
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie pilotfase 
 
 

Inzet Specialist Ouderengeneeskunde in 
huisartsenpraktijk: pilot Deurne 

 
 
 
 



 

  

 
 

Status: Nieuw / Ontwikkeling / Gereed / Akkoord / Vervallen 
Classificatie: Intern / Vertrouwelijk / Openbaar 

 

Versiebeheer 
Versie Datum Aut Aanpassingen Opslagplaats 

0.1 8-6-2012 TN Nav K. de Kock  

0.2 11-6-2012 TN   

0.3     

 

Distributie Lijst 
Versie Datum I/R/A Distributie 

0.1 8-6-2012 R A.Hendrikx, R. Eringfeld, J. v Kampen, K. de Kock 

0.2    

0.3    
I: ter Info / R: ter Beoordeling / A: ter Accordering 
 

 

Inzet specialist ouderengeneeskunde in de huisartsenpraktijk, pilot Deurne 

Auteur Tineke Nader 

Eigenaar Quartz 
Datum 7-6-2012 

Geldig vanaf  

Geldig tot  

Status (N/O/G/A/V) ontwikkeling 

Classificatie (I/V/O) intern 



 

  

Inhoudsopgave 

 

 
1 Inleiding ..........................................................................................................................1 
1.1. Doel document ..........................................................................................................1 
1.2. Achtergrond eindrapport ............................................................................................1 
2 Evaluatie pilot Deurne ...................................................................................................3 
2.1 Evaluatieresultaten ....................................................................................................3 
2.2 Eindproducten ...........................................................................................................4 
3 Evaluatie project ............................................................................................................6 
3.1  Procesevaluatie .........................................................................................................6 
3.2      Lessons learned (geleerde lessen) ............................................................................6 
3.3      Aanbevelingen en aandachtspunten voor de toekomst………………   ……………….6 
3.4    Samenvatting voor organisatie ..................................................................................7 
Bijlage I: Samenvatting ........................................................................................................7 
 



 

Evaluatierapport pilot  inzet specialist ouderengeneeskunde in huisartsenpraktijk, versie 2  11-06-2012 1 

 
1 Inleiding 

 
1.1. Doel document 

Dit evaluatierapport is opgesteld ter afsluiting van de pilot Inzet Specialist 
Ouderengeneeskunde in de Huisartsenpraktijk in Deurne. 
In het voorjaar van 2011 zijn de Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) van Savant 
Zorg/Novicare en De Zorgboog gestart met consultatie in de huisartspraktijken in 
Deurne. Dit project is opgezet door de Specialisten Ouderengeneeskunde en in de 
ontwikkeling ondersteund door de projectgroep Kwetsbare Ouderen van Quartz.  
Het doel van dit rapport is evaluatie van de pilot en het doen van aanbevelingen voor 
toekomstige uitrol en ontwikkelingen.  
In het evaluatierapport staan de volgende zaken centraal;  

 vergelijking met de uitvoering van het project, zoals beoogd in het projectplan 

 de behaalde resultaten,  

 evaluatie van het uitgevoerde pilotproject;  

 borging van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
 

1.2. Achtergrond eindrapport 
 
Het pilotproject komt voort uit het door de projectgroep “vertaalde” KNMG-standpunt 
Kwetsbare Ouderen.  
 
Doel van de inzet van Specialisten Ouderengeneeskunde in de huisartsenpraktijk is 
om er voor te zorgen dat binnen de praktijken in Deurne de kwetsbare ouderen in 
kaart gebracht zijn waarbij in samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde 
een (multidisciplinair) behandelplan voor deze cliënten wordt opgesteld. Het 
uiteindelijke doel is om niet alleen de zorg aan deze klanten te verbeteren, maar ook 
dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
 
De doelgroep waar het in eerste instantie om is gegaan is de groep van 75-jaar en 
ouder en de patiënten met Dementie (P70), Parkinson (N87), CVA (K90) en MS (N86) 
De specialist ouderengeneeskunde kon ingezet worden voor: 

- een consult (veelal eenmalig advies voor de huisarts) of  

- medebehandeling (de specialist ouderengeneeskunde neemt een deel van de 

behandeling van de patiënt over, bijvoorbeeld het instellen op neuroleptica, de 

wondbehandeling enz.) en legt hierover verantwoording af aan de huisarts. De 

huisarts blijft hoofdbehandelaar en behoudt de regie.  

 

 

Voor het pilotproject is de voorgestelde werkwijze geformuleerd door de specialisten 

ouderengeneeskunde van De Zorgboog en Savant Zorg/Novicare in samenwerking 

met de projectgroep Kwetsbare Ouderen van Quartz. 

Aan de projectgroep kwetsbare Ouderen hebben tijdens de pilotfase de volgende 

personen deelgenomen: 

- R. Eringfeld, Specialist Ouderengeneeskunde De Zorgboog 

- H. Suurd, directeur en specialist ouderengeneeskunde Novicare  

- J. v Kampen, specialist ouderengeneeskunde Savant Zorg-Novicare 

- K. de Kock, huisarts te Deurne 

- R.Hoeben, huisarts te Helmond 

- L. v. Nuland, klinisch geriater Elkerliek ziekenhuis 
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- A. Hendrikx, medisch coördinator Quartz 

- T. Nader, verpleegkundig stafmedewerker Quartz 

 

De werkgroep is met een frequentie van 1x per 6 weken bijeen geweest. Daarnaast heeft 

in mei 2012 een evaluatiegesprek plaatsgevonden met een aantal betrokken huisartsen, 

specialisten ouderengeneeskunde en praktijkondersteuners. De resultaten hiervan zijn 

verwerkt in dit rapport. 

 

Het evaluatierapport is opgesteld door T. Nader en is ter beoordeling voorgelegd aan de 

betrokken projectgroepleden.  

 

In de tekst van het evaluatierapport wordt de term „specialist ouderengeneeskunde‟ 

afgekort tot SO. 
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2 Evaluatie pilot Deurne 
 
Onderstaand worden de evaluatiegegevens beschreven aan de hand van de vragen die 
tijdens de evaluatiebijeenkomst zijn besproken. 
 
 

2.1 Evaluatieresultaten 
 
Is er zicht op de kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk? 
Concrete inkaarting van de populatie kwetsbare ouderen heeft in het kader van de pilot niet 
plaatsgevonden. Huisartsen geven aan dat zij wel zicht hebben op ouderen die kwetsbaar 
zijn. Over het algemeen wordt dit beeld gevormd door een hoog consumptieniveau van de 
oudere patiënt, het afleggen van veel visites, en de aanwezigheid van complexe 
problematiek. 
 

 In hoeverre is er in de huisartsenpraktijk sprake van een proactief beleid? 
De huisartsen geven aan dat er vaak sprake is van een reactief beleid. Er wordt vaak een 
antwoord gegeven op de gestelde hulpvraag van de patiënt. Zorgtekorten ontstaan door 
ontbreken van een pro-actief beleid.  

 
Hoeveel patiënten hebben de huisartsen aangemeld via de werkwijze van de 
pilot? 
In totaal zijn circa 20 patiënten aangemeld voor de consultatie van een specialist 
ouderengeneeskunde in de periode mei 2011-mei 2012. Verwijzende huisartsen hebben 1 
tot 5 patiënten verwezen. Niet alle huisartsen die geïnformeerd zijn over de 
verwijsmogelijkheid hebben ook verwezen. 
Het vooraf gestelde doel van 5 verwijzingen per huisartsenpopulatie is hiermee niet gehaald. 
 
 

Wat is volgens betrokkenen de toegevoegde waarde van de mogelijkheid de  
SO te consulteren? 
De huisartsen zien als meerwaarde van de inzet van de SO de brede kijk, en benutten het 
aanvullend perspectief van de SO op de blinde vlekken van de huisarts. De huisartsen geven 
aan ten aanzien van de medicatie van patiënten veelal volgens protocollen voor te schrijven 
en ervaren de medicatiereview door de SO als belangrijke toegevoegde waarde in de zorg 
voor de ouderen. 
De praktijkondersteuners ondervinden door het persoonlijk contact met de SO en het 
doorspreken van behandelplannen een meerwaarde ten aanzien van hun eigen 
deskundigheidsbevordering. 
De SO‟s hebben een grote verscheidenheid ervaren in vragen. De hulpvraag werd niet altijd 
duidelijk gesteld maar breed gehouden (“ín kaart brengen”).  
 
 

Wat vindt u van de huidige werkwijze in de consultatie? 
De huidige werkwijze wordt door betrokkenen als positief ervaren. De werkwijze is bij 
betrokkenen duidelijk en de gestelde termijnen in de werkwijze zijn haalbaar gebleken voor 
de SO‟s. Er zijn geen problemen ten aanzien van het verzenden van de verwijsbrief via e-
mail.  
Het behandelplan wordt binnen aanvaardbare termijn opgesteld en mondeling 
doorgesproken met huisarts en evt. praktijkondersteuner. Het persoonlijke contact tussen 
SO, huisarts en praktijkondersteuner wordt gewaardeerd en werkt drempelverlagend.  
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De huisarts neemt over het algemeen de acties uit het behandelplan over afhankelijk van de 
situatie en motivatie van de patiënt op korte danwel wat langere termijn.  
De ervaringen van cliënten zijn in de evaluatie niet getoetst. Deelnemers aan de 
evaluatiebijeenkomst hebben aangegeven, dat patiënten tevreden zijn met de werkwijze van 
de SO en de andere aandacht die de SO biedt. 
 

Wat zijn voor u criteria om een cliënt te verwijzen naar de SO? 
De criteria die door de huisartsen zijn gehanteerd bij de selectie van ouderen waarbij de 
inzet van een SO wenselijk werd geacht waren: 

- Hoog consumptieniveau; veel visites 

- Complexe problematiek 

- Zorgwekkende zorgmijders 

- Eenzaamheidsproblematiek 

 
 

Wat is de rol van de POH (indien aanwezig) in de consultatie? 
In een aantal huisartsenpraktijken draagt de POH zorg voor de basale inventarisatie van de 
situatie van de patiënt via de TRAZAG. Daarnaast speelt hij/zij een rol in het doorspreken 
van het behandelplan met SO en huisarts en het inzetten van de vervolgacties. De 
samenwerking tussen POH en SO wordt als positief ervaren door beiden.  
 

Welke verbeterpunten/uitdagingen ziet u nog voor de zorg voor kwetsbare 
ouderen in uw praktijk? 
Een aantal punten is tijdens de evaluatiebijeenkomst aangegeven die men geoptimaliseerd 
dan wel ontwikkeld wil zien: 

- Verwijzing via e-mail: de huidige wijze van verwijzen in de pilot werkt afdoende, maar 
kost voor de huisarts extra tijd vanwege het niet digitaal aangeleverd krijgen van 
brieven waardoor deze eerst in de praktijk gescand moeten worden voordat ze in het 
patiëntendossier komen. De werkwijze sluit verder niet aan bij de gebruikelijke 
werkwijze in verwijzingen naar specialisten via ZorgDomein. Aansluiting op de 
verwijsmogelijkheid via ZorgDomein naar de SO is daarom gewenst. 

- Ontbreken van één transmuraal medisch dossier: het overzicht over onder andere bij 
welke organisaties en specialisten de patiënt bekend is ontbreekt meestal. Het vraagt 
veel extra werk voor zowel SO als huisarts/POH om de gegevens te achterhalen. 

- Urgentiebesef t.a.v. groeiende groep kwetsbare ouderen en inzet daarbij van 
Specialisten Ouderengeneeskunde lijkt nog onvoldoende aanwezig bij huisartsen. 
Kennis van de expertise van de SO is nog onvoldoende bekend bij huisartsen, 
waardoor nog te weinig hiervan gebruik wordt gemaakt. Het uitnodigen van SO bij 
MDO‟s kan deze kennis vergroten en bovendien bijdragen in het proactief handelen 
van de huisarts. Ideeën die geopperd werden waren: het organiseren van 
casusbesprekingen op lokaal niveau, teleconsulten. 

 
 

2.2 Eindproducten 
 De pilot heef de volgende producten opgeleverd: 
- Uniform verwijsformulier 

- Verwijsmogelijkheid via e-mail van huisarts naar SO Savant Zorg en De Zorgboog via 
secretariaat van de Zorgboog. Er is gestreefd naar een 50-50 verdeling van 
verwijzingen over beide organisaties. 

-  Uniforme werkwijze voor inzet en consult/medebehandeling SO 

- Behandelplan per verwezen cliënt 
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3 Evaluatie Proces   
 
In dit hoofdstuk worden de evaluatie en procesgang van het project beschreven.  

 

3.1 Procesevaluatie 
Projectorganisatie 
Het pilotproject is met name van de grond gekomen door de gemotiveerde 
specialisten ouderengeneeskunde, daarbij ondersteund in de ontwikkeling door de 
projectgroep kwetsbare ouderen van Quartz. Voor de voortgang van het proces was 
steeds tijdens de projectgroepbijeenkomst voldoende aandacht, werden de grote 
lijnen bewaakt en mogelijkheden besproken voor optimalisatie. 
 
Capaciteit van mensen en middelen 
Gezien de huidige toestroom van verwijzingen is de huidige capaciteit voldoende 
gebleken. Uitgaande van de in POZOB gehanteerde verwachting dat circa 1% van de 
populatie in de huisartsenpraktijk kwetsbare ouderen zijn, betekent dit voor een 
gemiddelde praktijkgrootte van 2300 patiënten, 23 ouderen waarbij de expertise van 
de SO een meerwaarde kan hebben. 
 
Communicatie 
Bij aanvang van de pilot zijn de huisartsen in Deurne per brief op de hoogte gesteld 
van de pilot. Vervolgens hebben de SO‟s in persoonlijke gesprekken met alle 
huisartsen nadere informatie gegeven over de pilot en de werkwijze. Bij verwijzingen 
werd via mondeling en/of telefonisch overleg contact gehouden. 
Vooral de persoonlijke contactmomenten hebben drempelverlagend gewerkt en zijn 
positief gewaardeerd door zowel SO, huisartsen als praktijkondersteuners.  
Het project is gepresenteerd tijdens de Grande Conference en in Raaklijnen. 
 

3.2      Lessons learned (geleerde lessen) 
Tijdens het evaluatiegesprek met betrokken huisartsen, POH‟s en SO‟s is 
aangegeven welke punten met graag wil behouden in de verdere uitrol/implementatie 
en welke verbeterpunten er nog liggen. 
 

 Wat ging goed/ wat behouden? 
o Persoonlijk contact Specialisten Ouderengeneeskunde met huisartsen en 

praktijkondersteuners. 
 De persoonlijke informatieve gesprekken bij de implementatie werden 

als positief ervaren door zowel huisartsen als SO‟s. 
 Persoonlijke terugkoppeling door SO naar team in de 

huisartsenpraktijk 
 Laagdrempelige consultatie 

o t.a.v. werkwijze: 
 Huisarts bepaalt al dan niet verder vervolgen door SO  
 Expertise in 1e lijn is nodig gezien groeiende groep kwetsbare ouderen 
 SO biedt totaalpakket, dit als aanvulling op soms wat versnipperde 

oppak van problemen door huisarts; brede kijk SO biedt perspectief 
voor blinde vlekken huisarts 

 Medicatiereview door SO biedt meerwaarde (huisartsen werken meer 
protocol-minded) 

 SO stelt behandelplan op binnen aanvaardbare termijn 
 

 Verbeterpunten: 
o Ontbreken van een gezamenlijk medisch dossier wordt als een tekort gezien. 

Hierdoor is niet altijd duidelijk wie bij de patiënt/cliënt betrokken is (geweest). 
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o Inzet SO blijft nu eenmalige exercitie, echter is het niet altijd nodig te blijven 
vervolgen door SO 

o Urgentiebesef en kennis bij huisarts ten aanzien van expertise SO nog 
onvoldoende 

o Wie doet/kan wat afstemmen in persoonlijk contact huisarts/SO 
o Aansluiten op ZorgDomein” t.b.v. snelle digitale verwijzing. Overzicht waar 

patiënt is geweest nu voor inzet SO niet duidelijk 
o Duidelijkere hulpvraag aan SO in verwijsbrief 

 

3.3     Aanbevelingen en aandachtspunten voor de toekomst 
 Verdere uitrol en verstevigen van het project in Deurne door de SO‟s van De 

Zorgboog en Savant Zorg/Novicare, vervolgens regiobreed uitrollen. 

 De projectgroep kwetsbare ouderen van Quartz blijven gebruiken als 
klankbordgroep 

 ZorgDomein is bezig met ontwikkelen van verwijsmogelijkheden naar 
zorgorganisaties 1e lijn.  Voor het project biedt dit mogelijk kansen om de 
verwijzing van huisarts naar SO te vereenvoudigen. 

 De expertise van de SO is een waardevolle aanvulling voor de huisarts in de zorg 
voor de ouderen. Meer profilering en uitdragen van deze expertise is nog nodig in 
de regio. 

 Toevoegen van POH/ NP huisartsenpraktijk aan de projectgroep kan een 
meerwaarde betekenen voor toekomstige ontwikkelingen die ingezet worden door 
de projectgroep in en rond huisartsenpraktijken. 

 

3.4     Samenvatting voor organisatie 
Zie bijlage 1 
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Bijlage I: Samenvatting 
 
Projectnaam Contactpersoon 
Inzet specialist 
ouderengeneeskunde in de 
huisartsenpraktijk; 
pilotproject 
 

Hendrikx, medisch coördinator Quartz 

 
Projectomschrijving (w elk probleem is aangepakt of opgelost?) 
In een pilot in Deurne is de w erkw ijze geïmplementeerd w aarbij specialisten 
ouderengeneeskunde van De Zorgboog en Savant Zorg/Novicare de huisartsen de 
mogelijkheid boden voor consultat ie of medebehandeling in de zorg voor de kw etsbare 

ouderen. 

 
Aanpak (op hoofdlijnen) 
De w erkw ijze is ontw ikkeld door de specialisten ouderengeneeskunde van Savant 
zorg/Novicare en De Zorgboog w aarbij de projectgroep Kw etsbare Ouderen van Quartz 
als klankbord fungeerde. 
Huisartsen zijn op de hoogte gesteld via een brief en in tw eede instantie in een 
persoonlijk gesprek door de specialisten ouderengeneeskunde nader geïnformeerd over 
het project en de w erkw ijze.  
Voor de verw ijzingen werd een verw ijsformulier ontw ikkeld dat via e-mail verstuurd kon 
w orden naar secretariaat De Zorboog. Vandaar uit  w erd gestreefd naar een 50/50 
verdeling over de betrokken specialisten ouderengeneeskunde van De Zorgboog en 
Savant Zorg/Novicare. 
 
Evaluatie van het project heeft tussentijds plaatsgevonden t ijdens de bijeenkomsten van 
de projectgroep Kw etsbare Ouderen van Quartz. In mei 2012 is de pilot geëvalueerd 
met betrokken huisartsen, POH‟s en specialisten ouderengeneeskunde.  
 
Concreet doel 

Doel van de inzet van Specialisten Ouderengeneeskunde in de huisartsenpraktijk is 
om er voor te zorgen dat binnen de praktijken in Deurne de kwetsbare ouderen in 
kaart gebracht zijn waarbij samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde 
een (multidisciplinair) behandelplan voor deze cliënten wordt opgesteld. Het 
uiteindelijke doel is om niet alleen de zorg aan deze klanten te verbeteren, maar ook 
dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

 

 
Resultaten 

- Project is ontw ikkeld in samenw erking met Savant Zorg/Novicare, de Zorgboog 
en Quartz 

- Alle huisartsen in Deurne zijn geïnformeerd 

- Niet alle huisartsen hebben verw ezen. Zij die dat w el deden zijn tevreden met de 
inzet van de specialist ouderengeneeskunde en zien de inzet als een meerw aarde 
voor de zorg in de huisartsenpraktijk aan de populat ie kw etsbare ouderen.  

-  
 
Succesfactoren 

- specialisten ouderengeneeskunde als „kartrekker‟  t.o.v. de huisartsen 

- Enthousiaste en gemotiveerde projectgroep 
 
Geleerde lessen 

- Informatievoorziening naar huisartsen t.a.v. expert ise specialisten 
ouderengeneeskunde blijf t  aandachtspunt  
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Publicat ies 

- Raaklijnen, posterpresentat ie Grande Conference 
  
 
Trefwoorden 

Ouderenzorg, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, POH, kwetsbare 
ouderen 

 
Datum:     17-6-2012 Tineke Nader 

 
Verstuur deze samenvatting naar: Kenniscentrumbedrijfsvoering@elkerliek.nl  

redirect.asp?hrefid=%7b5FAB23FC-2A9C-48BA-83B3-8127C0C64E2C%7d

