
Wat is er gedaan ? 

1. In samenspraak met de verzorging, huisartsen worden de patiënten  

 bij opname direct naar de fysiotherapeut verwezen. 

2.    De fysiotherapeut maakt bij opname patiënt een beweegplan. 

3. Extra inzet van vrijwilligers om patiënten te ondersteunen bij  

       het beweegplan 

4. Er komt een informatiekaart voor SEH artsen over de juiste manier  

 van verwijzen 

 

 

 

 

 

 
Doel van het project 

1. Patiënten worden op tijd gemobiliseerd waardoor  zij sneller  

          herstellen en eerder naar huis kunnen. 

 

2.   Patiënten worden door SEH en huisarts direct  naar de juiste  

         afdeling verwezen om onnodige  overplaatsingen te voorkomen. 

 

 

 

 

 

Huisartsenhospitaal 
Corrie Jongsma, huisarts te Drachten 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde, kwaliteitsproject 

Looptijd project:  

 
 Beschouwing 
 

 Door dit project is de samenwerking  verbeterd, lopen de verwijzingen naar de fysiotherapeut beter en      

wordt  zoveel  mogelijk  inactiviteit  voorkomen. Of dit effect heeft op de ligduur zal moeten blijken. 
 
Wel lijkt er een tendens te zijn dat er steeds meer patiënten  met een zwaardere zorgbehoefte worden  
doorverwezen en opgenomen in het hospitaal. Daarom is er binnenkort een overleg met de 
zorgverzekeraar  om te kijken of ligduur verlengd kan worden en of het indicatiegebied  aangepast moet 
worden. 
 

 

   

Contact: corriejongsma@hotmail.com              website: www.sunenz.nl   

 

Het huisartsenhospitaal is een voorziening 

waar huisartsen 24 uur per dag hun eigen 

patiënten kunnen laten opnemen voor een 

maximale duur van drie weken om zo een 

opname in het ziekenhuis te voorkomen. 

 

Waar is het ? 

Er zijn 5 bedden in een modern 

verpleeghuis in Drachten op de afdeling 

reactivering. 

 

Wat is het probleem ? 

Een kwart van de patiënten kan na drie 

weken nog niet haar huis. De opname 

wordt met drie weken verlengd of ze 

worden overgeplaatst naar reactivering. 

 

Mogelijke factoren die een rol spelen: 

Patiënten mobiliseren/activeren niet snel 

genoeg mede door late verwijzing naar de 

fysiotherapeut en/of te weinig 

ondersteuning van de verzorging. 

Inactiviteit leidt tot spiermassaverlies en 

daardoor nog langer herstel. 

 

Sinds 2014 mag ook de SEH verwijzen ( 

huisarts blijft hoofdbehandelaar ) mogelijk 

hierdoor meer verkeerde bedproblematiek. 
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Handleiding bij het maken van een poster 

 

Contactgegevens: 

Maak jezelf herkenbaar voor buitenstaanders: naam, functie, waar kom je vandaan (provincie, organisatie…) en 
hoe ben je bereikbaar?  

 

Beknoptheid tekst: 

•  Houd de titel kort en bondig, benoem alleen het onderwerp (geen volzinnen). Eventueel kan een subtitel 
aangemaakt worden. 

•  Houd de hoeveelheid tekst per blok beperkt. De boodschap moet in één oogopslag helder zijn. 

 

Opties:  

•  Gebruik een subtitel 

•  Verwijs voor nadere informatie naar een externe website of tel. nummer/e-mailadres. 

•  Maak een voetnoot voor verwijzing naar nadere informatie/documentatie  

 

Foto/schema/plaatje: 

Voordeel: Dit maakt de poster persoonlijk, en zorgt dat hij opvalt.  

•  Houd rekening met de leesbaarheid: achtergrondplaatjes maken de tekst moeilijk leesbaar, zeker bij geprinte 
versies. 

•  Gebruik geen web-plaatjes ivm de slechte kwaliteit bij het vergroot uitprinten (ook al lijkt het duidelijk op het 
scherm). Maak ev. gebruik van de scanner bij Boerhaave (Judith van Wijck). 

•  Denk om auteursrechten. 

 

Tabellen: 

Gebruik alleen een tabel als deze ook daadwerkelijk iets toevoegt aan de boodschap, anders trekt hij de aandacht 
weg. Eventueel via verwijzing op internet te vinden. 

 

Kleurschema’s: 

Houd voor de herkenbaarheid de voorgestelde kleurschema’s per vak aan (aanleiding = blauw; doel = geel; aanpak 
= groen; conclusie = rood). De overige opmaak kan zelf ingevuld worden. 

 

Overig:  

• Poster op staand formaat houden (niet liggend) 

• Houd rekening met de snijranden: tekst en plaatjes niet te dicht op de rand plaatsen 

• Zoek een voorbeeldposter, bv. eerdere afgestudeerden KOOG en/of Kaderopleiding Beleid & Beheer 

• Deze poster is in powerpoint gemaakt. Voor het laten printen: let op formaat van het bestand(A0/A3?) en 
bestandstype (veelal aanleveren in PDF-formaat, zodat er niets meer kan verschuiven in tekst).  

• Zie instructie in de studiehandleiding. 

 

Kernboodschap:  

Houd het simpel, bondig en aantrekkelijk om nadere informatie op te vragen!  

 
 


