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“In september 2020 kreeg ik voor het eerst last van paniekaanvallen”, 
vertelt Roel. “Alleen, op dat moment wist ik niet dat het paniekaan-
vallen waren. Van het ene op het andere moment kreeg ik allerlei 
fysieke en mentale klachten, waar ik mij ongerust over maakte. Ik 
kreeg spanning in mijn kaken, druk op mijn oren en op een gegeven 
moment kreeg ik pijn op de linkerborst. De klachten werden zo he-
vig dat ik op de Spoedeisende Hulp terechtkwam. Hier werd na 
allerlei onderzoeken Pericarditus, een ontsteking van het hartzakje, 
geconstateerd. Deze ontsteking werd met medicatie behandeld. De 
pijn in de borst bleef echter. Op de scans was niets te zien. Ik bleef 
dus met veel vragen achter.

Ik ben in die periode overgestapt van huisarts en mijn nieuwe huis-
arts in Maastricht heeft mijn problemen heel voortvarend aange-
pakt. Hij startte allerlei onderzoeken om lichamelijke problemen uit 
te sluiten. Daar kwam niets uit. Hij verwees 
mij vervolgens naar psychosomatische 
fysiotherapie. Door mindfulness, ont-
spannings- en ademhalingstechnie-
ken heb ik in die therapie geleerd 
om met mijn klachten om te 
gaan. Maar de therapie haalde 
de klachten niet weg. Ze namen 
juist toe en verplaatsten zich van 
de bovenkant van mijn borst en 
ademhaling naar mijn maag. Ik 
was soms zo misselijk dat ik wel 
kon overgeven. De huisarts ver-
wees mij naar een psycholoog. In 
die behandeling nam het aantal 
aanvallen gelukkig af, de fysieke 
pijn bleef helaas. In sommige pe-
riodes had ik er minder last, soms 
was het zo erg dat ik toch maar 

weer aanklopte bij mijn huisarts. Hij wist het op een gegeven moment 
ook niet meer en stelde voor om mijn klachten eens te bespreken 
met andere artsen in de Carrousel. Ik was daar heel erg blij mee, al 
wist ik van tevoren niet goed wat mij te wachten stond. Dat naast 
mijn eigen huisarts en een internist een heel team van huisartsen 
mee zou kijken, overdonderde mij dus wel. Achteraf gezien heb ik 
dit juist als prettig ervaren. Ik kon al mijn vragen met hen delen en 
werd ook betrokken bij de brainstorm die tussen de artsen op gang 
kwam. Voor mij werd steeds duidelijker wat ik in ieder geval niet 
had. De internist vermoedde zelfs dat ik niet eens Pericarditus heb 
gehad. Dat de afwijkingen op het hartfilmpje voortkwamen uit de 
hoeveelheid adrenaline in mijn lichaam als gevolg van de paniekaan-
vallen. Hij kon mij in ieder geval geruststellen dat ik geen hart- en 
ook geen longklachten heb. Dat is een enorme opluchting. 
Nu duidelijk is wat het niet is, blijft de vraag wat het dan wel is. 

Het antwoord duidt het meeste op een pa-
niekstoornis in combinatie met fysieke 

klachten die ik daaraan over heb ge-
houden. Door deze diagnose heb 

ik mijn klachten, die er nog altijd 
zijn, beter leren accepteren. 

Dankzij de Carrousel weet ik 
dat heel veel verschillende 
specialisten naar mijn casus 
hebben gekeken. Daar ver-
trouw ik op. De druk is van de 
ketel en dat scheelt enorm.”

praktijkUIT DE

Twee ogen zien meer dan één

Het Latijnse spreekwoord ‘plus vident oculi, quam oculus’ oftewel ‘twee ogen zien meer dan één’ is zeker op de zorg van toepassing. 

Wanneer twee personen naar dezelfde patiënt kijken, bestaat de mogelijkheid dat de één wel opvalt wat de ander niet ziet. Elke huisarts 

en specialist die al eens heeft deelgenomen aan de Carrousel Gezamenlijke Consulten weet precies hoeveel impact ‘meer ogen’ of een 

ander perspectief bij een moeilijk te duiden zorgvraag kunnen hebben. Roel (30) uit Maastricht kan hierover meepraten: “Dat zoveel 

artsen naar mijn zorgvraag hebben gekeken, geeft mij rust.”
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SPRING AAN BOORD EN
DRAAI EENS EEN RONDJE MEE

Zolang de Carrousel Gezamenlijke Consulten draait in Maastricht/Heuvelland draait prof. dr. 

Geertjan Wesseling, longspecialist met aandachtsgebieden COPD, Cystic fibrosis en astma in het 

Maastricht UMC+, mee. Binnenkort neemt Geertjan afscheid van het MUMC+. “Maar, geen zorgen”, 

lacht hij. “De afdeling Longziekten heeft ook voor de Carrousel goede opvolging geregeld.”

“Mijn betrokkenheid bij de ondersteuning van de eerste lijn in de zorg van longpatiënten dateert al van 25 
jaar geleden”, blikt Geertjan terug. “Samen met Hans Fiolet zocht ik in ons streven naar transmurale zorg 
regelmatig huisartsen op. De samenwerking kreeg daarna verschillende verschijningsvormen. We gingen 
eenmalige gezamenlijke consulten organiseren, waarin huisarts en specialist samen in de huisartsenprak-
tijk naar een patiënt keken. We hebben het longfunctielaboratorium opengesteld voor aanvragen van de 
huisarts. En in 2001 werd de Carrousel Gezamenlijke Consulten opgericht. Het feit dat dit initiatief nog altijd 
draait en dat ik nog altijd meedraai, zegt genoeg over de waarde ervan en mijn betrokkenheid erbij.”

In de Carrousel Gezamenlijke Consulten bezoeken specialisten van het Maastricht UMC+ huisartsen in 
Maastricht/Heuvelland om samen patiënten te bespreken of te behandelen. Elk jaar wordt het programma 
met een ander medisch specialisme ingevuld; in totaal werken veertien specialismen mee. Ook bieden 
specialisten in de Carrousel masterclasses (onder meer kleine chirurgie) aan, om bestaande technieken 
op te frissen of nieuwe technieken en behandelingen over te dragen. Geertjan Wesseling: “Een van de 
kernkwaliteiten van de Carrousel vind ik dat ik de huisartsen in hun natuurlijke ‘biotoop’ ontmoet. Je krijgt 
een kijkje achter de schermen in de eerste lijn en dat kan ik elke medisch specialist aanraden. Je moet je 
als specialist realiseren dat huisartsen in een andere setting werken en altijd een afweging moeten maken 
tussen ‘dit kan wachten’, ‘dit moet ik doorverwijzen’ en alles wat daartussen zit. Voordat een patiënt zich 
in de tweede lijn meldt, is er al veel gebeurd, nagedacht en met de patiënt gecommuniceerd. Daarbij is het 
goed om je verwijzers te kennen; dat verbetert de communicatie. Als ik bijvoorbeeld bij een verwijzing nog 
vragen heb, is één telefoontje genoeg om samen naar de patiënt te kijken en de overwegingen en behan-
delopties door te nemen. Deze consulten zijn niet alleen goed voor doelmatige verwijzingen, maar ook voor 
toegepaste kennisoverdracht. Je leert van elkaars werk. Daar wordt iedereen beter van.” 

“In een tijd van overvolle agenda’s lijkt het logisch om extra activiteiten, zoals de Carrousel, op een laag pitje 
te zetten”, vervolgt Geertjan Wesseling. “Voor jonge artsen die thuis een gezin hebben is het tijdstip 17.30 
uur waarop de Carrousel begint misschien ook niet zo aanlokkelijk. Juist in deze tijd van krapte neemt het 
belang van samenwerking en kennisdeling echter juist toe. Het is goed om onderling te bespreken wie nou 
het beste waar behandeld kan worden en wanneer aanvullende diagnostiek nodig is. De Carrousel is een 
prima gelegenheid om het daar samen over te hebben.”

Neem voor informatie over de Carrousel contact op met Simone van Steenbergen Horrocks via

telefoon: 06 227 514 54 of email: info.carrousel@mumc.nl.
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De do’s en don’ts van 

samenwerken volgens 

Geertjan Wesseling

Nieuwsgierig zijn. Naar 

elkaar luisteren. Begrip 

hebben voor elkaars 

setting, mogelijkheden 

en onmogelijkheden. Bij 

kennisoverdracht aanslui-

ten bij de pathologie in de 

eerste lijn. 

Vooral niet achterover 

leunen en klagen over 

ondoelmatige verwijzingen. 

Dat is té makkelijk. 
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“Tijdens de Carrousel leer je van elkaars 
werk. Daar wordt iedereen beter van” 

GEERTJAN WESSELING



Samenwerken is vaak
een wassen neus

STELLING
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Samenwerking vindt in de zorg op veel niveaus en verschillende manieren plaats. Er zijn, zoals ook in dit magazine te lezen 

valt, mooie voorbeelden van samenwerking waar de zorg én de patiënt beter van worden. Maar, het woord samenwerking 

kan ook een containerbegrip zijn dat te pas en te onpas wordt gebruikt in het streven naar een cultuurverandering. Of, het is 

een louter papieren ‘bestuurlijke’ exercitie die de praktijk niet haalt. Wanneer werkt samenwerking wel en wanneer is het een 

wassen neus? We vragen het Lutgart Bastiaens, stafadviseur Transmurale Zorg in het Maastricht UMC+, en Jeroen Smeets, 

huisarts in Heer.



Samenwerken is vaak
een wassen neus
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Jeroen Smeets is huisarts in Gezondheids-

centrum Heer in Maastricht.

“In Heer delen wij sinds zes jaar met meer-
dere eerstelijns samenwerkingspartners één 
gebouw. Fysiotherapie, podotherapie, ergo-
therapie, de medisch pedicure, thuiszorg, 
noem maar op; we zitten allemaal onder één 
dak bij elkaar en dat zorgt automatisch voor 
korte lijnen. Als ik een vraag heb over een 
diabetespatiënt loop ik even de trap op of 
de medisch pedicure komt even naar mijn 
spreekkamer. Een keer in de week hebben 
we sowieso teamoverleg met alle hulpverle-
ners in ons gezondheidscentrum en tussen 
de bedrijven door komen we elkaar geregeld 
tegen in de kantine of bij de koffiemachine. 
Je hebt het daardoor heel makkelijk even 
over een patiënt. Het wordt ingewikkelder 
als een patiënt meerdere ziektebeelden 
heeft, om op het specialistische traject een 

goede regiebehandelaar te vinden. Huis-
artsen hebben bij dergelijke trajecten vaak 
graag de regie. Voor ons is het echter soms 
lastig om voor complexe samenwerkings-
verbanden de juiste zorgpartners te vinden 
en op een lijn te komen. Instrumenten zoals 
de Carrousel, Meet & Greet en nascholings-
activiteiten werken goed om elkaar in de 
zorgketen beter te leren kennen. Telefoni-
sche keuzemenu’s voor intercollegiaal over-
leg en Siilo (een app voor zorgprofessionals)
zijn praktische hulpmiddelen om elkaar snel 
te bereiken. Maar, soms werkt het nog snel-
ler als ik contact opneem met een specialist 
die ik bijvoorbeeld vanaf de opleiding goed 
ken. Of omdat we elk weekend samen langs 
het hockey- of voetbalveld staan bij onze 
kinderen. Samenwerken begint met de wil 
om elkaar op te zoeken in het belang van de 
patiënt. Om de samenwerking te verbeteren 

is er daarnaast dringend behoefte aan één 
elektronisch dossier dat voor alle zorgpart-
ners in de eerste lijn en wellicht ook tweede 
lijn toegankelijk is. Dat werkt efficiënter, 
duidelijker en helderder voor iedereen en 
verkleint het risico dat er dingen dubbel 
worden gedaan of erger, dat er fouten worden 
gemaakt.”

Lutgart Bastiaens stond mede aan de 

wieg van een aantal transmurale projec-

ten, zoals de inrichting van de Huisartsen 

Service Desk (HSD) als onderdeel van het 

Diagnostisch Centrum (DC). Later ook 

aan de Short loop poli en de Stadspoli.

“Mijn vizier is altijd vanuit het MUMC+ naar 
buiten gericht. Puur, omdat ik ervan over-
tuigd ben dat transmurale samenwerking 
heel mooie dingen kan opleveren. 
Actueel is de ambitie om de de organisatie 

en de logistiek van de eerstelijnsdiagnostiek 
verder te optimaliseren en een kortere 

doorlooptijd te realiseren. Dat is nodig 
om snelle, adequate zorg te kunnen le-

veren. Wellicht kunnen we tegelijk onnodige 
doorverwijzingen voorkomen. Hiervoor gaan 
we samen met de huisartsen aan tafel. Ef-
fectief samenwerken begint wat mij betreft 
met een verkenning en erkenning van elkaars 
problemen. Hoe kunnen we elkaar helpen? 
Mijn ervaring leert daarbij dat samenwerking 
beter en breder gedragen wordt als het initi-
atief vanuit de inhoud ontstaat en niet aan 
een beleidstafel. Anderzijds hoeft het een 
het ander niet uit te sluiten. Want die in-
houd kan ook vanuit (nieuw) beleid voortko-
men. Neem de Blauwe Zorg. Dit zorgbrede 
experiment heeft onze regio toch met heel 
wat mooie samenwerkingen, waaronder de 
Stadspoli’s, verrijkt. Als er een goede visie 

is waar partijen zich inhoudelijk in vinden, 
ontstaat bereidheid om iets te willen bete-
kenen voor de ander. En nog wezenlijker: 
om aanpassingen te doen. Als specialisten 
bijvoorbeeld roepen dat zij betere verwijzin-
gen willen hebben, maar huisartsen daar-
voor 10 minuten langer aan die verwijsbrief 
moeten puzzelen, gaat het ‘m niet worden. 
Dan mag dat nog zo’n goede verbetering 
zijn, maar die 10 minuten zijn er simpelweg 
niet. Van belang is dat je elkaar vindt in de 
vraag of we samen de juiste dingen doen 
en of we de juiste dingen goed doen. Als 
je elkaar op dat basisniveau vindt, hoeft 
samenwerking geen wassen neus te zijn. 
Daarna blijft het natuurlijk zaak om regel-
matig te evalueren of je nog altijd op het 
juiste spoor zit. Zoals dat in elk goed hu-
welijk nodig is.”

“Samenwerken kan nooit een wassen neus zijn; 
het werkt altijd als zorgpartners elkaar opzoeken om de zorg 

die op dat moment nodig is vorm te geven”

“Samenwerking wordt beter en breder gedragen 
als het initiatief vanuit de inhoud ontstaat” 
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Dr. Helen Mertens, voorzitter van de Raad van Bestuur van het 

Maastricht UMC+. “Om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden 
en de integrale samenwerking die daarvoor nodig is vorm te geven, 
moeten we op zoek naar nieuwe zorgmodellen. We hebben daar in 
Limburg al veel ervaring mee. Tien jaar geleden was Maastricht al voor-
uitstrevend met de Brugpoli die een structurele snelle verbinding legt 
tussen huisarts en ziekenhuis. Recenter laten de Stadspoli’s en bijvoor-
beeld het Beweeghuis zien dat wij out of the box-vormen van ander-
halvelijnszorg kunnen bedenken, die samenwerking bevorderen in het 
belang van de patiënt. We maken de specialistische zorg toegankelij-
ker en behouden die voor mensen die deze zorg écht nodig hebben. 
Bijkomend voordeel is dat we de zorg op die manier ook goedkoper 
maken. Deze zorgmodellen nemen we mee. Tegelijk moeten we met 
onze partners terug naar de tekentafel om nóg meer vernieuwende 
zorgmodellen te bedenken, die passen bij het credo ‘de juist zorg op 
de juiste plek’. Intussen zitten we ook ín het MUMC+ niet stil. Zowel 
in de fysieke verbouwing als in de organisatie van onze nieuwe poli-
klinieken implementeren we een geïntegreerd model, waarin we meer 
van elkaars capaciteit en menskracht gebruik maken. Dit vraagt achter 
de schermen een aanpassing in het werkproces, want het goed func-
tioneren van die nieuwe poli staat of valt met ziekenhuisbrede samen-
werking.
Al die nieuwe samenwerkingen zijn niet vanzelfsprekend en vragen om 
een tijdsinvestering. De COVID-crisis laat zien dat de oplossing voor 
het verminderen van de druk juist in samenwerking schuilt. De druk 
was intern en bij regionale partners zo hoog, dat we elkaar snel vonden 
om elkaar met flexibele inzet te ondersteunen. De huidige zorg vraagt 
diezelfde instelling. Ik vind het de verantwoordelijkheid van bestuurders 
om daar aandacht voor te blijven vragen. Het is een cliché: alleen ga 
je sneller, maar samen kom je verder. Daar ben ik echt van overtuigd. 
Maar, we moeten elkaar ook scherp houden. Niet adequaat verwach-
tingsmanagement kan ertoe leiden dat afspraken niet nagekomen 
worden. Daarmee ondermijn je het vertrouwen dat wat mij betreft de 
basis is voor het succes van elke samenwerking.”

Het Integraal Zorg Akkoord dat 16 september door veel zorgpartijen is ondertekend stoelt op verregaande integrale samenwerking. De zorg 

staat voor dusdanig grote uitdagingen, die alleen maar opgelost kunnen worden als partijen in de hele zorgketen intensiever met elkaar 

samenwerken. In de uitvoering van deze ambitie zijn de regio’s aan zet. Welke kansen ziet de bestuurder van het Maastricht UMC+ voor 

integrale samenwerking als middel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden? En hoe weerbarstig is de praktijk? 

Sturen op verregaande integrale samenwerking

De do’s en don’ts van samenwerken volgens Helen Mertens

“Ik vind het belangrijk dat je nieuwsgierig bent en openstaat 
voor de ander. En dat je jezelf niet boven de ander plaatst. 
Organisaties zijn vaak niet gelijk, maar kunnen wel gelijkwaardige 
samenwerkingspartners zijn.”
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Jacqueline van Dam werkt sinds de opening 10 jaar geleden op de 

Brugpoli in het Maastricht UMC+. “Via de Brugpoli kunnen huisartsen 
snel een specialist bij een laagcomplexe behandeling betrekken. De 
gedachte achter dit concept is goed. Het zorgt voor een goede door-
stroming in de zorgketen en bevordert de samenwerking tussen de eerste 
en tweede lijn. Het functioneert ook prima met de specialismen die 
huisartsen op de Brugpoli kunnen raadplegen: COPD, Diabeteszorg, 
MDL, Neurologie en Reumatologie. Deze opsomming maakt meteen 
duidelijk dat niet alle specialismen op de Brugpoli vertegenwoordigd 
zijn. Dat is jammer. In de praktijk van alledag lopen wij als ‘brug’ tussen 
de eerste en tweede lijn regelmatig vast, doordat sommige vakgroepen 
op een eiland werken. Dan is er een verschil tussen ‘onze’ en ‘jullie’ 
patiënt, terwijl het de patiënt van ons allemaal zou moeten zijn. Op de 
Brugpoli willen we samenwerken met álle partners in de zorg. Simpel-
weg omdat die eilandjes niet in het belang zijn van de patiënt. In de 
zorg hebben we een gedeeld belang: we doen het allemaal voor onze 
patiënten. Of er wel of niet samengewerkt wordt, is vaak persoons- 
afhankelijk. De een staat er meer open voor en is flexibeler dan de an-
der. Als je kijkt naar de patiëntenstroom die door de vergrijzing op ons 
afkomt, ontkomen we er niet aan en moet iedereen samenwerken, of 
je wil of niet. Ik verwacht trouwens dat deze vrijblijvendheid op de poli 
van de toekomst verdwijnt. Daar krijgen bijna álle vakgroepen een rol.
Mijn boodschap: denk in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. 
En denk in het belang van de patiënt. Hoe zou je zelf behandeld wil-
len worden als je vanwege gezondheidsproblemen naar het ziekenhuis 
moet. Mensen komen hier niet voor hun plezier. Dan wil je toch de tijd 
dat ze hier zijn zo aangenaam mogelijk maken. Dat is de insteek van 
de Brugpoli. Maar dat doel kunnen wij niet alleen verwezenlijken, dat is 
een opdracht van ons allemaal.”

Het Integraal Zorg Akkoord dat 16 september door veel zorgpartijen is ondertekend stoelt op verregaande integrale samenwerking. De zorg 

staat voor dusdanig grote uitdagingen, die alleen maar opgelost kunnen worden als partijen in de hele zorgketen intensiever met elkaar 

samenwerken. In de uitvoering van deze ambitie zijn de regio’s aan zet. Welke kansen ziet de bestuurder van het Maastricht UMC+ voor 

integrale samenwerking als middel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden? En hoe weerbarstig is de praktijk? 

Sturen op verregaande integrale samenwerking

De do’s en don’ts van samenwerken volgens Jacqueline van 

Dam “Samenwerken moet van twee kanten komen. De grootste 
don’t vind ik niet flexibel, gesloten en star zijn. Als je niet bereid 
bent om je aan te passen kan er geen sprake zijn van samen-
werking.”
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Eind dit jaar neemt Phil Geerlings, hoofd Diëtetiek, Ergotherapie en Activiteitencentrum, afscheid van het Maastricht UMC+. Ruim 44 

jaar is zij als diëtist verweven met de voedingszorg in en rondom het ziekenhuis. Ruim 40 jaar is zij voorzitter van het Diëtistenoverleg 

Regio Maastricht, DORM. “Netwerkzorg is essentieel om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden”, aldus Phil.

Diëtistennetwerk
Maastricht/Heuvelland

staat als een huis

“In ons ziekenhuis is de turnover
van patiënten zo hoog, dat wij ook 

graag samenwerken met de eerste lijn 
en andere zorgpartners”

PHIL GEERLINGS

De Klimrex, een Mosasaurus opgebouwd uit verschillende materialen, staat stevig in 
het nieuwe Vrijheidspark in Maastricht, symbolisch voor het netwerk.
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Nu is DORM niet het enige diëtistennetwerk in de regio Maastricht/
Heuvelland. De eerstelijns diëtistenpraktijken hebben zich ook ver-
enigd in Die’net. “Het is misschien verwarrend, maar Die’net en 
DORM staan niet op zichzelf”, zegt Phil. “Wij vinden elkaar in het 
doel om ons werkgebied te voorzien van uniforme, kwalitatief hoog-
waardige en preventieve diëtistische zorg. Samen vertegenwoor-
digen wij nagenoeg alle geregistreerde diëtisten die in onze regio 
actief zijn. En iets waar wij trots op zijn: vrijwel alle specialismen 
binnen de diëtetiek zijn vertegenwoordigd vanuit eerstelijns diëtis-
tenpraktijken, thuiszorg, verpleeghuiszorg, herstelzorg, ziekenhuis 
en ggz. Vanuit ieders eigen netwerken brengen we zo al jaren infor-
matie en inspiratie bij elkaar.”

Sterk Samen Het diëtistennetwerk van Maastricht staat als een 
huis. Dat is ook de conclusie van het onderzoek dat de diëtisten 
hebben uitgevoerd binnen het landelijk programma ‘Organisatie- 
graad Paramedische Zorg’ dat helpt bij het maken van regionale 
afspraken over het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Phil: 
“Hieruit blijkt dat wij in Maastricht/Heuvelland al veel doen wat het 
landelijke programma adviseert. Al 40 jaar organiseren wij activitei-
ten om kennis en ervaringen te delen; in mei dit jaar nog met het 
symposium ‘Sterk Samen’ over de invloed van voeding op sarco-
penie (spierverlies bij ouderen, red.). Al 25 jaar voeren wij samen 
casuïstiekbesprekingen, waarbij wij over meerdere werkvelden 
heen kijken. En we ontmoeten elkaar ook tijdens informele bijeen-
komsten. Wij kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Bij de start 
van de COVID-pandemie hadden we hierdoor in no time een zorg-
pad ingericht om ruim 1.000 patiënten vanuit het ziekenhuis naar 
huis te verwijzen. Dat was een succes!”

Mooie opdracht De drijfveer achter dit succes? “We kunnen niet 
zonder elkaar”, lacht Phil. “Zowel kennisdeling als het verdelen van 
capaciteit en ontwikkeling kunnen we samen beter. In ons ziekenhuis 
is de turnover van patiënten zo hoog, dat wij ook graag samenwerken 
met de eerste lijn en andere zorgpartners. Bovendien kan daar de 
zorg voor in de thuissituatie afgestemd worden. Maar, vooral vinden 
wij elkaar in onze passie voor onze zorg én de noodzaak om ons werk 
zichtbaar op de kaart te zetten. Er komt steeds meer wetenschappe-
lijk bewijs over de invloed van voeding op zowel preventie van ge-
zondheidsproblemen als op herstel en gezondheid, al is er nog meer 
innovatie en praktijkgebonden onderzoek nodig. Samen kunnen we 
ons sterker positioneren en doorgroeien naar de volgende uitdaging: 
interdisciplinair samenwerken. Tegelijk onderzoeken wij of het niet 
meer passend is om één toekomstbestendig diëtistennetwerk voor 
Maastricht/Heuvelland te organiseren. Zodat er één aanspreekpunt 
voor diëtisten is voor de hele regio. Hier ligt een mooie opdracht voor 
mijn opvolger, dr. Sandra Beijer, en de netwerkpartners.”

Vertrouwen en openheid Als netwerker pur sang heeft Phil voor dit 
afscheidsinterview twee collega’s uit het netwerk uitgenodigd om 
de meerwaarde van transmurale samenwerking te bespreken. 
Johan Bruijnen is praktijkhouder van de eerstelijnspraktijk Diëtheek 
en voorzitter van Die’net. “Toen ik als diëtist begon, bestond DORM 
al. Ons gezamenlijke verhaal is daarom geen startverhaal, de sa-
menwerking in onze regio is diep geworteld. Wat Phil 40 jaar gele-
den mee heeft opgestart vanuit de wens om elkaar met kennis te 
verrijken, leidt ertoe dat wij elkaar makkelijk en snel vinden. De basis 
van onze samenwerking is vertrouwen. Ik denk dat de casuïstiek-
besprekingen die wij samen voeren hiervoor gezorgd hebben. Deze 
besprekingen zorgen ervoor dat verwijzingen vanuit het ziekenhuis 
naar de eerste lijn goed worden opgepakt. Andersom hebben wij, 
als we vanuit eerstelijnspraktijken tegen casuïstiek aanlopen die 
richting tweede lijn gaat, een snelle ingang in het ziekenhuis voor 
overleg. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend, merk ik in andere 
regio’s. Dan zit er toch een schot tussen verschillende organisaties.”

Lindsay Dassen is teamleider Diëtetiek bij Envida en secretaris van 
Die’net. “Als Die’net hechten wij veel waarde aan de krachtenbun-
deling en de kennis die de netwerkpartners onderling uitwisselen. 
Ook de herkenning van beleidsmatige ontwikkelingen vind ik waar-
devol. Het is fijn om met gelijkgestemden van gedachten te wisse-
len en te sparren over strategische keuzes. We hebben het hierbij 
ook over de prangende vraag hoe wij met de beperkte vergoeding 
vanuit de basisverzekering die er voor diëtetiek is toch goede zorg 
kunnen bieden. En hoe we die zorg uniform kunnen maken. Het 
onderlinge vertrouwen dat de netwerkpartners in elkaar hebben is 
een succesfactor. Als ik terugdenk aan mijn beginperiode als diëtist 
herinner ik me dat praktijken innovaties voor zichzelf ontwikkelden 
en minder snel deelden met elkaar. Dat is veranderd. Binnen het 
netwerk is duidelijk wie waarmee bezig is en daarin vullen we elkaar 
aan. Samen staan we voor goede zorg.”

“De diëtisten staan voor de voedingstoestand van elke patiënt. 22% 

van de ziekenhuispatiënten heeft ondervoeding; dieetbehandeling 

vormt een belangrijk onderdeel van hun herstel. Als alle ondervoede 

patiënten met kanker in maagdarm, hoofdhals en longen, én ook 

ouderen met ondervoeding behandeld worden, kunnen de baten 

oplopen tot 130 miljoen euro per jaar.”

Bron: SEO economisch onderzoek 2015 in opdracht van de hoofden 

diëtetiek academische ziekenhuizen en de Nederlandse Vereniging 

van Diëtisten.
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De doelstelling van ‘Onze Zorg van de Toekomst’ – een van de strategische programma’s van 

het Maastricht UMC+ – is verbetering van de uitkomsten van zorg en de ervaring van patiënten. 

Een belangrijk middel hiervoor zijn de zorgpaden. Deze houden niet op bij de deuren van het 

MUMC+; de patient journey langs zorgpartners en zorginstellingen vereist goede, veilige uit-

wisseling van data. En dat is in de zorg met al zijn verschillende systemen en methodieken 

geen geringe, maar zeker geen onoverkomelijke opgave, blijkt uit dit vierluik. 

Orde in de
data chaos 
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Prof. dr. Geraline Leusink is lid van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+:

“In het Integraal Zorgakkoord staat dat digitalisering en gegevensuitwisseling essentiële voor-
waarden zijn om te komen tot de juiste zorg op de juiste plek. De wens van het MUMC+ om 
orde in de data chaos te scheppen vindt daarmee zijn evenknie in het IZA-akkoord waartoe 
het academisch centrum zich moet verhouden. De eerste belangrijke stap die gezet moet 
worden, is een eenmalige registratie van patiëntgegevens. In een groter verband wordt 
ernaar gestreefd om het hele levenspad van een patiënt over de zorglijnen heen te onder-
vangen met data. Hiervoor is het essentieel dat alle data over de zorgpaden, die nu nog 
verspreid worden verzameld, gecentraliseerd worden achter één dataloket. Aan dit virtuele 
loket kunnen onderzoekers dan hun vragen stellen. Gaandeweg zal er zo harmonisatie ont-
staan in het beheer van data. De uitgangspunten voor de digitale structuur die het MUMC+ 
nastreeft op het gebied van kennis en vaardigheden, privacy en veiligheid en architectuur 
zijn vastgelegd in een governance position paper. Een data governance board met daarin 
een stuur- en een adviesgroep gaat de structuur inrichten en uitrollen. Goed databeheer zal 
de patiëntenzorg ten goede komen. Maar, ook de toegevoegde waarde is groot. Als data 
correct en eenduidig beschikbaar zijn, kunnen met nieuwe technieken – denk aan machine 
learning – patronen ontdekt worden, die meer inzicht in ziekten geven. Ook zou gekeken 
kunnen worden naar de voorspellende waarden van de data over ziekte en gezondheid. 
Daar kan in de strategie op gestuurd worden. Op voorwaarde dat de spelregels over hoe 
data vastgelegd worden, over hoe er gebruik van gemaakt wordt en hoe daarbij kwaliteit 
en veiligheid gewaarborgd worden, goed geregeld zijn. Die afspraken worden nu in het 
ziekenhuis en met de ketenpartners gemaakt.”

Carlo Theunissen is beleidsadviseur bij de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ 

en een van de kwartiermakers achter het ontwerp van de zorgpaden voor de Zorg van de 

Toekomst: “Data helpen ons bij het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Uit-
gangspunt is steeds de patiënt, die een proces doorloopt. Deze patient journey begint in 
de thuissituatie, krijgt een vervolg bij de huisarts, de patiënt bezoekt het ziekenhuis, komt 
daarna weer terug bij de huisarts en ontvangt eventueel wijkzorg. Van dat hele proces wil 
je dat de zorg, maar ook de communicatie gestroomlijnd is, zodat de patiënt niet steeds 
allerlei hindernissen ondervindt of informatie telkens opnieuw moet delen. Ons gemeen-
schappelijke doel in de keten is kwaliteit van zorg en excellente patiëntbeleving. Idealiter 
wordt de informatie bij het eerste contact vastgelegd, kan aan dat dossier gaande het tra-
ject informatie worden toegevoegd én kan die informatie makkelijk en veilig tussen de zorg-
verleners gedeeld worden. Dit lijkt eenvoudig, maar is het niet. Data-uitwisseling vraagt om 
standaardisatie; je moet als zorgpartners dezelfde taal (leren) spreken; daarover zitten we 
met alle mogelijke zorgpartners aan tafel. Landelijk wordt aan standaardisatie gewerkt door 
de invulling van ‘zorginformatiebouwstenen’. Daar zijn er nu ongeveer 100 van. Deze zibs 
worden gebruikt om inhoudelijke afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van 
(medische) informatie die in verschillende zorgsituaties wordt gebruikt. Denk aan NAW-ge-
gevens, medicatie of bloeddruk. Naast de zibs krijgen we ook internationale standaarden 
aangereikt. Waar deze ontbreken, kiezen wij in het MUMC+ voor standaardisatie op basis 
van consensus. Stap voor stap vullen wij onze zorgpaden zo met gestandaardiseerde data. 
Vanzelfsprekend gebeurt ook dit samen met onze zorgpartners. Doel is immers dat ieder-
een die zich met de zorg voor de patiënt bezighoudt via dezelfde taal weet wat er speelt en 
snel en adequaat kan handelen.”

“Goed databeheer zal
de patiëntenzorg ten goede 

komen”

“Data-uitwisseling vraagt 
om een gemeenschappelijke 

zorgtaal bij alle
partners op het zorgpad”



Prof. dr. Marieke Pierik is MDL-arts, Chief Science Information Officer en hoogleraar 

Real World Data Chronic Diseases in het Maastricht UMC+:

“Zeker nu AI zo’n vlucht neemt, werken we met data zonder dat we eigenlijk goed weten hoe 
wij daarmee moeten omgaan. Naast de noodzaak van een onderliggende data governance 
structuur moeten we in de zorg leren denken in data. We beseffen nog te weinig dat we met 
goed geregistreerde data vraagstukken kunnen oplossen die met klassieke trials niet kun-
nen worden opgelost. Goed vastgelegde data maken effecten van behandelingen zicht-
baar en deelbaar, en helpen ons om evidence based te werken. Data kunnen de zorg zo 
echt vooruit helpen. Als je de decursus in vrije tekst schrijft wordt het echter moeilijk om 
uit die informatie goede stuurinformatie te krijgen. Aanvullend beschikken we over legio 
ict-systemen die vooral gebouwd zijn om vergoedingen te krijgen en onvoldoende aanslui-
ten bij het klinisch werkproces. Maar, verreweg de grootste uitdaging schuilt in het gene-
reren van generieke informatie. Welke informatie over bijvoorbeeld roken of gewicht wil je 
vastleggen? Dit antwoord is niet aan ons. Eerst moet een politieke keuze gemaakt worden 
voor één uniform Europees codeersysteem. Die beslissing komt er maar niet en dat vertraagt. 
Stilstaan en afwachten is echter geen optie. We maken in het MUMC+ pro-actief afspraken 
over een functioneel ziekenhuisinformatiesysteem en volgen hierin de zibs. Mijn wens zou 
zijn dat een zorgbrede, interdisciplinaire groep – bestaande uit clinical data scientist (die 
kunnen werken met grote datasets), artsen en verpleegkundigen (die data- kennis hebben 
en tegelijk met hun voeten in de klei staan) én ict-ers – langdurig de ruimte krijgt om hieraan 
te bouwen. Waarom langdurig? Het duurt even voordat je vanuit al die verschillende ach-
tergronden dezelfde taal spreekt en je alle data over de patient journey op alle zorgpaden 
verzameld en zodanig geregistreerd hebt, dat je er veilig op kunt sturen.”

“Het effect van goede
data-uitwisseling reikt

verder dan de
patiëntenzorg. Data kunnen 
de zorg echt vooruit helpen”

Stan Swaen is projectmanager Digitalisering Klinische Zorgpaden bij het Maastricht UMC+ 

en via ZIO betrokken bij de standaardisatie van processen en systemen in de eerste lijn: 

“Doordat ik mij zowel in het MUMC+ als bij de huisartsen buig over gegevensstandaardi-
satie in de zorgpaden zit ik aan twee kanten van de brug. Dat helpt bij het formuleren van 
een verbindende standaard voor data-uitwisseling. Eenduidige informatie is de sleutel tot 
goede gegevensuitwisseling en goede gegevensuitwisseling is de sleutel tot een soepel 
zorgproces. Iedere behandelaar wil de voorgeschiedenis van een patiënt kennen. Hier filtert 
hij relevante informatie uit en voegt zijn eigen bevindingen toe. Dit gaat allemaal digitaal. 
Heel handig, maar doordat iedereen in zijn eigen systeem werkt en zijn eigen taal spreekt, 
wordt het toch ingewikkeld. Voor goede gegevensuitwisseling moet je samenwerken. In de 
bankwereld is dat al gelukt. Alle banken hebben als onderliggende codetaal voor SWIFT 
gekozen, waardoor het voor de klant niets uitmaakt bij welke bank je pint. De zorg is nog 
niet zo ver. Heel positief is wel dat de discussie in de zorg over informatiemanagement 
gaat. Het gaat over de inhoud; op dat vlak vinden zorgverleners snel verbinding. Landelijk 
is nu met de ontwikkeling van de zibs een start gemaakt om consensus te krijgen over wat 
we in de verschillende lijnen bedoelen bij verschillende onderwerpen. In het ziekenhuis 
toetsen we de zibs aan de expertise van onze medisch specialisten. Bij de huisartsen 
gebeurt hetzelfde. Waar mogelijk verbind ik informatie. En als die verbinding niet zomaar 
voorhanden is, zoek ik het evenwicht. Ik zie mijn werk daarom wel eens als een koorddans-
act. Bij gegevensuitwisseling zijn alle partijen gelijk en doet het individuele belang of de 
grootte van de organisatie er niet toe. Het gaat tenslotte om de patiënt.”

“De bankwereld heeft met 
SWIFT een generieke
codetaal ingevoerd. 

Daar kan de zorg van leren”
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Op 10 oktober, World Mental Health Day, ging het grootste onderzoek ooit van start naar Europese jongeren die worstelen met hun gees-
telijke gezondheid. Een op de vier mensen wordt tijdens diens leven getroffen door mentale gezondheidsproblemen, en meer dan 75% 
daarvan is jonger dan 24 jaar. Hoogleraar Psychiatrie prof. dr. Bart Rutten van het Maastricht UMC+ coördineert de studie, waaraan maar 
liefst 17 instellingen in negen Europese landen (Nederland, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Estland, Kroatië, Servië) 
en Australië meedoen. De Europese Commissie heeft 9,7 miljoen euro uitgetrokken voor dit project, genaamd Youth-GEMs. “In heel Europa 
zullen gegevens worden verzameld van 1000 hulpzoekende jongeren tussen 12 en 24 jaar”, vertelt projectleider vanuit het MUMC+ Sinan 
Gülöksüz. “We maken gebruik van nieuwe methoden op het gebied van kunstmatige intelligentie en digitale mobiele technologie. Het 
belangrijkste aspect is dat we een internationaal netwerk gaan creëren om jongeren bij elke stap van het onderzoeksproces te betrekken, 
zodat zowel jongeren als wetenschappers van elkaars expertise kunnen profiteren.” Meer informatie: www.mumc.nl/actueel/nieuws.

Het Maastricht UMC+, verloskundigen en 
kraamverzorgenden in Maastricht-Heuvel-
land lanceerden onlangs digitale en interac-
tieve rondleidingen rondom vruchtbaarheid, 
zwangerschap, bevallen en de kraamperiode. 
Hierdoor kunnen wensouders en ouders die 
een kind verwachten op elk moment informa-
tie krijgen over wat hen te wachten staat. Het 
gaat om digitale rondleidingen in 32 situaties 
waar (wens)ouders (mogelijk) mee te maken 
krijgen, zodat ze alvast kunnen rondkijken: 
van het eerste contact met de verloskundige 
tot de afdeling neonatologie, van een vrucht-
baarheidsbehandeling tot een keizersnede. 
Binnen die rondleidingen krijgen ze uitleg over 
meer dan 240 onderwerpen. 
De digitale rondleidingen zijn te bekijken via 
https://youreka.be/?s=ucTkbZX1Fs.

Digitale rondleidingen 
rondom zwangerschap 
en bevalling

Grootste onderzoek ooit naar Europese jongeren met mentale gezondheidsproblemen van start

nieuwsKORT

Maandag 19 september jl. is met een kick-off meeting de officiële implementatie van Zorg-
Domein binnen het Maastricht UMC+ gestart. ZorgDomein is een applicatie die er voor zorgt 
dat verwijzers makkelijker en efficiënter patiënten naar ons ziekenhuis kunnen verwijzen, orde-
ren en meer.               Naar verwachting zal ZorgDomein vóór het einde van dit jaar geïmplementeerd 
zijn. Verwijzing naar het Maastricht UMC+ zal sneller en efficiënter verlopen met gebruik van 
ZorgDomein.
Op onze site www.mumc.nl/verwijzers houden we u op de hoogte wanneer de imple-
mentatie afgerond is en in de applicatie de specialismen van het Maastricht UMC+ voor 
verwijzing te selecteren zijn. Meer informatie over ZorgDomein is terug te vinden op www.

zorgdomein.com. Vragen over ZorgDomein binnen het Maastricht UMC+ kunnen gesteld 
worden aan de Huisartsen Service Desk MUMC+ via telefoon 043 387 4480.

Implementatie 
ZorgDomein van 

start in 
Maastricht UMC+

Eind september is het rTMS-centrum (repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie) 
officieel geopend, als onderdeel van het Hersen+Zenuw Centrum van het Maastricht 
UMC+. In dit centrum is alle expertise en wetenschappelijke kennis rondom deze nieuwe 
behandeling voor mensen met een depressieve stoornis gebundeld. Sinds het voorjaar van 
2020 wordt in het Maastricht UMC+ rTMS aangeboden als behandeling voor depressie, voor 
patiënten voor wie minstens twee verschillende antidepressiva niet hebben gewerkt. 
Meer informatie: www.mumc.nl/actueel/nieuws.

rTMS-centrum Maastricht UMC+ officieel geopend
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MEET & GREET VOOR
KENNISMAKING EN

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
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Brigitte Paulissen neemt als medewerker scholing bij ZIO deel 
aan de organisatie van de Meet & Greets. “Het idee voor deze 
vorm van nascholing komt oorspronkelijk uit het Maastricht 
UMC+”, weet zij zich te herinneren. “De vakgroep Chirurgie 
gooide als eerste zijn deuren open om de lijntjes korter te 
krijgen tussen huisartsen en specialisten, zodat zij een ge-
zicht krijgen bij een naam en elkaar beter weten te vinden. 
Als concept kozen de chirurgen ervoor het nuttige met het 
aangename te verbinden. De deelnemers volgen eerst een 
inhoudelijk programma over actuele thema’s en innovaties 
binnen de vakgroep. Aansluitend is er een informele borrel, 
geïnspireerd op de beroemde derde helft na een training of 
wedstrijd, waarin de deelnemers elkaar beter leren kennen.”

Dichtbij de praktijk Het Meet & Greet-concept sloeg meteen 
goed aan, want na Chirurgie volgden onder meer Orthopedie, 
Neurologie, MDL, Cardiologie, Gynaecologie en Reumatolo-
gie. “Elk voorjaar en elk najaar zochten huisartsen en spe-
cialisten elkaar op,” vult Brigitte Paulissen aan. “Maar, toen 
kwam corona en lag ook dit nascholingsprogramma stil. Na 
ruim twee jaar vindt iedereen het de hoogste tijd om de draad 
weer op te pakken. De specialisten van Urologie hebben dit 
enthousiast gedaan. Zij hebben voor de deskundigheidsbe-
vordering een boeiend programma van vijf mini-workshops 
of casuïstiekbesprekingen van telkens een halfuurtje samen-
gesteld, waaruit de deelnemende huisartsen er drie kun-
nen kiezen. Inhoudelijk gaat het over relevante en actuele 
onderwerpen, die dichtbij de praktijk staan en waarover de 
specialisten graag kennis en kunde met de eerste lijn willen 
delen. Ook gaat het over goed verwijzen.”

“Een pre is dat alle specialisten binnen de vakgroep deelne-
men aan de Meet & Greet. Juist dat maakt dit concept ook 
zo effectief. Als je weet wie wat doet kun je gerichter verwij-
zen. Onderschat daarnaast de meerwaarde van het informele 
programma ook niet”, lacht Brigitte. “Alle deelnemers geven 
aan dat zij elkaar na de Meet & Greet sneller weten te vinden 
en dat de drempel om contact te zoeken met elkaar lager is. 
Zo zie je maar weer hoe belangrijk het elkaar kennen is in de 
zorg.” 

Raoul Prevoo, huisarts in Cader en Keer, beaamt dit: “Ik 
vind de Meet & Greet een ideale manier van nascholen. Als 
huisarts leer je de specialisten kennen waarnaar je patiën-
ten verwijst, in dit geval de urologen. Vice versa krijgen de 
specialisten een gezicht bij namen die zij alleen kennen van 
verwijsbrieven. Je krijgt bovendien een kijkje achter de scher-
men. Omdat de Meet & Greet plaatsvindt op de poli Urologie 
zie je hoe het team georganiseerd is; wie bijvoorbeeld de kar-
trekker is bij prostaat-, blaas-, of nierproblematiek. Tegelijk 
krijg je tekst en uitleg over werkafspraken en inhoudelijke 
overdrachten, want in het programma komen allerlei kennis-
overdrachten en nascholingsonderwerpen aan de orde. Het 
informele gedeelte vind ik echter minstens zo belangrijk. In 
de sociale context worden de meeste contacten gelegd. Van 
beide kanten ontstaat zo tijdens dit programma begrip voor 
elkaars situatie en werkwijze. Dat komt de patiëntenzorg ten 
goede.”

Op 13 december organiseert de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) samen met de poli Uro-

logie van het Maastricht UMC+ een Meet & Greet. Het is de eerste ontmoeting voor kennismaking en deskun-

digheidsbevordering ná corona. Huisartsen en waarnemend huisartsen kunnen zich nog tot 22 november gratis 

inschrijven. Meedoen? Wees er dan snel bij, want vol = vol! 

“Het elkaar kennen is
zo belangrijk in de zorg” 

Informatie en inschrijven

De Meet & Greet Urologie vindt plaats op dinsdag 13 december van 18.00 tot 22.00 uur op de poli Urologie in het MUMC+. 
Voor meer informatie of inschrijven kunt u contact opnemen met Brigitte Paulissen via telefoon: 043-350 69 24 of email: 
b.paulissen@zio.nl of via het scholingsportaal: https://portal.zio.nl/cursus/meet-and-greet-de-specialist-urologie.



Shirley Bastiaans is praktijkondersteuner 

Somatiek in Medisch Centrum Caberg:

“Patiënten die stabiel kwetsbaar zijn, zie ik 
eens in de drie maanden. De thuiszorg ziet 
hen dagelijks. Als er iets is, weten zij, de 
cliënt zelf of de familie of mantelzorg mij te 
vinden. Patiënten die meer monitoring nodig 
hebben, zie ik eens in de vier tot zes weken. 
Patiënten met een dementieel beeld zie ik 
eens in de drie weken om toerbeurt met de 
zorgcoördinator dementie. Als ik mij zorgen 
maak over een patiënt of advies nodig heb, 
schakel ik de specialist ouderenzorg in. 
Vooral bij gedrags- of cognitieve problemen 
vind ik het prettig om samen met een specia-
list te bekijken of het nog verantwoord is om 

de betreffende oudere thuis te laten wonen 
of dat we misschien aan een opname moeten 
denken. En waar dat dan zou kunnen zijn. 
Ik heb Livia’s hulp ook al eens ingeroepen 
als ik advies nodig had over polyfarmacie 
en over welke handvatten ik kan bieden 
aan mantelzorgers. Samen met de huisart-
sen, praktijkondersteuners en assistentes in 
onze praktijk willen wij onze ouderen al in 
een zo vroeg mogelijk stadium ondersteu-
nen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis kunnen wonen. Door intensief samen 
te werken met de wijkzorg en met de specialist 
kunnen we deze ambitie waarmaken.”

“Wij hebben de kwetsbare ouderen 
in ‘onze’ wijk goed in beeld”

Netwerkspecialist
ouderengeneeskunde
verplaatst zich richting wijk
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Femke Peeters, wijkverpleegkundige bij 

Envida:

“Kwetsbare ouderen worden regelmatig 
gemonitord door het wijkteam. Ook ik kom 
regelmatig bij hen thuis. Doordat het aantal 
kwetsbare ouderen in de thuissituatie toe-
neemt, is de samenwerking in de wijkzorg 
extra belangrijk geworden. Die samenwer-
king heeft intussen ook in meerdere huis-
artsenpraktijken in onze regio een goede 
basis gekregen. De praktijkondersteuners 
zijn allemaal benaderbaar voor ons en ook 
de toevoeging van de specialist ouderenge-
neeskunde aan de huisartsenpraktijk is een 
grote plus. Rond elke kwetsbare oudere 
vormt zich zo een netwerkje waarin we snel 

kunnen schakelen. Via Siilo, telefoon of mail 
hebben wij snel contact. De praktijkonder-
steuners kennen de patiënten net zo goed 
als dat ik hen ken en ook de specialist oude-
rengeneeskunde heeft de casuïstiek goed 
in beeld. Dat levelt meteen beter. Dat is 
cruciaal bij een doelgroep waarvan je weet 
dat de situatie snel kan veranderen. Samen 
kunnen we de thuissituatie stabiel houden 
en als dat nodig is ook snel handelen om 
crisisopname te voorkomen. Dat is in het 
belang van de oudere en zijn familie, maar 
vergeet niet, zo’n crisis heeft ook een impact 
voor alle zorgverleners. Die wil je koste wat 
kost voorkomen.”

Livia Achim, specialist ouderengenees-

kunde bij Envida:

Livia merkt het in haar agenda. Zij is intra-
muraal verbonden aan woonzorgcentrum 
Lenculenhof. Buitenshuis versterkt zij de 
huisartsenpraktijken Medisch Centrum Caberg 
en Gezondheidscentrum De Fronten. In 
deze praktijken denkt zij met de ouderen-
zorgteams mee over het behoud van regie 
en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen 
in de thuissituatie. “Langzaam maar zeker 
verplaatst mijn werk zich steeds meer naar 
de ouderen thuis”, lacht Livia. “Doordat ik in 
Caberg en De Fronten deelneem aan het MDO 
ken ik de casuïstiek van de meeste kwetsbare 
ouderen in de desbetreffende wijken. 
Daarnaast ben ik afhankelijk van actuele infor-
matie van de praktijkondersteuner, wijkver-
pleegkundige, thuiszorg en huisartsen, om 
te monitoren hoe het met kwetsbare ouderen 
in de wijk gaat en of er aanvullende maatre-
gelen nodig zijn. Zij kennen hun patiënten 
en weten wat er speelt. Als er zorgen zijn, 

gaan we samen op huisbezoek. Maar ook 
dan heb ik extra informatie nodig. Veel ou-
deren doen zich als de huisarts of specialist op 
bezoek komt, beter voor dan zij zijn. Als er 
geen familie of mantelzorger in de buurt is, 
kan de zorgverlener die het dichtst bij hen 
staat voor de juiste ingang zorgen, zodat 
ik het juiste beeld krijg. Er zijn aardig wat 
knoppen waar we afhankelijk van de situa-
tie vervolgens aan kunnen draaien om ou-
deren thuis te ondersteunen. We kunnen 
dagbesteding regelen en ondersteuning van 
paramedici inzetten. Er kan extra of ande-
re medicatie of bijvoorbeeld een psycholo-
gisch onderzoek wenselijk zijn. Ook denk 
ik mee bij veelvoorkomende gezondheids-
problemen bij ouderen zoals decubitus en 
polyfarmacie. Het is zeker met het oog op 
de kwaliteit van leven bij kwetsbare ouderen 
belangrijk om op tijd in het proces betrokken 
te zijn. In ‘mijn’ praktijken lukt dit, omdat we 
het netwerk goed geregeld hebben. De lijnen 
zijn kort. 

Bij veel andere praktijken is voor adequate 
ouderenzorg in de wijk nog veel winst te be-
halen. Dat baart mij wel zorgen vanwege het 
groeiend aantal kwetsbare ouderen dat op 
korte termijn extra ondersteuning nodig zal 
hebben om prettig en veilig thuis te kunnen 
wonen.”

“Iedereen in ons netwerk heeft de 
casuïstiek van kwetsbare ouderen 
in onze wijken goed in beeld. Dat 

levelt meteen beter”

“Het is met het oog op kwaliteit 
van leven bij kwetsbare ouderen 

belangrijk om op tijd in het proces 
betrokken te zijn. Dit vereist goede 

netwerksamenwerking” 



Column

 “Ik ben van samen”. Het is een platitude die tegenwoordig veel gebezigd 

wordt maar waarvan je je kan afvragen of iedereen daar hetzelfde mee 

bedoelt. 

Samenwerken is, mijns inziens, het letterlijk samen optrekken om tot 

een beter resultaat te komen. Dit is dus een soort huwelijk waarbij 

je door gezamenlijkheid groeit, maar waarbij je ook water bij de wijn 

moet doen, om tot dit gezamenlijke hogere doel te komen.

 

Het is een denkfout dat we er zijn als de bestuurders bij elkaar aan 

tafel zitten en zeggen dat ze gaan samenwerken. Er komen hand-

tekeningen op een document maar vervolgens blijft iedereen in het 

operationele veld zijn/haar eigen dingen doen.

 

Samenwerken betekent niet dat we huiswerk van de ene zorgverlener 

naar de andere zorgverlener over de schutting gooien. Het betekent 

dat je in de zorgpaden, die van thuis tot thuis gaan(!), met alle be-

trokken zorgpartners en patiënt, de ‘patiëntreis’ doorloopt om kritisch 

elkaars proces te bekijken en elkaar aan te vullen met tot doel dat die 

reis zonder drempels verloopt.

Dat laatste is een ongelooflijke uitdaging die vergt dat we, voor dat we 

gaan samenwerken, eerst elkaar moeten kennen. We moeten elkaars 

visie, wensen, knelpunten, tradities, ambities en zo meer begrijpen. 

Uiteindelijk spelen in het huidige zorgveld de harde euro’s ook mee.

Vanuit de Alliantie Santé wordt in 

samenspraak met de NzA en VWS 

geëxploreerd hoe domeinoverstij-

gende financiering vormgegeven zou 

kunnen worden zodat ‘samenwerken’ 

ook echt kan plaatsvinden en niet 

een holle frase blijft.

 

Ik wens u allen veel samenwerk-

plezier.

Door Jan Wouter Brunings, KNO-arts | waarnemend afdelingshoofd KNO/
directeur expertise-eenheid Transmurale en Paramedische Zorg (TPZ)

“Ik ben van samen”


