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Dit projekt vormt een onderdeel van een onderzoeksprojekt "Structurering 

Eerstelijnszorg" l) van de Technische Universiteit Eindhoven waar ook het 

initiatief en de begeleiding van het projekt ligt. Het onderzoek is toe

passingsgericht waarbij de aanpak gericht is op het in samenwerking met de 

praktijk ontwikkelen van een nieuwe werkwijze, organisatiestructuur dan wel 

samenwerkingsverband ; die dan op experimentele wijze getoetst en daarna in

gevoerd wordt. 

Het onderzoeksverslag is een weergave van een projekt om een nadere sarnen

werkingsvorm te ontwikkelen tussen drie regionale kruisverenigingen (regio 

Roerrnond, Oostelijk Midden-Limburg , Leudal- en Thornerkwartier) en de 

Stichting Katholieke Gezinszorg Stadsgewest Roermond bij bet geven van in

tensieve thuiszorg. Dit gebied is op de volgende pagina in kaart gebracht. 

Na een beschrijving van het onderzoeksdoel en de gestelde onderzoeksvragen 

worden de vijf onderzoeksfasen genoemd en de fasering in de tijd aangegeven. 

Vervolgens worden de fasen nader beschreven waarbij de evaluatiefase van de 

in de praktijk gerealiseerde samenwerking de belangrijkste gegevens levert. 

In de bijlage volgt een analyse van de 9 intensieve zorgsituaties die zich 

tijdens het projekt hebben voorgedaan. 

Uit de verzamelde gegevens is een beleidsnota
2

) samengesteld, op grond waar

van tot algehele invoering kan worden overgegaan. 

Dankzij de inzet van de werkgroepleden en de enthousiaste medewerking van 

werkers in het veld heeft het projekt een succesvol verloop gehad. 
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1. OPZET VAN HET PROJEKT 

1.1. Deel van het projekt 

Als doel is gekazen vaar de ontwikkeling en realisatie van een gezamenlijk 

indikatiebeleid voar intensieve thuiszarg. Op grand van een dergelijk beleid 

zal duidelijk maeten zijn welke magelijkheden intensieve thuiszorg biedt, 

welke kriteria van taepassing zijn vaar het gezamenlijk aangaan van inten

sieve thuiszarg en welke werkwijze daarbij in grate lijnen wordt gevalgd. 

1.2. Onderzaeksvragen 

Betreffende de mogelijkheden van intensieve thuiszorg kamen de volgende an

derzaeksvragen aan de arde: 

- de kerunerken van intensieve thuiszargsituaties 

- een nadere omschrijving en uitwerking van intensieve thuiszarg 

- het dael van intensieve thuiszarg. 

Betreffende de kriteria voor het aangaan van intensieve thuiszorg komen de 

volgende onderzoeksvragen aan de orde: 

- de voarwaarden vaor intensieve thuiszorg 

- de verantwoordelijkheden van beide disciplines bij intensieve 

thuiszorg 

Betreffende de werkwijze hebben de onderzoeksvragen betrekking op: 

- de intake bij intensieve thuiszorg 

- kriteria voor het opstellen van een gezamenlijk zorgplan 

- zorgplananderdelen 

- grenzen van de hulpverlening 

- kontinu!teit van de hulpverlening 

- de gang van zaken rond overlappende taken 

- de rol van de huisarts bij intensieve thuiszorg 

- de effekten van deze werkwijze. 

1.3. Fasen van het projekt 

Bij de aanpak van het projekt zijn vijf fasen te onderkennen, namelijk: 
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1. Voorbereiding . Deze werkzaamheden bestaan uit het formuleren van uit

gangspunten en een nadere begripsbepaling , uitmondend in een nota "Een 

indikatiebeleid voor intensieve thuiszorg", nov. 1986; 

2 . Besluitvorming. Hierbij geven de besturen van de Gezinszorg Roermond en 

de drie betrokken Kruisverenigingen hun goedkeuring dit beleid in de 

praktijk op experimentele wijze uit te werken en te toetsen; 

3. Experimenteren op bescheiden schaal. Hiertoe wordt in elk van de drie 

betrokken regio's een koppel gevormd , bestaande uit een wijkverpleegkun

dige en een leidinggevende van de gezinszorg onder leiding van een lid 

van de werkgroep. Zij zullen gestelde onderzoeksvragen vanuit de praktijk 

gaan beantwoorden. 

4. Evaluatie. Dit gebeurde door middel van tussentijdse rapportage van de 

koppels, drie gezamenlijke evaluatiebijeenkomsten met de werkgroep en 

twee enqu~tes. Vanuit deze gegevens wordt een beleidsnota samengesteld 

die aan betreffende besturen wordt aangeboden. 

5. Algehele invoering. Na het fiat van de besturen zal volgens een opgesteld 

stappenplan de algehele invoering worden gerealiseerd. 

1.4. Fasering in de tijd 

Fase 

1. Voorbereiding 

2. Besluitvorming, 

toestenuning van 

besturen 

3. Experiment op be

scheiden schaal 

4. Evaluatie 

5. Algehele invoering 

Periode 

15-2-86 / 25-3-86 

25-3-86 / 29-9-86 

29-9-86 / 30-10-86 

30-10-86 / jan. 87 

29-1-87 

24-3-87 

2-6-87 

sept. 87 

start in 

nov. /dec. 1987 
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Onderzoek/experiment 

keuze thema 

analyse, begripsbepaling , 

nota indikatiebeleid
3

) 

vorming koppels 

vastleggen van ervaringen 

le rapportage + evaluatie 

2e rapportage + evaluatie 

eindrapportage + evaluatie 

beleidsnota
2

) 

volgens stappenplan in 

werking. 



2. FASEBESCHRIJVING 

2.1. Voorbereidende fase 

Na de doelbepaling van de werkgroep is nagegaan welke uitgangspunten duide

lijk moeten zijn voor het formuleren van zo'n indikatiebeleid. 

Deze uitgangspunten betreffen: 

- de invalshoeken die bij de disciplines ten grondslag liggen aan de hulp

verlening en ieders visie op hulpverlening 1 

de criteria die bij de beide disciplines beslissend zijn voor de toebede

ling en afwijzing van hulp 1 

- de factoren die de onder- en bovengrens bepalen van de hulpverlening per 

discipline, 

- de verschillen en overeenkomsten in werkwijze bij de intake , 

- de verantwoordelijkheden bij de intake en de uitvoering bij iedere disci-

pline. 

Vervolgens is th~oretisch vastgelegd wat onder intensieve thuiszorg wordt 

verstaan 1 wat intensieve thuiszorg inhoudt en aan welke voorwaarden moet 

worden voldaan door de leefeenheid en de hulpverleners voor het realiseren 

van intensieve thuiszorg. 

Deze gegevens vormen de opzet van een nota "Een indikatiebeleid voor inten

sieve thuiszorg" die aan de betreffende besturen is voorgelegd. 

2.2. Besluitvormingsfase 

Op grond van de nota geven de betrokken besturen hun fiat om hieraan op 

experimentele wijze vorm te gaan geven. 

2.3. Experimentele fase 

Inleiding 

Het doel van het experiment is om in de praktijk de geformuleerde uitgangs

punten uit de nota "een indikatiebeleid voor intensieve thuiszorg " te toet

sen en zodoende een definitieve samenwerkingsvorm rond intensieve thuiszorg 

te ontwikkelen. 

Hiertoe worden in de drie betrokken regio's (Roermond, Oostelijk Midden

Limburg en Leudal- en Thornerkwartier) koppels gevormd bestaande uit een 
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wijkverpleegkundige en een leidinggevende van de gezinszorg. Ieder koppel 

krijgt begeleiding van een lid van de werkgroep respectievelijk een hoafd

wijkverpleegkundige of teamleider van de gezinszorg. De werkgroep fungeert 

als ca8rdinatiegroep. 

De koppels krijgen als taak om in de bestaande en nieuwe intensieve thuis

zorgsituaties, waar beide hulp verlenen , te gaan samenwerken met als doel 

een zorgplan op te zetten. Een zorgplan is de resultante van het verpleeg

plan van de wijkverpleging, het hulpverleningsplan van de gezinszarg en de 

zorgbijdrage van de mantelzorg. Voor de registratie wordt daartoe een zorg

planformulier opgezet met vragen die betrekking hebben op de typering van de 

hulpvraag, de taken van de disciplines en de uitvoering van de zarg. 

Door middel van bijeenkomsten van de koppels met hun begeleid(st)ers, re

gistratie van het zorgplan en gezamenlijke evaluaties worden de gegevens 

verzameld. 

2.3.l Het selekteren van intensieve zargsituaties 

Allereerst wordt door ieder koppel nagegaan in welke situaties waar zij bei

den zorg verlenen er volgens hen sprake is van "intensieve" thuiszorg . De 

vraag is wat de kenmerken van zo ' n situatie zijn en wat zo'n situatie 

"intensief" maakt. 

Als kenmerken van intensieve zorgsituaties warden genoemd: 

de situatie van de pati@nt is sterk wisselend 

- de afspraken met de mantelzarg worden niet altijd uitgevoerd 

- de mantelzorg zit met eigen problematiek 

- afstemming van zorg is vereist om opname te voorkomen of uit te stellen 

- verantwoorde zorg verlenen 

- kontinue ondersteuning van de pati~nt en de mantelzorg is vereist 

- duidelijke afspraken zijn vereist tussen de twee disciplines en tussen de 

twee disciplines en mantelzorg 

- mantelzorg is vereist 

samenwerking met de huisarts is vereist 

- complexe situaties 

- veel onderlinge afstemming is vereist 

- onstabiele situatie 

uitbreiding van de zorg is vereist 

- de draaglast is grater dan de draagkracht. 
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Het bestempelen van een situatie als "intensief" of "niet intensief " wordt 

niet alleen bepaald door de hoeveelheid uren hulp die er gegeven wordt maar 

door de mate waarin een beroep op de hulpverleners gedaan wordt; naast de 

praktisch te geven hulp is dan afstemming en co8rdinatie van zorg een 

belangrijke taak van de hulpverleners. 

Aan de hand van deze kriteria worden tijdens het experiment 9 situaties als 

intensief bestempeld. 

2.3.2 Informatie naar buiten 

De huisartsen die betrokken zijn bij de geselecteerde intensieve zorgsitua

ties worden middels een schrijven op de hoogte gebracht van het experiment 

en ontvangen de nota "Een indikatiebeleid voor intensieve thuiszorg". Indien 

de hulpsituatie het vereist 1 wordt door het koppel kontakt gezocht met de 

betreffende huisarts. 

De Stichting Eerstelijn Midden-Limburg wordt op de hoogte gebracht van het 

experiment. 

De informatie naar de intramurale zorgverlening blijft voorlopig beperkt tot 

de individuele gevallen die zich bij de koppels voordoen. 

2.4. Evaluatiefase 

Inleiding 

Door middel van tussentijdse rapportage van de koppels en drie gezamenlijke 

evaluatiebijeenkomsten zijn gegevens verzameld en is de vraagstelling verder 

toegespitst. 

Ter afronding zijn er twee enqu~tes gehouden. Een individuele enqu~te voor 

leden van de koppels waarin de mening over het effekt van deze werkwijze en 

enkele aspekten van de hulpverlening getoetst worden en een enqu~te voor de 

koppelgroepjes betreffende facetten van het zorgplan. 

De individuele enqu~te is ingevuld door de leidinggevenden van de gezinszorg 

en de wijkverpleegkundigen die meewerkten aan het projekt. 

Allereerst zal ingegaan worden op het effekt van deze werkwijze voor de 

hulpverleners zelf 1 daarna op bet effekt van deze werkwijze op de hulpver

lening. 
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Aspekteu van de hulpverlening die aan de orde komen zijn: de intake, de 

eisen aan de hulpverlening, kenmerken van intensieve zorgsituaties, de posi

tie van de huisarts, de kontinu!teit van zorg en overlapping. 

Tenslotte worden enkele facetten van het zorgplan belicht. 

2.4.1 Effekten van deze werkwijze 

Het samenwerken bij intensieve zorgsituaties levert volgens de koppels voor 

de hulpverleners de volgende resultaten op: 

- intensievere kontakten 

- gestructureerd overleg (mogelijk vast tijdstip ) 

- kennis van elkaars registratiesysteem en hulpverleningsplan 

- eerder overleg dan voorheen en op een duidelijke manier. 

Hun ervaringen met de gevolgde werkwijze bij het verlenen van intensieve 

thuiszorg zijn positief. Positief in de zin van duidelijkheid in elkaars 

werkwijze en elkaars taken, betere kontinu!teit in de zorgverlening, dui

delijkheid voor de pati@nten/cli@nten en intensievere samenwerking. 

De medewerkers aan het projekt vinden hun deelname hieraan zinvol. Door 

duidelijkheid in elkaars funktioneren doen ze eerder een beroep op elkaar. 

Dit komt de hulpverlening ten goede. 

De realisering van intensieve thuiszorg vraagt een extra tijdsinvestering 

van de hulpverleners. Deze tijdsinvestering gaat met name in overleg zitten 

en enigszins in de uitvoering. Dit overleg bestaat uit overleg/afstemming 

tussen beide disciplines, overleg met mantelzorg/familie en overleg met 

andere instanties. 

De extra tijdsinvestering wordt doeltreffend en nuttig genoemd en als onder

deel van de hulpverlening gezien. 

De zo georganiseerde intensieve thuiszorg leidt volgens de medewerkers wat 

betreft de hulpverlening tot: 

- kontinu!teit van zorg 

- meer informatieuitwisseling rond een bepaalde pati@nt / cli@nt 

- meer duidelijkheid in elkaars funktioneren 

- betere samenwerking tussen beide disciplines 

- beter op elkaar afgestemde zorg 

- betere zorgverlening 

meer duidelijkheid in het gezamenlijk funktioneren 

- het kunnen stellen van grenzen aan de zorgverlening. 
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Deze werkwijze resulteert nauwelijks in een betere samenwerking met de huis

arts. 

Het doe! van intensieve thuiszorg is het voorkomen of uitstellen van opnarne 

in een intramurale voorziening, de mogelijkheid scheppen om mensen thuis te 

laten sterven en eerder ontslag uit een intramurale voorziening mogelijk te 

maken. 

De zo georganiseerde intensieve thuiszorg kan volgens de medewerkers opname 

in een intramurale voorziening voorkomen of uitstellen en het sterven van 

mensen thuis mogelijk maken. Eerder ontslag uit een intramurale voorziening 

is door deze werkwijze ook mogelijk maar vereist meer overleg met de intra

murale voorziening. De realisering van de intensieve thuiszorg wordt dan af

hankelijker gesteld van de mogelijkheden van de hulpverleners en de mantel

zorg. 

2.4.2 De intake 

Iedere discipline heeft z'n eigen werkwijze bij intake en stelt van daaruit 

het verpleegplan c.q. hulpverleningsplan op. Indien noodzakelijk kan daarna 

afstemming plaatsvinden. 

Een gezamenlijke intake is mogelijk indien de hulpvraag tegelijkertijd bij 

beide disciplines binnenkomt en de noodzaak tot afstemming duidelijk is. Dit 

kan zich ender andere voordoen bij ontslag uit een intrarnurale voorziening. 

2.4.3 Eisen aan de hulpverlening 

Bij de realisering van intensieve thuiszorg worden de volgende facetten in 

de hulpverlening belangrijk geacht: 

afstemming van zorg tussen beide disciplines en tussen beide disciplines 

en mantelzorg 

- het ondersteunen van de mantelzorg 

- het waarborgen van de kontinulteit van zorg 

- het bepalen van een gezamenlijke doelstelling, het opstellen van een zorg-

plan, het aangeven van de grenzen van zorgverlening 

- het kunnen overdragen van overlappende taken 

- het bij de zorg betrekken van de huisarts. 
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~ - ~-~ ~enmerken van intensieve zorgsituaties 

Kenmerkend voor intensieve thuiszorgsituaties wordt gevonden dat: 

- de cli@nt/mantelzorg de zorgverlening onvoldoende kan co6rdineren 

- de verantwoording van de zorgverlening aandacht behoeft van beide disci -

plines 

- de kontinu!teit van zorgverlening voortdurend aandacht behoeft van beide 

disciplines 

- er behalve op zorgtaken een zwaar accent ligt op de begeleiding van 

cli~nt/mantelzorg. 

Het zijn situaties waarin het evenwicht tussen draagkracht en draaglast
4

) 

van de pati@nt/cli~nt en zijn omgeving voortdurend aandacht behoeft van 

professionele hulpverleners, in dit geval wijkverpleging en gezinszorg. De 

afhankelijkheid van de hulpverleners en een toenemende verantwoordelijkheid 

voor de hulpverleners bij het waarborgen van de kontinu!teit van de zorgver

lening zijn kenmerkend voor deze situaties. Gezien de afhankelijkheid van de 

hulpverleners is onderlinge afstemming noodzakelijk. 

Beide disciplines stellen dat de pati@nt/cli~nt en zijn omgeving de eindver

antwoordel ijkheid moeten kunnen dragen. De grens van de hulpverleners is be

reikt indien de hulpverleners een onverantwoorde situatie in stand houden en 

de pati~nt/cli@nt beter geholpen zou zijn (qua kontinu!teit in zorg en aan

dacht) buiten de thuissituatie. 

De mogelijkheden van de mantelzorg zijn bepalend voor de aard en de omvang 

van de zorg en is cruciaal in het scheppen van voorwaarden voor intensieve 

thuiszorg. Zo moet permanente bewaking/aanwezigheid, indien noodzakelijk, 

door de pati~nt/cli@nt en/of direkte omgeving gerealiseerd worden. 

2.4.S De positie van de huisarts bij intensieve thuiszorg 

De taak van de huisarts betreft de behandeling van een pati~nt zoals medi

cijngebruik en opname. Op deze terreinen is samenwerking gewenst. De huis

arts zal informatie hieromtrent moeten verschaffen en de doelstelling van de 

thuiszorg moeten onderschrijven. 
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2.4.6 Kontinu!teit van zorg 

Kontinu!teit van zorg betekent voor de pati@nt/cli@nt dat de overeengekomen 

hulp naar aard en uren gegeven wordt door zoveel mogelijk dezelfde hulpver

leners. 

Voor de hulpverleners betekent kontinu!teit van zorg ~n inspelen ~n steeds 

bijstellen van hulpvragen. Dit vereist regelmatige afstemming tussen de 

hulpverleners onderling en de mantelzorg. 

2.4.7 Overlapping 

Overlapping bestaat uit taken die op het grensgebied liggen tussen gezins

zorg en wijkverpleging en zitten op het terrein van de verzorgende en bege

leidende taken. Overlappende taken zijn in principe aan elkaar overdraag

baar; zo mogelijk ook aan mantelzorg. Iedere discipline houdt bij overdracht 

van taken de eindverantwoordelijkheid over die taken en werkt vanuit eigen 

invalshoek. 

De overlapping wordt volgens de medewerkers herkend en maakt verdeling en 

afstemming mogelijk. Er worden overlappende taken aan elkaar overgedragen, 

meestal van wijkverpleging naar gezinszorg, maar ook andersom. 

2.5. Facetten van het zorgplan 

Facetten van het zorgplan, die aan de orde komen zijn de volgende: 

- zorgplankriteria en -onderdelen 

- de betrokkenen bij het opstellen van een zorgplan 

- de betrokkenen bij de evaluatie van het zorgplan 

- het waarborgen van de kontinu!teit bij uitval 

- de huisarts en het zorgplan 

- het logboek. 

2.5.l Kriteria voor het opstellen van een zorgplan 

Tijdens het experiment blijkt dat het gehanteerde zorgplanformulier voor de 

intensieve thuiszorgsituaties vaak een dubbele registratie is van de gege

vens van het wijkadministratiesysteem van de wijkverpleging en het landelijk 

indikatie- en registratiesysteem van de gezinszorg. Daarom wordt er gezocht 

naar kriteria voor het wel of niet opstellen van een zorgplan. 
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FP+ w~i of niet opstellen van een gezamenlijk zorgplan, naast bet verpleeg

plan en hulpverleningsplan, is afhankelijk van de situatie. Het opstellen 

van een zorgplan wordt noodzakelijk geacht als: 

- de cli@nt of de mantelzorg de zorg tijdelijk niet kan co6rdineren 

- de cli@nt of de mantelzorg zelf behoefte heeft aan een zorgplan 

- naarmate de zorg intensiever (in uren en taken) is of wordt en er veel 

onderlinge afspraken nodig zijn. Met andere woorden: naarmate er van de 

hulpverleners veel bijstelling en afstemming nodig is en er veel verant

woordelijkheid bij hen ligt. 

2.5.2 Zorgplanonderdelen 

In een zorgplan warden de volgende zaken vastgelegd: 

- duidelijke situatiebeschrijving en duidelijke omschrijving van hulpvraag 

- bet gezamenlijke doel in termen van: voorkomen van opname, voorbereiden op 

opname, vroegtijdig ontslag, terminale fase 

- omschrijving van de taken die de hulpverleners afzonderlijk doen 

- afspraken ten aanzien van overlappende taken 

- op welke dagen en uren er door welke discipline hulp wordt verleend 

- wie er nog meer bij de hulpverlening zijn (of moeten worden) betrokken 

- afspraken met de mantelzorg omtrent taken, aanwezigheid en co6rdinatie 

- wie de co6rdinatie op zich neemt. Indien de pati@nt/cli@nt of mantelzorg 

hiertoe niet in staat is neemt de discipline die bet meest betrokken is 

bij de situatie de co6rdinatie op zich. 

- evaluatiemoment. Een eerstvolgend evaluatiemoment wordt vastgelegd om de 

kontinuiteit te bewaken, eventueel het doel bij te stellen en nieuwe af

spraken te maken. 

2.5.3 Betrokkenen bij bet opstellen van een zorgplan 

Indien er sprake is van intensieve thuiszorg kan bet opstellen van een geza

menl ijk zorgplan wenselijk zijn. In principe gebeurt de opstelling van dit 

gezamenlijke zorgplan door de wijkverpleegkundige en de leidinggevende van 

de gezinszorg. 

Als de zorg door een wijkziekenverzorgende wordt verleend wordt ook zij bij 

bet opstellen van een zorgplan betrokken. 

Bij de gezinszorg bespreekt de leidinggevende in eerste instantie bet zorg

plan met de verzorgende/belpende aangaande doel en bijdragen naar taken en 
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~zc ~ V ~il beide disciplines. Indien het wenselijk en nuttig gevonden wordt, 

wordt de verzorgende/helpende bij het opstellen van het zorgplan betrokken. 

De pati@nt/cli@nt zal bij het zorgplan betrokken worden als de hulpverleners 

- na situatie inzicht - tot afstemming zijn gekomen middels een zorgplan. 

Dit is mede afhankelijk van de vermogens en inzicht van de pati@nt/cli@nt en 

zijn omgeving. 

De pati@nt/cli@nt zal door middel van een huisbezoek op de hoogte gesteld 

worden van een gemaakt zorgplan. Dit gebeurt door de discipline die het 

meest betrokken is bij de zorg en/of de zorg co8rdineert. 

2.5.4 Betrokkenen bij de evaluatie van het zorgplan 

Bij het opstellen van een zorgplan wordt een evaluatieafspraak gemaakt om de 

kontinu!teit te bewaken en het doel van de zorg eventueel bij te stellen. 

Bij de evaluatie van een zorgplan zijn die mensen aanwezig die het zorgplan 

opgesteld hebben. 

Dit betekent voor de gezinszorg dat de leidinggevende hierbij betrokken is. 

De verzorgende/helpende is in zoverre hierbij aanwezig als dit gezien de 

situatie noodzakelijk gevonden wordt. 

Bij de wijkverpleging is de wijkverpleegkundige betrokken bij de evaluatie 

van een zorgplan en de wijkziekenverzorgende indien zij hulp verleent in die 

situatie. 

Het is mogelijk dat - vanwege informatie - anderen bij een evaluatie uitge

nodigd worden. 

2.5.5 Kontinu!teit bij uitval 

Bij intensieve thuiszorg moet door iedere discipline de kontinu!teit van de 

zorgverlening, naar overeengekomen taken en uren, worden gewaarborgd. 

Deze kontinu!teit is in het geding bij uitval van een hulpverleenster wegens 

bijvoorbeeld ziekte of vakantie. 

Bij uitval van de wijkziekenverzorgende zorgt zij zelf voor vervanging door 

een collega (wijkziekenverzorgende of wijkverpleegkundige) uit haar regio. 

De wijkverpleegkundige of wijkziekenverzorgende is verantwoordelijk voor 

goede overdracht. De hoofdwijkverpleegkundige is verantwoordelijk dat de 

zorg wordt overgenomen door een deskundig persoon. 

De overdracht van het verpleegplan en eventuele zorgplan gebeurt van te 

voren of via de registratie . 
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De vervanging en overdracht van zorg bij uitval wordt bij de gezinszorg door 

de leidinggevende geregeld, eventueel met aanwezigheid van uitvalster en 

invalster. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het geregistreerde hulpverle

ningsplan en eventueel opgestelde zorgplan. 

Daarbij zal bij intensieve thuiszorg getracht moeten warden het wisselen van 

verzorgsters te beperken binnen een klein groepje . 

2.5.6 Huisarts en zorgplan 

Indien er een zorgplan opgesteld wordt, wordt de behandelend huisarts hier

van op de hoogte gebracht. 

De huisarts zal bij het gezamenlijke zorgplan betrokken warden als: 

- er onvoldoende medische informatie is 

- er afstemming van doel van de intensieve thuiszorg nodig is 

- als hij betrokken is bij de zorg. 

De huisarts kan hiertoe door middel van incidenteel overleg of telefonisch 

benaderd worden. 

Als de huisarts deel uitmaakt van een hometeam is deze makkelijker bij de 

zorg en het eventuele zorgplan te betrekken. De pati@nten/cli@nten worden 

dan besproken en men kent elkaars visie en werkwijze. Voorwaarde is wel dat 

het hometeam niet te groot is en pati@nt/cli@nt gericht werkt. 

Alleen als de huisarts betrokken is bij bet zorgplan zal deze op de hoogte 

worden gebracht van de uitkomsten van de evaluaties van het zorgplan. 

De huisarts zou bij "opname" in de thuissituatie kontakt moeten zoeken met 

de thuiszorgdisciplines om de informatie tijdig door te spelen en eventueel 

gezamenlijk een zorgplan op te zetten. 

"Opname" in de thuissituatie kan ook zonder tussenkomst van de huisarts. Er 

is dan voldoende informatie van de betreffende instelling, maar ook hier is 

de wens van de hulpverleners deze tijdig te ontvangen. 

2.5.7 Het logboek 

Bij intensieve thuiszorgsituaties is het instellen van een logboek soms 

wenselijk. Een logboek wordt ingesteld als de pati@nt/cli@nt of mantelzorg 

daar behoefte aan heeft en het voor de kontinu!teit van zorg noodzakelijk 

is. 

Een logboek bevat relevante informatie voor het dagelijks gebeuren, zoals: 

- het vastleggen van aanwezigheidsuren van de hulpverleners 
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- ••c ~ ~uorgeven van boodschappen aan hulpverleners en mantelzorg 

- het vastleggen van relevante gegevens over pati~nt/cli~nt 

- het vermelden van kontaktpersoon, huisarts, medicijngebruik. 

Een logboek kan naast een zorgplan gebruikt warden , maar ook in situaties 

waar geen zorgplan gemaakt is. 

2.6. Algehele invoeringsfase 

De meerderheid van de medewerkers aan het projekt zijn van mening dat de 

gevolgde werkwijze zich leent voor een algehele invoering bij hun organisa

tie. 

Als aandachtspunten daarbij warden genoemd: de capaciteit van de gezinszorg , 

de acceptatie van deze werkwijze door alle uitvoerende werkers, het overleg 

rond een intensieve zorgsituatie moet zinvol zijn, de grenzen van de hulp

verlening en de samenwerking met de huisarts. 

De zo verzamelde gegevens van het projekt zijn verwerkt in een beleidsnota 

"intensieve thuiszorg 112 ). In deze nota wordt een nadere omschrijving en 

uitwerking van "intensieve thuiszorg" gegeven, warden de verantwoordelijk

heden van beide disciplines bij het geven van intensieve thuiszorg en enkele 

richtlijnen voor de uitvoering van intensieve thuiszorg uiteengezet. De nota 

wordt aan de betrokken besturen voorgelegd om hun fiat te geven aan een al

gehele invoering van deze werkwijze. 

Ten behoeve van de invoering is in de nota een stappenplan opgezet. Na een 

interne voorbereiding binnen beide disciplines zal een gezamenlijke voor

bereiding plaatsvinden. Hierna kunnen uitvoerenden van beide disciplines 

deze werkwijze bij intensieve thuiszorgsituaties hanteren . 
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Bijlage: ANALYSE VAN DE NEGEN INTENSIEVE ZORGSITUATIES 

Tijdens het projekt zijn voor de 9 intensieve thuiszorgsituaties zorgplan

formulieren gebruikt, hetgeen de volgende gegevens oplevert. 

Kenmerken van de negen intensieve thuiszorgsituaties 

Vanuit de situaties waarin de koppels beide zorg verlenen worden negen si

tuaties als "intensief" ingebracht. 

Deze situaties hebben de volgende kenmerken: 

Situatie 1: . de zorg vereist afstemming tussen beide disciplines en kruis

werk 

Situatie 2: 

Situatie 3: 

het wegvallen van de mantelzorg 

financi~le problemen 

niet aanwezig zijn van mantelzorg 

. afstemming vereist tussen beide disciplines 

. verslechterende situatie 

co6rdinerende taak voor hulpverleners 

organisatorisch probleem vanwege de vele zorg die nodig is 

afstemming vereist tussen beide disciplines 

. co6rdinerende taak voor hulpverleners 

Situatie 4: . complexe situatie 

afstemming vereist tussen beide disciplines 

Situatie 5: . onvoldoende mantelzorg 

Situatie 6: 

co6rdinerende taak voor hulpverleners 

verantwoordelijkheid van zorg ligt bij hulpverleners 

onoverzichtelijke situatie 

. onstabiele situatie 

Situatie 7: . afstemming vereist tussen beide disciplines 

onstabiele situatie 

Situatie 8: . co6rdinerende taak voor hulpverleners 
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Situatie 9: onstabiele , verslechterende situatie 

veel begeleiding vereist 

afstemming vereist tussen beide disciplines . 

Afstemming tussen beide disciplines kan bestaan uit: 

- het vaststellen van het gezamenlijke doel van zorgverlening 

- afspraken maken over overlappende taken 

- het verdelen van de aanwezigheid van ieders hulp gedurende de week 

- gezamenlijk overleg over het kunnen voldoen aan de hulpvraag 

- gezamenlijk kontakt leggen met andere disciplines. 

De intake 

In 7 situaties verloopt de intake door de beide disciplines gescheiden, mede 

doordat de ene discipline al langer zorg geeft dan de andere. In 2 situaties 

is er gezamenlijk overleg met de intramurale voorziening over "opname" in de 

thuiszorg. 

De pati@nten 

Onder de 9 pati@nten zijn 7 vrouwen en 2 mannen. De leeftijden liggen tussen 

de 69 en 93 jaar. Van de pati@nten zijn er 5 alleenstaand. 

Doel intensieve thuiszorg 

Het doel van de intensieve thuiszorg kan door de hulpverleners omschreven 

worden als: 

het voorkomen of uitstellen van opname in een intramurale voorziening 

het mogelijk maken van eerder ontslag uit een intramurale voorziening 

- zorg verlenen in de terminale fase. 

Van het "voorkomen van opname" was in 5 van de 9 situaties sprake. In 2 van 

die 5 situaties veranderde de doelstelling tijdens de hulpverlening in het 

"bewerkstelligen van een opname". In 3 gevallen was er Sprake van "eerder 

ontslag " en in l geval betrof het een terminale fase. 
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Freguentie van de hulpverlening 

De hulp in deze intensieve thuiszorgsituaties van beide disciplines kan va

ri@ren van hulp lx per week van iedere discipline tot dagelijkse hulp van 

beide disciplines. 

Duur van de intensieve thuiszorg 

Van de hier gevolgde 9 situaties wordt in 5 situaties de intensieve thuis

zorg nog gekontinueerd en vindt deze dus al 2 jaar of langer plaats. Be@in

diging van de intensieve thuiszorg gebeurde door opname of overlijden. 

De spreiding van de hulp per discipline in de 9 situaties ligt als volgt: 

aantal keren hulp per week 

Hulp van de wijkverpleging 

Hulp van de gezinszorg 

lx per 
week 

3 

1 

2x per 
week 

3 

3x per 
week 

3 

4x per 
week 

Sx per 
week 

3 

5 

De hulp van de gezinszorg bestaat meestal uit 3 A 4 uur hulp per keer. Bij 

de wijkverpleging is de duur van de hulp afhankelijk van de werkzaamheden. 

De mantelzorg 

De mantelzorg is een bepalend element bij de realisering van intensieve 

thuiszorg. Er is nagegaan of er mantelzorg aanwezig is, welke taken de 

mantelzorg op zich neemt en wie die mantelzorg is. In de 9 situaties is 

"mantelzorg" altijd op een of andere manier aanwezig. Dit is een voorwaarde 

bij de realisering van intensieve thuiszorg. 

De taken van de mantelzorg bestaan uit bet op zich nemen van alle aanvul

lende taken rond de professionele hulpverlening (aanvullende aanwezigheid , 

kooktaken, hulp in bet weekend en 's avonds), het op zich nemen van de 

co8rdinering van de zorg en het, zo nodig, op zich nemen van de eindver

antwoordelijkheid over de situatie. De hulpverleners begeleiden en onder

steunen de mantelzorg in bun taken en maken afspraken daaromtrent. Per 

situatie verschilde de mogelijkheden van de mantelzorg om deze taken te 
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vervullen. De mantelzorgtaken worden verricht door familie (echtgenoot , 

kinderen ) of buurvrouw. 

In 5 van de 9 situaties ligt de coOrdinerende taak bij de zorgverleners. Dit 

houdt in dat de hulpverleners de aanvullende zorg van de mantelzorg moeten 

mobiliseren. 

De eindverantwoordelijkheid moet gedragen worden door de pati@nt/cli@nt en 

zijn omgeving. Indien dit niet meer haalbaar blijkt zullen de hulpverleners 

naar een andere oplossing gaan zoeken. 

De rol va~ de huisarts 

Deze wordt getypeerd door: geen overleg , overleg of informatieuitwisseling. 

Geen overleg is er in 3 gevallen, overleg is er in 4 gevallen en informatie

ui twisseling in 2 gevallen . 

Kontakten met anderen 

In 3 gevallen is er overleg met de Sociaal Psycho Geriatrische Dienst en in 

2 gevallen overleg met het verpleeghuis . 
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