De partners willen de zorg verduurzamen en voor iedereen toegankelijk houden. 
Niet door minder zorg te leveren, maar door volgens de principes van Quadruple Aim en de visie op Positieve Ge-
zondheid de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Kortom: door de zorg anders te organiseren.



 

Heden ik 
en
morgen gij

Gwenda Engels,  
lid Cliëntenraad 
Maastricht UMC+

Wim Scheepens, 
lid Cliëntenraad 
Maastricht UMC+

‘Wilt u zitten?’ Ik kijk een grijze dame vriendelijk aan. De bus rijdt verder. De dame schudt 

geschrokken haar hoofd. ‘Nee hoor, zo oud ben ik nog niet’.

Gegeneerd kijk ik weg. Wat moet ze denken. Dat ik haar oud vind? Vind ik dat ze oud is? 

Wanneer ís iemand eigenlijk oud? Bij de dame in de bus zag ik grijs haar. Maar toen ik 

vanochtend eens van dichtbij in de spiegel keek, ontdekte ook ik de eerste pigmentloze 

haren. En niemand staat voor míj op.

Vroeger keken we anders tegen ‘oud’ aan. Hoewel je vroeger misschien al veel eerder 

oud was - vanaf een jaar of 50 – betekende oud niet afgetakeld. Oud was wijs. Nu is oud 

versleten. ‘Dor hout’. Misschien is het wel iets neo-liberalistisch. Iets economisch. Iets 

onder-de-streep. Omdat ouderen, na hun pensioen, niks meer in ’t laatje brengen.

Als onze zorg een afspiegeling is van hoe we tegen ouderdom aankijken, dan zien we ou-

deren juist als reuze zelfstandig. Ze regelen bankzaken op de iPad, verslinden cursussen 

cultuurgeschiedenis bij de HOVO en maken huizen senior-proof om het verzorgingstehuis 

uit te stellen. Of is dat stiekem ook gewoon neo-liberalistisch, economisch, en onder-de-

streep?

Uiteindelijk worden we allemaal oud. Ik zal alvast nadenken over hoe ík behandeld wil 

worden als ik oud ben. Volgende keer in de bus sta ik gewoon wéér op. Heden gij, en 

morgen ik.


