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In West Friesland wordt al jaren door deelnemende huisartsenpraktijken gewerkt volgens het 

geriatrische zorgmodel, waarin de eigen wensen/doelen van de oudere en het leveren van 

proactieve samenhangende zorg centraal staan. In juli 2020 is de financiering van deze zorg voor 

ouderen veranderd van een module/prestatie in een DBC, dat wil zeggen: van een opslagtarief per 

ingeschreven patiënt in een vast bedrag per deelnemende oudere voor de praktijk en een klein 

bedrag voor de Zorgkoepel. Daarmee is de rol van ZWF versterkt. Was zij aanvankelijk adviserend, nu 

is zij daadwerkelijk ondersteunend en faciliterend. Deze rol wordt zowel op praktijkniveau als op 

regioniveau vorm gegeven. M.b.t het regioniveau maakt ZWF via de kaderarts ouderengeneeskunde, 

de commissie  ouderenzorg en projectmedewerkers werkafspraken met VVT-organisaties, 

ziekenhuis, gemeenten en andere betrokkenen.  

Op praktijkniveau ondersteunt ZWF deelnemende praktijken en hun medewerkers. Zij ondersteunt 

en ontzorgt deelnemende praktijken d.m.v.  het faciliteren van een zorgprogramma, 

praktijkbezoeken, scholingen en consultaties. 

Bij het aangaan van de DBC zijn er geen harde kwaliteitseisen gesteld door VGZ. Wel zijn VGZ en ZWF 

overeengekomen om samen met de betrokken huisartsen te komen tot een breed gedragen 

kwaliteitsbeleid. Met als doel om de toegevoegde waarde van de DBC voor deze kwetsbare ouderen 

te kunnen toetsen. Hoe wordt er door de praktijk invulling gegeven aan de DBC? Lukt het de 

praktijken om het model toe te passen? Zijn de betrokken praktijkondersteuners voldoende 

toegerust? Krijgen de aangemelde ouderen de zorg die is afgesproken? En het belangrijkste: levert 

deze manier van werken op wat we beogen, namelijk: aansluiten bij de wensen van ouderen, een 

ervaren gevoel van veiligheid en regie, afstemming tussen alle betrokkenen en zijn de gevolgen van 

incidenten zo klein mogelijk? 

Wat is kwaliteit? 

In een gezamenlijk rapport van LHV, NHG en InEen staat de veranderende visie op kwaliteit 

beschreven. Veelzeggend is een citaat hierover: Kwaliteit van zorg wordt wat zorgverleners en 

patiënt samen goede zorg vinden, en werken aan kwaliteit wordt: daarvan samen leren. (Kremer et 

al., 2018). Dus niet meer de vraag staan de vinkjes goed? Maar veeleer de vraag wat is goede zorg en 

hoe kan ik van jou leren om die te leveren? Om het concreet te maken wordt gewerkt met 

spiegelinformatie. Eigenlijk zoals we dat bij het FTO al jaren doen: op grond van data met elkaar in 

gesprek gaan over de verschillen en zelf doelen formuleren om het beter te doen. We weten dat de 

praktijkvariatie tussen huisartsenpraktijken groot is. Dit is echt niet allemaal te verklaren vanuit 

populatieverschillen. Tegelijk is het niet altijd meteen duidelijk wat goede zorg is op een individueel 

niveau. In de ouderenzorg is er per definitie sprake van maatwerk. 

 

Hoe kunnen wij toewerken naar een lerend systeem? 

Het gaat dus niet alleen om het meten van enkele parameters die vastgelegd worden in het dossier. 

Het gaat om het inventariseren van ervaringen van ouderen, familie en zorgverleners en om de 

bereidheid om te leren. ZWF wil niet zozeer controleren en beoordelen, maar veeleer een systeem 

van ‘leren van elkaar’ faciliteren. Hierbij is het wel noodzakelijk dat er een minimaal niveau in de 
uitvoering wordt geformuleerd, omdat er anders onvergelijkbare situaties ontstaan en er wel sprake 

kan zijn van het vergelijken van appels met peren. We hebben het volgende voor ogen: 



1. Formuleren van een enkele indicatoren, waardoor we kunnen zien dat praktijken 

grotendeels doen wat is afgesproken. De drempel bij deze parameters wordt zodanig 

gekozen dan minimaal 2/3 van de deelnemende praktijken hieraan voldoet. 

2. Praktijken die wel aan deze norm voldoen worden in groepjes verdeeld en gaan met elkaar 

in gesprek. Hierbij worden ervaringen van de medewerkers gedeeld en bespreken zij 

onderling wat goed gaat en waar ze tegenaan lopen. In tweede instantie kunnen 

deelnemende praktijken spiegelinformatie gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. ZWF 

faciliteert desgewenst het aanleveren van deze spiegelinformatie. Denk aan gebruik van 

data uit het HIS via Stizon / mijn Inszo, maar ook aan het gebruik van vragenlijsten die de 

praktijken zelf laten invullen door ouderen, mantelzorgers, praktijkmedewerkers of andere 

zorgmedewerkers (bijvoorbeeld deelnemende partijen aan het MDO). Zo ontstaat een 

lerend systeem dat stimuleert en inspireert. 

3. Praktijken die niet aan deze norm voldoen worden ondersteund en gecoacht door ZWF tot 

ze er wel aan voldoen. Als dit na een redelijke termijn (2-3 jaar) nog niet lukt, vragen we hen 

te stoppen met deelname aan de DBC. Ze kunnen gedurende deze periode wel meedraaien 

in de ‘lerende groepen’ 

We denken dat op deze manier een lerend systeem ontstaat waarbij medewerkers elkaar inspireren 

en motiveren. Praktijken die het bieden van proactieve samenhangende zorg goed in de vingers 

hebben, kunnen andere praktijken inspireren, bijvoorbeeld op een scholingsbijeenkomst, en laten 

zien wat deze manier van werken de patiënt én de praktijk hen oplevert. 

 

 

 

 

 


