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Agenda:  

• Korte introductie, terugblik op vorige meeting 

• Discussie over passende en houdbare wijkzorg 

• Stilstaan bij mogelijk concrete actiepunten voor het Netwerk 

• Afronding, korte feedback en afsluiting 
 

 
Deze meeting is een tweede vervolg op onze eerste drie meetings, waarin we vrij algemeen en hoog-
over hebben gediscussieerd over hoe we de zorg zinnig en betaalbaar kunnen houden. We vervolgen 
dat met een serie van zes meetings waarin we inzoomen op verschillende delen van de zorg. Daarbij 
zullen we steeds stilstaan bij twee hoofdthema’s:  
 

1. Passende zorg, zoals verwoord door het ministerie VWS en Zorginstituut Nederland:  

- passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs 

- passende zorg betekent dat patiënt en zorgverlener samen beslissen 

- passende zorg wordt waar dat kan, zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd 

- passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid en zelfredzaamheid 

 
2. Houdbaarheid, zoals beschreven in het WRR-rapport kiezen voor houdbare zorg: 

- om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te kunnen borgen, dient de zorg in 

financieel, personeel en in maatschappelijk opzicht houdbaar te zijn. 

Verslag: 
Vandaag zoomen we in op de wijkzorg. Wat gebeurt daar bij verpleegkundige, verzorgende en 
patiënt, bij de omstandigheden daaromheen, die passende of houdbare zorg verhinderen, of waar 
mogelijke aangrijpingspunten zitten om passende zorg en houdbaarheid te verbeteren? 
Benjamin geeft hiertoe een inkijkje in zijn promotieonderzoek naar het terugdringen van niet-
gepaste zorg in de wijkzorg. Om te beginnen de vraag hoe niet-gepaste zorg in de wijkzorg 
gedefinieerd zou kunnen worden, wat essentieel is om erover te praten en het goed te kunnen 
beoordelen en evalueren. Een voorstel voor die definitie (gebaseerd op o.a. dit artikel) is als volgt: 
 
Niet-gepaste zorg in de wijkzorg is: 

- Ineffectieve zorg: zorg die niet effectief is voor een bepaalde aandoening of 

verpleegprobleem of zorg met een effectiever alternatief 

- Inefficiënte zorg: zorg die wel effectief is, maar geen waarde toevoegt omdat de zorg al 

eerder is gedaan, te vroeg wordt begonnen of te lang wordt doorgezet 

- Ongewenste zorg: zorg die wel effectief en efficiënt is, maar niet aansluit bij de wens van de 

patiënt of zorg is voor een aandoening/probleem waar de patiënt geen last van heeft 

- Zorg die wordt overgenomen door zorgverleners terwijl de patiënt dit (evt. met hulpmiddel) 

zelf kan 

Deze definitie is een eerste opzet, die nog kan worden bijgesteld. Wat hier bijvoorbeeld misschien 
nog bij ontbreekt, of waar in ieder geval aandacht voor moet zijn, is de vraag: wat vindt/ervaart de 
patiënt als kwaliteit van leven? Die kwaliteit van leven wordt enorm ondersteund door de wijkzorg, 
die van alle zorgverleners toch het dichtst bij de patiënt komt. 

https://www.ntvg.nl/gz/het-gezonde-zorg-netwerk
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/passende-zorg
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2021/09/15/kiezen-voor-houdbare-zorg
https://academic.oup.com/intqhc/article/30/9/736/4993353


 

 

In onze ervaring vindt een gesprek over kwaliteit van leven vaak wel plaats aan het begin van een 
zorgtraject, bijvoorbeeld als patiënten thuiskomen na een ziekenhuisopname. Maar het blijven 
voeren van dat gesprek, evalueren en bijstellen van wensen en verwachtingen bij mensen die alweer 
langere tijd wijkzorg krijgen, blijft een uitdaging. Dat geldt overigens ook voor langdurige zorg in 
zorginstellingen. Bij opname en daarna bij zogeheten multidisciplinaire overleggen (MDO’s, die vaak 
eens in de zoveel maanden plaatsvinden) wordt vaak wel bij kwaliteit van leven en wensen ten 
aanzien van zorg stilgestaan, maar tussentijds wordt misschien nog niet vaak genoeg geëvalueerd of 
de zorg nog wel aansluit bij de wensen van de patiënt. 
 
Het is vervolgens interessant om de geopperde definitie van niet-gepaste zorg in de wijkzorg te 
toetsen aan de wijkzorg zoals die nu wordt uitgevoerd. Daar doet Benjamin in zijn onderzoek een 
aanzet toe, om te beginnen door het uitvoeren van een vragenlijstonderzoek onder bijna 800 
wijkzorgers. Deelnemers werd gevraagd hoe vaak (variërend van nooit tot dagelijks) zij 46 
verschillende handelingen, onder meer afkomstig van de ‘beter laten’-lijst, de afgelopen twee 
maanden hebben uitgevoerd. Daaruit blijkt dat veel van die handelingen nog regelmatig worden 
uitgevoerd.  
De belangrijke vervolgstap die nu voor ligt, is het achterhalen van het waarom daarvan en het 
bekijken hoe die niet-gepaste zorg kan worden teruggedrongen. 
Een mogelijke dynamiek die daar kan spelen is die van tijdsdruk: doordat er personeelstekort is en 
daardoor minder tijd per patiënt, heeft de wijkzorger geen tijd meer om niet-gepaste zorg te 
signaleren of daar het gesprek over aan te gaan, en wordt de niet-gepaste zorg zo snel mogelijk 
uitgevoerd om maar geen tijd te verliezen. Met als ongewenst gevolg dat niet-gepaste zorg 
uiteindelijk tot inefficiëntie leidt en dus meer tijd kost, waardoor de tijdsdruk nóg hoger wordt en er 
een ongewenst sneeuwbaleffect ontstaat. 
 
Een ander interessant punt is de vaak hoge verwachtingen die mensen hebben (of krijgen) van de 
beschikbaarheid van wijkzorg. Zo wordt in het ziekenhuis nog vaak gezegd ‘daar komt de thuiszorg 
voor’, wat snel de verwachting bij patiënt en naasten geeft dat de zorg thuis uit handen wordt 
genomen. Maar ten eerste is het de wijkzorg zelf (en niet de zorgverleners in het ziekenhuis) die 
indiceert welke thuiszorg er nodig is, en ten tweede zouden patiënten (en hun 
naasten/mantelzorgers) zoveel mogelijk zelf moeten doen in plaats van het aan de wijkzorg over te 
laten (zie het 4e punt uit de definitie voor niet-gepaste wijkzorg). 
Het zou interessant kunnen zijn om ziekenhuis en wijkzorg meer in gesprek te brengen over 
passende verwachtingen ten aanzien van wijkzorg en goede communicatie daarvan naar patiënten 
en naasten. In sommige ziekenhuizen wordt die communicatie gevoerd door een transfer-
verpleegkundige, die afstemt tussen patiënt en naasten, de ziekenhuiszorg (zaalarts en 
verpleegkundigen) en de wijkzorg. Het kan namelijk heel beangstigend zijn voor patiënten en hun 
naasten om uit het ziekenhuis weer naar huis ontslagen te worden, dus de reflex van zoeken naar 
steun bij wijkzorg is logisch. Maar die moet wel realistisch zijn, passend bij de patiënt maar ook 
passend binnen de mogelijkheden van de wijkzorg. Mogelijk kunnen e-health toepassingen, 
bijvoorbeeld monitoring van functies of klachten op afstand, daar toekomstig een steeds grotere rol 
gaan spelen: daarmee kan de patiënt toch in de gaten gehouden worden zonder dat de wijkzorg 
daadwerkelijk meerdere keren per dag langs moet komen. 
Wat hierbij ook zou kunnen helpen is het verleggen van de vraag: ‘wat kunnen wij voor u doen?’ naar 
‘wat heeft u van ons nodig?’. Dat verplaatst de vraag van het aanbod (wat hebben wij te bieden?) 
naar de vraag (wat is voor u belangrijk?). 
 
Overigens is het belangrijk om gepaste zorg niet té veel als heilige graal te zien: een lijst met enkel en 
alleen gepaste zorg handelingen geeft nog niet direct een soepel zorgsysteem. Zo kan het 
bijvoorbeeld voorkomen dat een wijkzorger een niet-gepaste handeling uitvoert om ondertussen een 
signalerende werking te hebben voor andere (mogelijk niet-gepaste) zorg of psychosociale 
ondersteuning van een patiënt. 

https://www.venvn.nl/media/sfubxbqb/beter-laten-aanbevelingen-2020.pdf


 

 

Tot slot hebben we even stilgestaan bij de rol van de zorgverzekeraar bij het zorgen voor (niet-
)gepaste wijkzorg. Zo zijn er praktijkvoorbeelden van zorgverzekeraars die bepaalde, bewezen 
effectieve/gepaste wijkzorg niet vergoeden, of alleen met bepaalde verklaringen van de (huis)arts, 
die daardoor weer ongewenste administratielast krijgt. Waar komen die voorbeelden vandaan? 
Ongetwijfeld heeft de heersende controle-cultuur daar een grote rol bij, maar er spelen verschillende 
dingen waar we een latere bijeenkomst – die geheel in teken van de zorgverzekeraar zal staan – 
uitgebreider op in zullen gaan. 
 
 
Wat kunnen wij als Gezonde Zorg Netwerk doen? 

- Het benoemen/bespreken/uitdragen van het belang van goede communicatie over 

(on)mogelijkheden van wijkzorg: er is bij ontslag uit het ziekenhuis niet altijd wijkzorg nodig, 

en sowieso stelt de wijkzorg zelf de indicatie of/hoeveel zorg er nodig is en niet de 

behandelaar in het ziekenhuis. Het vragen om wijkzorg bij ontslag naar huis is begrijpelijk 

gezien de onzekere situatie, maar het kader ‘We zullen de wijkzorg vragen om in te schatten 

of en welke zorg nodig is, want dat is hun expertise’ zou passender zijn dan de mededeling 

‘Daar komt de wijkzorg voor langs’. 

- Meer kennis over wijkzorg bij ziekenhuispersoneel, zoals zaalartsen en hun supervisoren 

maar ook SEH-artsen en verpleegkundigen op zowel de SEH als de verpleegafdelingen, zou 

nuttig kunnen zijn om beter begrip te krijgen en verwachtingen realistischer te maken. We 

denken na over manieren waarop wij hier vanuit ons Netwerk meer over kunnen vertellen. 

 
We kijken ondertussen uit naar de volgende meeting, die in het teken zal staan van ziekenhuiszorg. 


