Persoonsgerichte Zorg
voor mensen met
één of meer chronische
aandoeningen in Amsterdam.
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Willemien Rietman, projectleider Persoonsgerichte Zorg
Els Tibosch, kaderhuisarts ouderengeneeskunde

SAG		
		

Anne van Staalen, huisarts
Ingrid Gerhardus, centrummanager & projectleider GG/ZZ

De Baarsjes		

Mariska van Heerde, huisarts

Noorderzorg		

Johan Berendse, huisarts

MedZZo		

Reinier van der Leij, huisarts

CHAGZ		

Gijs-Jan Mackay, huisarts

GAZO		

Parad Keijser, kwaliteitsmedewerker & POH-S

Hagro		
Diemen/Duivendrecht		

Moniek van den Ende, huisarts
Yvonne van der Werff, POH-S

Paramedici		

Maartje Kuijpens, fysiotherapeut; vertegenwoordiger paramedie / KNGF

Gemeente Amsterdam		
		
		
Cliëntenbelang
Amsterdam		

Ilse Kurver, contractmanagement / wijkzorg
Anne de Leeuw, beleidsadviseur zorg
Marijke Wigboldus, beleidsadviseur ouderen

Patiëntvertegenwoordigers
		

Elly Rahder
Agnes Cornelis

Bettery Institute		
		
		

Louis Overgoor, directeur en oprichter
Frances Voet, hoofdtrainer
Marijn Aalders, trainer en oprichter

Vilans		

Stephan Hermsen, adviseur Persoonsgerichte Zorg & Triple Aim

Zilveren Kruis 		
		

Edmee van den Akker, zorginhoudelijk adviseur Medisch Advies & Innovatie
Marlies Stalenhoef, zorginkoper regio West-Nederland

Elaa		

Stefan Wigger, senior adviseur

Persoonsgerichte Zorg
voor mensen met
één of meer chronische
aandoeningen in Amsterdam.

Persoonsgerichte Zorg is bezig met een opmars in Nederland. Betrokken partijen
zoals zorgverzekeraars, gemeenten, zorgorganisaties en zorgverleners zijn op zoek
hoe Persoonsgerichte Zorg een plek kan krijgen in het Nederlandse zorgstelsel.

Herman Klein Tiessink, senior beleidsmedewerker
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Ook in Amsterdam zijn we op zoek naar wat Persoonsgerichte Zorg betekent voor
mensen met één of meerdere chronische aandoeningen.
Om Persoonsgerichte Zorg goed in beeld te brengen is “Het Stedelijk Kernteam
Persoonsgerichte Zorg” samengesteld. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van
patiënten, zorgverleners (huisartsen, praktijkondersteuners, paramedici), medewerkers
van zorggroepen, adviesbureaus (Vilans, Elaa), de gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar
Zilveren Kruis. Zie pagina 2.
In 2018 en 2019 is het Stedelijk Kernteam meerdere keren bijeen geweest. Er is besproken
wat Persoonsgerichte Zorg is, hoe dit zich vertaalt naar de praktijk en wat het betekent
voor de verschillende betrokken partijen. De essentie hiervan is verwerkt in dit document.
Het ontwikkelen van Persoonsgerichte Zorg is een voortgaand proces. Dit stuk geeft de
stand van zaken weer van november 2019.
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Persoonsgerichte Zorg
Om Persoonsgerichte Zorg te realiseren zijn verschillende partijen nodig.
Persoongerichte Zorg is als een raderwerk. Elke partij is een rader in het
geheel en draagt bij aan de uitkomst. Iedereen is in beweging en met
elkaar verbonden. Alle raders hebben een wederkerige relatie tot elkaar.
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Het Stedelijk Kernteam definieert Persoonsgerichte Zorg
als volgt:
•

Het gaat om zorg, waarbij de mens centraal staat en niet de ziekte.

•

De mens in zijn context is uniek; zorg is maatwerk.

•

De zorgverlener geeft de mens meer vertrouwen in het eigen kunnen.

•

De patiënt is een actor in het proces en heeft eigen regie.

Uiteraard blijven de medisch inhoudelijke richtlijnen de basis voor het medisch handelen
van de zorgverlener. Om Persoonsgerichte Zorg optimaal tot zijn recht te laten komen is goede
samenwerking tussen het medisch en sociaal domein van groot belang.

Vanuit deze definitie heeft het Kernteam nagedacht
wat dat betekent voor elke partij .
We starten met de wensen en behoeftes van de patiënt, en wat er van hem wordt verwacht.
Vervolgens werken we dit uit voor de zorgverleners, zorggroep en systeem.
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Patiënt
Luisteren, serieus nemen
en eerlijke informatie.

Wat is belangrijk voor de patiënt?
1.

De patiënt wil dat er oprecht naar hem geluisterd wordt.

Dat betekent dat er tijd is om uit te leggen wat er speelt, ook als de patiënt moeite heeft om
zaken te verwoorden, zeker als Nederlands niet de moedertaal is.
Oprecht luisteren betekent ook dat er door de zorgverlener niet ingevuld wordt wat er wordt bedoeld.

2.

De patiënt bepaalt zelf wat hij belangrijk vindt.

De patiënt weet meestal zelf wat hij belangrijk vindt in zijn leven en hoe dat in relatie staat tot
de reden van het bezoek aan de zorgverlener. Als hij dat niet weet helpt de zorgverlener hem
dat te bepalen.

3.

De patiënt wil eerlijke informatie krijgen om besluiten over de zorg
te kunnen nemen.

Eerlijke informatie gaat over het hele scala aan informatie, onder andere over kansen en risico’s, kosten,
gevolgen van keuzes. Het model “gedeelde besluitvorming” is een geschikt hulpmiddel.

4.

De patiënt wil dat respectvol wordt omgegaan met zijn besluiten.

Ook als die besluiten niet overeenkomen met de opinie van de zorgverlener.

8

9

9

5.

De patiënt wil ervaren dat er wordt samengewerkt met andere zorgverleners.

Die ervaring kan blijken uit een goede overdracht naar andere zorgverleners, waarbij de
patiënt niet weer zijn hele verhaal hoeft te vertellen. Het helpt als er continuïteit is in
zorgverleners. Als het mogelijk is, is het beter om één praktijkondersteuner voor meerdere
ziektes te hebben en niet verschillende praktijkondersteuners.

6.

De patiënt wil verschillende mogelijkheden hebben om in contact
te komen met een zorgverlener.

Het gaat naast spreekuur en huisbezoek over telefonische, video- en e-consulten en
contacten via apps en digitale platformen.

7.

De patiënt wil informatie krijgen over Persoonsgerichte Zorg.

Via de praktijkwebsite, tv-scherm in de wachtkamer of een folder kan informatie worden
gegeven. Maar vooral zal de patiënt Persoonsgerichte Zorg ervaren in het gesprek met de
zorgverlener.

Van de patiënt wordt ook iets verwacht:

8.

Zowel patiënt als zorgverlener is verantwoordelijk voor een onderling
goede relatie.

9.

Er wordt een optimaal appèl op de verantwoordelijkheid van de
patiënt gedaan.
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De patiënt is een actor in het
proces en heeft de
eigen regie.
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Wat betekent dit
voor de zorgverlener?

Zorgverlener

1.

De zorgverlener heeft de juiste vaardigheden en competenties nodig.

Training helpt om zorgverleners de juiste gespreksvaardigheden eigen te laten maken. Het gaat
om luistervaardigheden, gedeelde besluitvorming, open vragen stellen. Bij voorkeur is dat een
*GG/ZZ-training, training positieve gezondheid of training **4D-model. Ook kennis van en
omgaan met verschillen in gezondheidsvaardigheden en cultuurspecifieke achtergronden van
patiënten kunnen (bij)geschoold worden. De handreiking ‘Aandacht voor zelfmanagement en
gezondheidsvaardigheden’ (Vilans) is hiervoor een goed hulpmiddel.

2.

De zorgverlener heeft tijd en ruimte nodig om de nieuwe manier
van werken eigen te maken.

Om een persoonsgericht gesprek te voeren, is soms wat meer tijd nodig dan voor een regulier
consult. Zeker als het nog geen routine is. Ook terugkombijeenkomsten en intervisie helpen
de zorgverlener de gesprekstechniek eigen te maken. Hier is tijd en ruimte voor nodig.

3.

De zorgverlener zorgt voor goede samenwerking.

Dit gaat om samenwerking binnen de praktijk, tussen zorgverleners in eerste en tweede lijn
en met hulpverleners in het sociaal domein. De patiënt zou moeten ervaren dat er geen drempels
zijn. Voor een goede samenwerking zijn kennismaking met elkaar (namen en rugnummers)
en afspraken hoe er wordt samengewerkt (afstemming, communicatie, terugkoppeling etc.)
belangrijk. Ideaal is om als netwerk samen een scholing te volgen en intervisie te doen.

*GG/ZZ
(van) Ziekte & Zorg naar Gedrag & Gezondheid
**4D-Model
Vier domeinen model
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4.

De zorgverlener wil het verhaal en de doelen van de patiënt goed
communiceren en registreren.

Persoonlijke doelen vastleggen, wel of niet het hele verhaal van de patiënt in het dossier
vastleggen: registratie en communicatie zijn belangrijk voor de wederzijdse afstemming
en samenwerking. ICT-toepassingen kunnen helpen om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld
een digitaal platform, waarin de patiënt bepaalt wie wat mag lezen.

5.

Zorgverlener

De zorgverlener wil beschikken over materialen en (hulp)middelen op maat.

Sommige patiënten zijn heel goed in staat om met een duwtje in de rug zelf aan de slag
te gaan. Al dan niet met hulpmiddelen zoals apps of andere eHealth-toepassingen.
Andere patiënten hebben behoefte aan meer (multidisciplinaire) begeleiding en zorg.
De zorgverlener moet over een scala aan materialen en hulpmiddelen beschikken om
patiënten daarbij te ondersteunen.
Dit sluit aan bij de ideeën die Zilveren Kruis heeft rondom inkoop van chronische zorg in 2020.
Een overzicht van welke materialen en middelen in Amsterdam beschikbaar zijn, zal in het
vervolgtraject ontwikkeld worden.

6.

Echt openstaan voor
een nieuwe manier
van werken

De zorgverlener heeft (regel)ruimte nodig.

Ruimte wat betreft invulling van Persoonsgerichte Zorg (hoe, wat, wanneer en in welk tempo),
maar ook qua tijd en/of financiering; het gaat niet vanzelf en dergelijke veranderingen kosten
tijd om goed geïmplementeerd te worden. Het is belangrijk en noodzakelijk dat de zorgorganisatie
dit faciliteert.

7.

De zorgverlener maakt binnen de eigen praktijk afspraken hoe
Persoonsgerichte Zorg wordt geïmplementeerd.

Hoe is de onderlinge samenwerking, hoe vindt de externe communicatie plaats, etc. Intervisie
en terugkombijeenkomsten met anderen, binnen en buiten de praktijk, bieden meerwaarde.
Een handleiding kan hierbij ook helpen.
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Persoonsgerichte Zorg
gaat om een omslag bij de zorgverlener....

....maar óók bij de patiënt.
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Casus Persoonsgerichte Zorg
Marieke Kerstens, huisarts Spaarndammerbuurt.

“Ik heb een vrouw in mijn praktijk die al heel lang en heel vaak met klachten van chronische
pijn bij mij komt. Tijdens de consulten luister ik naar de beschrijving van haar klachten en
draaien ondertussen de radertjes in mijn hoofd op volle toeren: Heb ik echt alle oorzaken
goed onderzocht? Zie ik niks over het hoofd? Moet ik niet toch nog een keer verwijzen of
iets anders uitproberen?

In de training ‘Gezondheid en Gedrag’ van Bettery die ik volgde via de zorggroep, leerde ik
een GG-gesprek voeren. Ik luisterde naar haar, zonder voor haar in te vullen, en ging echt
op mijn handen zitten. Ik vroeg haar naar wat ze leuk vond om te doen vóórdat de pijn
chronisch werd. Ze vertelde dat ze graag bakte.

De keer erna kwam ze aanzetten met zelfgebakken koekjes. Ze vertelde dat ze door de vraag
was geschrokken omdat ze dat bakken nooit meer deed, dat ze het plezier in haar leven kwijt
was. Dat was het begin van een ommekeer. Ze realiseert zich nu dat ze moet leren omgaan
met de chronische pijn. Met de Mensendieck-therapeut, die ook de GG-training volgde, gaat
ze dat doen in plaats van maar doorverwijzingen te blijven vragen.

Ik zag haar na een paar maanden weer en het gaat goed. Ze vertelde dat ze blijer in het leven
staat. Door dat bakken kwamen we verder, kregen we een heel ander gesprek. Als ik meer
van dit soort gesprekken doe, is het werk leuker. En dat maakt mij indirect een betere dokter.”
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Wat kan de zorggroep doen?
1.
Zorggroep

Stimuleren en
faciliteren
van de zorgverlener

De zorggroep dient zich steeds af te vragen: wat is belangrijk voor
de professionals en wat hebben zij nodig?

Zorgverleners vragen om een waardevrije houding van de zorggroep. Ze willen zelf de regie
hebben bij de implementatie van Persoonsgerichte Zorg. De zorggroep faciliteert regel- en
scharrelruimte zodat professionals de visie en toepassingen van Persoonsgerichte Zorg eigen
kunnen maken. De zorggroep geeft de aangesloten zorgverleners het vertrouwen en zal meer
faciliteren en minder controleren.

2.

De zorggroepen faciliteren de professionals om vaardigheden
en competenties te verwerven.

Zij organiseren trainingen over Persoonsgerichte Zorg (GG/ZZ-training, training positieve
gezondheid of training 4D-model). Zij stimuleren en organiseren intervisie. Zij verzamelen
en/of ontwikkelen hulpmiddelen voor de praktijk. Zij helpen praktijken om Persoonsgerichte
Zorg in de praktijk te implementeren.

3.

De zorggroep ondersteunt actief de samenwerking tussen het medisch
en sociaal domein door daarin samen met de gemeente op te trekken.

Zij zoekt samen met betrokkenen op verschillende niveaus naar de juiste schaal en ondersteunt bij het maken van afspraken. Ook wordt actief gezocht naar een veilig en betrouwbaar
medium voor onderlinge, zo mogelijke digitale, communicatie.

4.

De zorggroep zorgt voor de benodigde voorwaarden.

Ze creëert –om bovenstaande te realiseren- in samenspraak met de preferente
zorgverzekeraar de benodigde voorwaarden (tarief, tijd, indicatoren).
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Zorggroep

Uitdaging
Faciliteren van regelruimte
om Persoonsgerichte Zorg
in de praktijk toe te passen.
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Systeem

Wat kan het systeem doen ?
Onder het systeem verstaan we het geheel van beleid en regels van de (lokale) overheid.
Wet- en regelgeving hebben invloed op samenwerking, informatie-uitwisseling en het
financieren van zorg.

Voor Amsterdam betekent het dat gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis,
bijdragen aan het realiseren van Persoonsgerichte Zorg.

Nieuwe vormen
ontwikkelen van
samenwerken
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Wat betekent Persoonsgerichte Zorg
voor de gemeente?

Wat betekent Persoonsgerichte Zorg
voor de zorgverzekeraar?

De gemeente werkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen sociaal
domein en medische zorg op wijkniveau.

Zilveren Kruis stimuleert zorggroepen om Persoonsgerichte Zorg te implementeren.
Samen met de zorggroepen werkt Zilveren Kruis aan de voorwaarden om als praktijk
de chronische zorg op een persoonsgerichte wijze te kunnen organiseren.

Het sociaal domein biedt bewoners hulp en ondersteuning in de vorm van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De gemeente draagt zorg voor een passend aanbod in de
verschillende wijken. Het gaat om welzijn en maatschappelijke dienstverlening in combinatie
met wonen, inkomen, schulden en veiligheid. Het aanbod moet aansluiten op en op maat zijn
voor de vraag van patiënten. De gemeente werkt nu aan een doorontwikkeling van sociale
buurtteams. De intentie is dat huisartsenwijkteams en sociale buurtteams elkaar kennen en
met elkaar samenwerken.

Welzijn op Recept wordt in de
gehele stad succesvol aangeboden.
welzijnopreceptamsterdam.nl

Zilveren Kruis financiert via zorggroepen de ketenzorg: medische zorg voor mensen met een
chronische aandoening. Om te onderzoeken welke financiering nodig is voor persoonsgerichte,
chronische zorg vragen de zorggroepen tijd en (regel)ruimte. Het is immers niet eenduidig
hoe die zorg eruit ziet wanneer er maatwerk wordt geboden en wat dat precies oplevert.

Zilveren Kruis heeft een langetermijnvisie opgesteld om
de zorg voor patiënten met een chronische aandoening
op een andere manier te organiseren en financieren.

De welzijnscoaches zijn in de wijken en
in de huisartsenpraktijken steeds meer
een vertrouwd persoon voor verwijzers
en patiënten. De welzijnscoach matcht
de hulpvraag van een patiënt aan het
welzijnsaanbod in de wijk.

Hier kan elke Amsterdamse zorgverlener
zijn welzijnscoach en maatschappelijk werker
vinden.
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Wat levert Persoonsgerichte Zorg op?
Diverse onderzoeken laten wel zien dat
meer tijd voor de patiënt en persoonsgerichte
consulten leiden tot minder verwijzingen
naar de tweede lijn en tot meer tevreden
patiënten én zorgverleners.

Samen
maken we
Persoonsgerichte Zorg
mogelijk!
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Concept en ontwerp PuurElise.nl

Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de ROHA,
trekker van het thema Persoonsgerichte Zorg,
binnen de Alliantie Huisartsen Amsterdam

