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Zuid-Kennemerland loopt voorop in zorg voor 

kwetsbare ouderen 

Op 1 januari gaat in Haarlem en omgeving een nieuw, innovatief systeem van start voor 

de zorg aan kwetsbare ouderen. Samenwerking is waar het allemaal om draait. 

Door Brigit Kooijman 

 

Noem het een visioen. Op een middag ergens in de zomer van 2013 zaten ze bij elkaar na een 

vergadering van het regionaal zorgoverleg, drie bestuurders in de gezondheidszorg: Ron 

Peters, voorzitter van de Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland, Peter van Barneveld, 

bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis (tevens voorzitter van het zorgoverleg) en Anja 

Schouten, bestuursvoorzitter van Zorgbalans, de grootste thuiszorgorganisatie in Haarlem en 

omstreken. Er was die middag gesproken over de ‘dubbele vergrijzing’, de demografische 

stijging van het aantal ouderen gecombineerd met de veranderingen in de langdurige zorg, 

zoals het verdwijnen van de verzorgingshuizen. Die ontwikkelingen leidden ertoe dat veel 

meer zorgbehoevende ouderen thuis blijven wonen; in de loop van de jaren zouden de 

aantallen explosief toenemen. Hoe moest dat verder?  

Voor huisartsen betekende die stijging van het aantal zorgbehoevende ouderen een zware 

druk op hun praktijk, ze zouden patiënten niet altijd de juiste aandacht en zorg kunnen geven. 

Het schrikbeeld was: steeds meer crisissituaties, verwarde ouderen die op straat gingen 

dwalen en vervolgens acuut in het ziekenhuis werden opgenomen. Ze moesten een plan 

bedenken. Een masterplan. Een systeem waarin iedereen met iedereen zou samenwerken om 

goede en betaalbare zorg te kunnen blijven verlenen, met de huisarts als  centrale figuur, aan 

alle kanten gesteund door hulptroepen.  

Twee ankers 

Nu, twee jaar later, is het plan klaar. Op 1 januari 2016 gaat de Wijkgerichte Zorg Zuid-

Kennemerland van start. Alle 120 huisartsen in de regio doen mee, negen thuiszorgaanbieders 

en het ziekenhuis. Zes gemeenten zijn erbij betrokken: Haarlem, Heemstede, Velsen, 

Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmerliede. Kern van het nieuwe systeem is de innige 

samenwerking tussen de huisarts en een ‘verpleegkundige ouderenzorg’ (VO). Die laatste is 

een gespecialiseerde wijkverpleegkundige, in dienst van een thuiszorgorganisatie en behorend 

tot een van de buurtteams in de regio. VO en huisarts nemen samen de zorg voor de meest 

kwetsbare ouderen in de wijk op zich. De huisarts is verantwoordelijk voor het medische deel, 

de VO is er voor de verpleging en de verzorging én om het algehele welzijn van de patiënt in 

de gaten te houden. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en draagt de patiënt niet onnodig over 

aan een medisch specialist. De VO – die de ‘sociale kaart’ van de buurt kent en contact heeft 

met alle welzijnsorgansaties – is voor de patiënt het aanspreekpunt (casemanager) als het gaat 

om zijn leefsituatie. Twee ankers, zorgverleners op wie de patiënt altijd kan terugvallen en die 

ervoor zorgen dat hij niet telkens opnieuw zijn verhaal hoeft te vertellen, aan weer nieuwe 

gezichten. 
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Huisarts en VO vormen dus samen de spil in de zorg, maar zij hebben een klein legertje van 

hulptroepen om zich heen, van maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning tot 

specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, paramedici en vrijwilligersorganisaties, die 

kunnen worden ingeroepen als het nodig is. Zo komt er een interventie- en expertteam (IET), 

bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde en psychologen die in de ouderenzorg werken, 

waar de huisarts altijd terecht kan voor ondersteuning en advies. Dit is op zichzelf allemaal 

niet nieuw; wel nieuw is de systematische aanpak en de wijkgerichte organisatie, en het feit 

dat álle zorg- en welzijnsinstellingen mee kunnen doen, mits ze het regionale kwaliteitsbeleid 

onderschrijven. Door deze samenwerking ontstaat een professioneel netwerk dat, zo is de 

verwachting, eigenlijk alle oudere patiënten ten goede komt, niet alleen de hulpbehoevende, 

Een kleine centrale organisatie, gevestigd in het kantoor van de huisartsencoöperatie in 

Velserbroek, zal fungeren als informatie- en coördinatiepunt.  

De bedenkers van dit model voor wijkgerichte zorg hebben het over een ‘grondplaat’, een 

basissysteem voor de zorg aan kwetsbare ouderen, waar op een eenvoudige manier nieuwe 

zorgverleners en deskundigen aan kunnen deelnemen. Ook – juist – kleine, wijkgerichte 

organisaties die anders minder goed vindbaar zouden zijn. Het is zo ingericht dat het op 

termijn ook kan worden gebruikt voor de vier andere kwetsbare groepen in een 

huisartsenpraktijk: chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, psychiatrische 

patiënten en mensen met een lichte verstandelijk beperking. Bij het ontwerpen van het model 

is goed gekeken naar regionale best practices en bestaande initiatieven als in Schalkwijk, 

waar huisartsen van het Gezondheidscentrum al enkele jaren samenwerken met een 

gespecialiseerde verpleegkundige en een specialist ouderenzorg (zie het interview met 

huisarts Arianne Baak).   

Creatieve destructie 

Makkelijk was het niet. Anja Schouten, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgbalans: 

‘Om de nieuwe structuur te kunnen opbouwen, moesten we onze oude organisatiestructuren 

afbreken. Soms ging dat met pijn gepaard, en met spijt over wat we moeten achterlaten. Dat 

geldt met name voor Draagnet, het zorgnetwerk voor dementerende ouderen dat twaalf jaar 

heeft gefunctioneerd, tot grote tevredenheid van alle partijen. Maar Draagnet voldoet niet 

meer helemaal aan de eisen van de nieuwe tijd, waarin we de kennis over dementie breder 

willen verspreiden, en waarin we bovendien steeds meer inzien dat het zelden een geïsoleerde 

aandoening is, maar onderdeel van een groter verouderingsproces. Daarom hebben we 

uiteindelijk besloten om de VO’s, de gespecialiseerde wijkverpleegkundigen, de taken van 

Draagnet te laten overnemen. Dat heeft als voordeel dat casemanagement niet meer alleen 

voor dementie beschikbaar is, maar voor iedereen die dat nodig heeft. Bovendien maakt de 

VO deel uit van een wijkverpleegkundig team, dat vaak dagelijks over de vloer komt. 

Daarmee ontstaat er dus een intensiever contact. Wat niet wegneemt dat de overdracht van 

1400 cliënten en het gedwongen afscheid van een aantal collega’s iedereen zwaar valt. Maar 

vernieuwing kan nu eenmaal alleen plaatsvinden als je bereid bent tot creatieve destructie van 

gevestigde belangen.’ 
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Tevreden en trots 

Hans van Fulpen is bestuurder van Amie, een thuiszorgorganisatie in Zandvoort, en tevens 

voorzitter van de Keten Dementie, waar Draagnet onder valt. ‘Onder de medewerkers van 

Draagnet heersten aanvankelijk grote zorgen over hun cliënten, die ze zouden moeten 

overdragen naar het nieuwe systeem. Die zorgen waren terecht, want het systeem bestond 

alleen nog op papier. Gooiden we geen oude schoenen weg voordat we nieuwe hadden? De 

resultaten van Draagnet waren jarenlang heel goed. Maar de wereld is aan het veranderen. Ik 

vergelijk het maar met het de Hollandse School, het spelsysteem in het voetbal. Hoe briljant 

dat ooit ook was, op een gegeven werkte het niet meer en moest er overgeschakeld worden op 

een nieuw systeem. Naar de zorgen van de Draagnetters is geluisterd, er is veel aandacht 

besteed aan het goed organiseren van de overgangssituatie. En, zo bleek tijdens de laatste 

bijeenkomst van het regionaal zorgoverleg, uiteindelijk was iedereen tevreden en trots dat wij 

dit in onze regio tot stand gebracht hebben.’ 

Voor mantelzorgers is de opheffing van Draagnet ook een hele verandering. Annet 

Hilgersom, consulent bij Tandem, Expertisecentrum voor Mantelzorgondersteuning in Zuid-

Kennemerland: ‘Zo’n overgangsperiode geeft onrust, zowel bij cliënten als bij mantelzorgers. 

Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat voorbijgaat. Wezenlijk voor ons is dat mantelzorgers 

van mensen met dementie weten waar ze terecht kunnen voor deskundige ondersteuning. 

Draagnet heeft daar een fantastische rol in gespeeld de afgelopen jaren, maar het nieuwe 

systeem met een wijkgerichte werkwijze lijkt ook goed aan te sluiten bij de behoeften van 

mantelzorgers. Het casemanagement wordt vanaf nu ‘dichtbij’georganiseerd, door de huisarts 

in samenwerking met de wijkverpleegkundige in de rol van Verpleegkundige Ouderenzorg, 

bij wie ook de juiste kennis aanwezig is. Bij Tandem hebben we ons voorbereid op de 

opheffing van Draagnet, door onze kennis over mantelzorg bij dementie uit te breiden en de 

mogelijkheden voor ondersteuning, begeleiding en informatievoorziening op dit gebied te 

verruimen.’       

Verlengstuk 

Gitta Hoeks, Manager Huisartsen & Integrale Zorg bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis,  was 

van begin af aan betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe zorgstelsel in Zuid-

Kennemerland. Volgens haar is samenwerking tussen zorgprofessionals de enige manier om 

ouderen goed te helpen, omdat ze allemaal vanuit hun eigen perspectief naar de patiënt kijken, 

en juist de combinatie van die perspectieven is effectief. ‘Vaak zie je dat een huisarts zijn 

praktijkondersteuner uitkiest en opleidt, terwijl juist ook een andere blik, vanuit een andere 

discipline, nuttig is. Daarom ben ik zo gecharmeerd van dit initiatief: de thuiszorgorganisaties 

en de huisartsen kiezen ervoor om ieder vanuit hun eigen expertise sámen dit traject vorm te 

geven. Dat zie je lang niet overal.‘  

 

Gekissebis 

Integratie en samenwerking in de zorg mogen dan - al dan niet gedwongen door 

bezuinigingen - bij de nieuwe tijdgeest horen, de nieuwe zorgstructuur in Zuid-Kennemerland 

gaat daarin erg ver. Anja Schouten van Zorgbalans: ‘Iedereen heeft het erover, iedereen weet 

dat het nodig is, maar nog nergens in Nederland gaat het live op zo’n grote schaal. In onze 
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regio doen alle huisartsen mee, alle gemeenten, verreweg de meeste thuiszorgaanbieders én 

we hebben de steun van het ziekenhuis. Vaak leidt dit soort initiatieven tot een soort 

gekissebis met het ziekenhuis, omdat men daar patiënten pas later ziet. Maar Peter van 

Barneveld, de bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis, heeft het plan van begin af 

toegejuicht. En daarmee heeft hij beslist zijn nek uitgestoken. Hetzelfde geldt voor de 

voorzitter van de huisartsencoöperatie, Ron Peters. Ook al kon hij zijn achterban niet 

garanderen dat ze misschien weleens wat extra werk zouden moeten doen – samenwerken 

kost soms ook extra tijd – hij heeft ‘zijn’ huisartsen stuk voor stuk overtuigd. Zonder deze 

twee mannen was het niet gelukt.’ 

 

Annette Baerveldt (D66), wethouder gezondheidszorg  gemeente Velsen: 

‘Toen ik op 18 november tijdens de vergadering van het RBS, het regionaal zorgoverleg, het 

complete plan zag voor de nieuwe wijkgerichte zorg in Zuid-Kennemerland, was ik blij 

verrast. Een groot aantal partijen met ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen  hadden elkaar 

gevonden ten behoeve van de ouderen. Als wethouder weet ik hoe moeilijk het kan zijn om 

een wirwar aan organisaties bij elkaar te brengen. Ik vind het heel mooi hoe de 

zorgbestuurders met elkaar een nieuwe structuur hebben bedacht die heel simpel is en die past 

bij de eisen van deze tijd, zonder het goede van de oude structuur weg te gooien. Het systeem 

is zo logisch, dat je denkt: ‘Dit is het!’  

 

Liane den Haan, directeur-bestuurder seniorenorganisatie ANBO: 

‘In de zorg voor kwetsbare ouderen gaat het nogal eens mis in de afstemming tussen de 

verschillende partners in de zorgketen. Met name de communicatie tussen 

thuiszorgmedewerkers en behandelend artsen loopt vaak stroef, waardoor dingen soms niet 

gebeuren, of juist dubbel. Of iemand moet eindeloos zijn verhaal vertellen, omdat er steeds 

weer nieuwe gezichten opduiken. De schotten tussen de financiering van huisartsenzorg en 

thuiszorg helpen daar niet bij. 

Het is goed dat er steeds meer initiatieven komen om alle elementen in de zorgketen te 

integreren, waarbij zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders en anderen van hun eilandje 

afstappen en gaan samenwerken. Want uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: goede zorg leveren 

aan de patiënt. Wat betreft de nieuwe wijkgerichte zorg in Zuid-Kennemerland ben ik vooral 

erg blij dat er een grote rol is weggelegd voor de Verpleegkundige Ouderenzorg, en ook voor 

de Specialist Ouderengeneeskunde, omdat die van nature een brede blik hebben. Dat is van 

belang omdat ouderen vaak meerdere aandoeningen hebben. Als het goed is, leidt dat ertoe 

dat de patiënt minder vaak doorverwezen hoeft te worden.  
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Kristof Franse, woordvoerder namens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV): 

‘Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dat betekent een grotere en complexere 

zorgvraag voor onder meer de huisarts. Door de decentralisaties is die extra zorgvraag er niet 

alleen voor ouderen, maar ook voor de GGZ en jeugd. Alleen met slimme ideeën en goede 

samenwerking kunnen we dit oplossen. De nieuwe keten voor ouderenzorg die nu in de regio 

Zuid-Kennemerland wordt gelanceerd, is daar een goed voorbeeld van. Hier vormen 

wijkverpleging, huisarts en specialist ouderengeneeskunde een team. Natuurlijk heeft iedere 

regio zijn eigen karakteristieken, zowel qua zorginhoud als qua financiering. Dus de aanpak 

die hier werkt, hoeft daar niet te werken. Waar het om gaat is dat we met elkaar zoeken naar 

oplossingen op maat die de kwaliteit van de patiëntenzorg vergroten en de huisarts helpen om 

de beste zorg voor zijn/haar patiënten te blijven leveren. We volgen het initiatief dus met 

interesse.’ 

 

Leny Haaring, belangenbehartiger van mensen met dementie bij de Zorgketen Dementie 

Zuid-Kennemerland, vice-voorzitter Alzheimer Nederland, afd. Zuid-Kennemerland. 

‘Het afscheid nemen van de vertrouwde casemanager van Draagnet heeft voor veel onrust en 

onzekerheid gezorgd bij mantelzorgers van mensen met dementie. Deze ondersteuning was 

juist in onze regio zo goed geregeld.  

De nieuwe opzet lijkt op papier er goed uit te zien, maar moet in de praktijk nog echt 

uitgevonden worden. Juist bij ouderen die kwetsbaar zijn en vooral bij mensen met dementie, 

is het in stand houden van het netwerk en dus de ondersteuning van de mantelzorg van groot 

belang. Daar gaat zeker in de eerstkomende periode onze zorg naar uit. 

We hopen dat hier in het nieuwe model voldoende aandacht voor zal zijn, anders zal langer 

thuis blijven wonen niet mogelijk zijn. De verbetering van samenwerking tussen verschillende 

disciplines en aanbieders van zorg is een goede ontwikkeling, hierdoor kan voorkomen 

worden dat mensen tussen de wal en het schip vallen.’  

 

Interview met Arianne Baak, huisarts 

‘We kijken nu veel beter naar oudere mensen.’ 

Huisarts Arianne Baak werkt al enkele jaren samen intensief samen met 

gespecialiseerde professionals in de zorg voor kwetsbare ouderen. Noodzaak, volgens 

haar, omdat het een huisarts aan tijd en de juiste kennis ontbreekt. ‘Het is heel 

belangrijk dat er voor de regio nu een groter plan gemaakt is.’ 

Het Gezondheidscentrum in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk, dat dit jaar veertig jaar 

bestaat, was bij de oprichting een van de eerste in zijn soort in Nederland. Vier huisartsen die 

samenwerkten met een psycholoog, een diëtiste, een maatschappelijk werker en een 
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fysiotherapeut, dat was iets nieuws in 1975. Die samenwerking tussen verschillende 

disciplines is sindsdien verder uitgebreid, en zeker op het gebied van de zorg voor kwetsbare 

ouderen loopt het Gezondheidscentrum Schalkwijk hierin opnieuw voorop. De vernieuwende 

werkwijze daar heeft model gestaan voor de Wijkgerichte Zorg in Zuid-Kennemerland. 

Arianne Baak, huisarts en directeur van het Gezondheidscentrum aan de Briandlaan, vertelt 

dat de afgelopen jaren een multidisciplinair team is ontstaan rondom de zorg voor de oudere, 

kwetsbare patiënten. ‘Het begint vaak bij de praktijkondersteuners - bij ons heten ze 

‘praktijkverpleegkundigen’ – die de patiënten met een chronische ziekte begeleiden. Als iets 

niet helemaal goed gaat met een patiënt, signaleren zij dat. Het kan ook de huisarts zelf zijn 

die het gevoel heeft dat er problemen zijn. Samen met een Verpleegkundig Specialist - een 

verpleegkundige met een masteropleiding chronische zorg – en een Specialist 

Ouderengeneeskunde hebben we een keer in de twee weken overleg, waarin we onze vragen 

en zorgen over bepaalde patiënten inbrengen en bespreken.’  

‘Als blijkt dat iemand inderdaad meer zorg of ondersteuning nodig heeft, wordt er samen met 

de patiënt een zorgplan gemaakt, waarin op alle vlakken - medisch, sociaal en psychisch - 

bekeken wordt wat er nodig is en wat de prioriteiten zijn. Soms voelt een patiënt zich niet 

veilig en vragen we een persoonsalarm aan. Het kan ook zijn dat de medicatielijst gesaneerd 

moet worden, of dat een mantelzorger overbelast is. Wat de patiënt wil, staat voorop. Heeft 

iemand last van urinecontinentie en wij willen de oorzaak onderzoeken, maar de patiënt zegt: 

‘Geef mij nou maar gewoon incontinentiemateriaal,’ dan respecteren we dat.’ 

Meer tijd en deskundigheid 

‘Het grote voordeel van deze manier van samenwerken is dat de patiënt de aandacht krijgt die 

ik als huisarts niet kan geven. Een enorm verschil met toen ik hier twaalf jaar geleden begon; 

als ik voorheen het idee had dat iemand sterk achteruit ging, omdat hij of zij wel erg vaak 

belde, of vaak viel, ging ik naar die patiënt toe en probeerde wat te organiseren. Maar in dat 

kwartier of dat half uur kon ik nooit een goed overzicht krijgen wat er nu echt aan de hand is, 

en wat er echt nodig is. Met welzijnsorganisaties hadden we, anders dan nu, nog geen 

contacten. Dus voelde ik me vaak tekortschieten. De Verpleegkundig Specialist en de 

Specialist Ouderengeneeskunde hebben veel meer tijd, én ze hebben meer deskundigheid dan 

ik om in kaart te brengen wat de behoeften zijn van de kwetsbare oudere. Omdat we elkaar 

goed kennen, weten we wat we aan elkaar hebben en van elkaar kunnen verwachten.’  

‘Er wordt nu veel beter en vooral breder gekeken naar de situatie van oudere mensen, en de 

problemen worden geanalyseerd en aangepakt op een manier die de huisarts nooit zou 

kunnen. Dat voorkomt voor de patiënt veel ziekenhuisbezoeken en zelfs opnames. Zo liet ik 

voorheen geregeld mensen een paar dagen ter observatie opnemen bij de geriater. Dat gebeurt 

nog steeds wel, maar veel minder. En mensen die vaak vallen, bijvoorbeeld, hoeven niet naar 

de val-poli in het ziekenhuis, want wat ze daar doen, kunnen wij ook.’   

Verdubbeling in tien jaar 

In vijf jaar tijd is, als gevolg van het verdwijnen van de verzorgingstehuizen, het aantal 

ouderen met een complexe zorgvraag in haar praktijk verdubbeld, vertelt Baak. En ze gaat 

ervan uit dat de komende tien jaar opnieuw een verdubbeling plaatsvindt. ‘De mensen waar 
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we het nu over hebben, zaten vroeger in Schalkweide. Dat is nu een zorgcentrum waar alleen 

nog mensen worden toegelaten die intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging nodig 

hebben. Dus die structurele ondersteuning van de huisarts is langzamerhand bittere noodzaak, 

en niet alleen in Schalkwijk. Ook bijvoorbeeld Haarlem-Noord en Heemstede vergrijzen 

enorm. Dus het is heel belangrijk dat er voor de regio nu een groter plan gemaakt is voor 

kwetsbare ouderen.’ 

Dat plan, de nieuwe Wijkgerichte Zorg Zuid-Kennemerland, gaat op 1 januari van start en zal 

ook in Gezondheidscentrum Schalkwijk voor veranderingen zorgen. Arianne Baak: ‘Net als 

alle andere huisartsen in de regio gaan wij werken met een Verpleegkundige Ouderenzorg, 

een wijkverpleegkundige uit het buurtteam. Onze Verpleegkundig Specialist verdwijnt niet, 

maar gaat een soort tandem vormen met de Specialist Ouderengeneeskunde. Het mooie van 

de nieuwe werkwijze is dat we als huisartsen voortaan rechtstreeks contact hebben met de 

thuiszorg, in de persoon van de Verpleegkundige Ouderenzorg, die naast de huisarts de spil 

wordt in de zorg voor de kwetsbare ouderen. Nu vindt de communicatie met de verplegenden 

en verzorgenden uitsluitend schriftelijk plaats, via een map bij de patiënt thuis. Direct contact, 

elkaars gezicht kennen en vooral elkaars deskundigheid, is heel prettig en goed voor de 

kwaliteit van de zorg. Nu is er nog weleens verwarring over medicijnen, en de patiënt krijgt 

van de huisarts weleens een ander verhaal te horen dan van de thuiszorg. Dat komt in de 

toekomst hopelijk niet meer voor.’ 

Kennis overdragen 

De overgang naar het nieuwe systeem zal nog wel wat voeten in de aarde hebben, denkt Baak. 

De opheffing van Draagnet, het zorgnetwerk voor dementerende ouderen, is zo’n overgang. 

De taken van de Draagnet-medewerkers zullen worden overgenomen door de 

Verpleegkundige Ouderenzorg. ‘Ik begrijp dat het niet anders kan, dus het is zaak om de 

kennis van Draagnet op een goede manier over te dragen. Nadeel vind ik wel dat in de nieuwe 

aanpak mensen met beginnende dementie geen casemanager meer hebben. Terwijl je juist als 

iemand nog relatief ‘goed’ is, een vertrouwensband kunt opbouwen waar je later profijt van 

hebt. Al kan de huisarts die rol ook mede vervullen.’ 

‘Ik vind het heel belangrijk dat huisartsen meer naar buiten kijken en samenwerken met 

iedereen in de wijk, omdat je zo de patiënt het beste kunt begeleiden. Dat dat hier in de regio 

nu structureel gaat gebeuren, is heel mooi. De tijd dat een huisarts in zijn garage een praktijk 

kon runnen, in zijn eentje, is definitief voorbij.’ 

 

 

 


