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Overzicht tools per hoofdstuk 
 
 
Onderstaande tools komen aan bod in de bijbehorende hoofdstukken.  
In de tekst wordt de betreffende tool onderstreept aangegeven. In de digitale versie is 
het dus mogelijk om hierop te klikken, en zodoende bij de tool terecht te komen.  
 
MOVIT Informatie        Hoofdstuk 1 en 2 

− Informatiefolder algemeen       
− Informatiefolder cliëntenraden 
− Nieuwsbrieven         
− Bouwplan rollenspel werkgroepen 
− Intentieverklaring bestuurders VVT-organisaties    

 
 
MOVIT-startbijeenkomsten       Hoofdstuk 2 

− Uitnodiging    
− Presentatie 
− Brieven inventarisatie professionals 

 
 
Lokale Werkgroepen        Hoofdstuk 1 en 3 

− Brieven inventarisatie gewenste rol individuele professionals 
− Draaiboek begeleiding        
− MOVIT-the movie        
− Ervaringen werkgroepleden 
− Evaluatieformulier kaderhuisartsen ouderengeneeskunde 

 
 
MOVIT-scholingen 

− Draaiboek bijeenkomsten      Hoofdstuk 1 en 3 
− Protocol wondzorg         
− Protocol Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO)    
− NHG-LAEGO kaart 

 
 
Symposium ‘So you think you can MOVIT’      Hoofdstuk 1 en 3 

− Brieven 
− Bouwplan  
− Posters          

 
 
Vergoedingensystematiek verzorgingshuizen en professionals  Hoofdstuk 1 - 3 
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Inleiding 
 
Ouderen met een behoefte aan zorg en ondersteuning op meerdere gebieden hebben 
baat bij afstemming van het aanbod. In veel situaties is het aanbod echter 
gefragmenteerd omdat het geleverd wordt door meerdere aanbieders en instanties die 
onderling geen structurele vorm van samenwerking hebben. In het verzorgingshuis 
speelt deze ‘mismatch’ het sterkst, maar deze is ook daarbuiten zichtbaar. Pogingen om 
deze samenwerking te realiseren waren tot nu toe vooral lokaal, tijdelijk en op 
projectbasis. MOVIT is gericht op structurele samenwerking tussen de professionals van 
verschillende disciplines en organisaties. Om dit te realiseren zijn er binnen MOVIT 
verschillende draaiboeken en protocollen ontwikkeld. Deze toolkit biedt de instrumenten 
voor het realiseren van structurele samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij 
de zorg en ondersteuning voor ouderen met meervoudige hulpbehoeften zowel binnen 
als buiten het verzorgingshuis. 
 

MOVIT 
Het MOVIT-project is in 2009 gestart in het kader van het Nationaal Programma 
Ouderenzorg. Binnen MOVIT zijn in 35 verzorgingshuizen in de regio Zuid-Holland Noord 
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden gevormd en begeleid. De volledige naam 
van MOVIT is: Medische zorg Optimalisatie Verzorgingshuizen Implementatie Traject.  
De afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC is de uitvoerder van 
dit project. 
 
Door voortschrijdend inzicht binnen het project en het proces van extramuralisering 
tijdens de looptijd, is MOVIT een implementatie geworden van geïntegreerde zorg voor 
ouderen met meervoudige hulpvragen in de eerstelijn. Hoewel MOVIT ontwikkeld is in 
het verzorgingshuis, is het concept evengoed breder toepasbaar in de extramurale 
situatie. 
 

De Toolkit 
Bij het ontwerpen en uitvoeren van de implementatiestrategie van MOVIT is het boek 
‘Implementatie. Effectieve verbetering van de patiëntenzorg’  van Richard Grol en Michel 
Wensing als leidraad gebruikt.1 In hun boek beschrijven zij een model voor effectieve 
implementatie. De in het boek uitgedragen fundamentele boodschappen zijn vanaf het 
begin ingebouwd in de implementatiestrategie van MOVIT. Toch zijn ze nog maar 
gedeeltelijk terug te vinden in deze toolkit doordat het een toegepaste handleiding is en 
implementatie in werkelijkheid geen stapsgewijs proces is: diverse elementen worden 
naast elkaar, en soms bij herhaling, doorlopen waardoor de onderliggende structuur 
minder zichtbaar wordt. 
 
Daarom wordt de toolkit in slechts vijf hoofdstukken gepresenteerd: algemene MOVIT-
informatie, voorbereiding voor regionale implementatie, implementatie MOVIT op lokaal 
niveau, evaluatie en de mogelijkheden het concept toe te passen in de extramurale 
situatie.  
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Ieder hoofdstuk bevat een procesbeschrijving en de tools die MOVIT bij de uitvoering 
heeft gebruikt. Deze tools kunnen de implementatie van MOVIT in een andere regio 
ondersteunen.  
Sommige tools kunnen in verschillende stadia van het project ingezet worden, deze tools 
worden dan ook in verschillende hoofdstukken weergegeven. 
 

Terminologie 
De terminologie in het veld van de integrale zorg en ondersteuning voor ouderen is 
soms onduidelijk.  
Zo wordt gesproken over de ouderen, maar ook over patiënten, cliënten of burgers. 
Met betrekking tot de aanbieders worden termen gehanteerd zoals professionals, 
hulpverleners, verzorgenden en welzijnswerkers.  
Met informele zorgverleners worden soms mantelzorgers bedoeld, soms vrijwilligers en 
soms beiden. 
Zelfs de begrippen zorg en ondersteuning zijn voor meerdere uitleg vatbaar: sommigen 
zien zorg in de breedste zin, terwijl anderen hier de medische zorg onder verstaan. In 
dit laatste geval wordt ondersteuning dan beschouwd als het domein van de 
welzijnswerker, met of zonder inzet van mantelzorger en vrijwilliger. 
 
In deze toolkit is gestreefd naar consistent en duidelijk gebruik van termen. Daar waar 
het specifiek om een groep gaat is deze zo duidelijk mogelijk genoemd. Bijvoorbeeld, 
huisarts, specialist ouderengeneeskunde een  verzorgende. Daar waar het meer 
algemene aanduidingen aangaat is de bedoeling steeds inclusief en niet exclusief. 
Bijvoorbeeld onder ouderenzorg wordt verstaan: alle ouderen en alle zorg en dus ook 
ondersteuning. 
Het is dus aan de lezer om met een open blik te lezen, de kansen te zien en zich niet 
ingeperkt of uitgesloten te voelen. 
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Opbouw toolkit 
 
Hoofdstuk 1: Algemene MOVIT-informatie  
Dit hoofdstuk levert de onderbouwing die gewenst is bij het introduceren van MOVIT bij 
de relevante partijen in een nieuwe regio. Het beschrijft de aanleiding en urgentie, het 
concept, het proces en de te verwachten resultaten. 
 
Hoofdstuk 2: Voorbereiding voor regionale implementatie 
Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die benodigd zijn voor een goede regionale 
implementatie van MOVIT. Thema’s die in dit hoofdstuk aan bod komen zijn: 
communicatie, regio analyse, informeren, bewustzijn en urgentie kweken, motiveren 
voor deelname en het realiseren van voorwaarden voor deelname.  
 
Hoofdstuk 3: Implementatie MOVIT op lokaal niveau 
Dit hoofdstuk spitst zich toe op de uitvoering van MOVIT op het lokale niveau. De 
MOVIT-interventie bestaat uit het tot stand brengen van de werkgroepen per 
verzorgingshuis en het verbeterplan ten behoeve van de zorg en ondersteuning dat in 
de werkgroep wordt geïnitieerd en uitgevoerd. De begeleiding en scholing van de 
werkgroepleden behoren tevens tot dit hoofdstuk.  
 
Hoofdstuk 4: Effecten 
Dit hoofdstuk toont een eerste evaluatie van het MOVIT project in de regio Zuid-Holland 
Noord in de periode 2009 – 2013. De resultaten hiervan kunnen gebruikt worden als 
onderbouwing en illustratie bij de introductie van MOVIT in een andere regio. Ook 
kunnen er elementen aan ontleend worden en gebruikt bij de evaluatie van de 
implementatie daar. 
 
Hoofdstuk 5: MOVIT Extramuraal 
Dit hoofdstuk gaat in op de mogelijkheden van het gebruik van het MOVIT-concept bij 
het realiseren van integrale zorg en ondersteuning in de wijk in de vorm van MOVIT-XM 
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Hoofdstuk 1: Algemene MOVIT-informatie 
 
Dit hoofdstuk levert de onderbouwing die gewenst is bij het introduceren van MOVIT bij 
de relevante partijen in een nieuwe regio. Het beschrijft de aanleiding en urgentie, het 
concept, het proces en de te verwachten resultaten. 
 

1.1 Aanleiding en urgentie 
De Nederlandse bevolking is al jaren aan het vergrijzen, en deze vergrijzing zal de 
komende jaren sterker worden. Het aantal 65-plussers loopt naar verwachting op van 
2,6 miljoen in 2011 tot 3,8 miljoen in 2025. Een stijging van zestien procent van de 
totale bevolking, naar 22 procent.2 Niet alleen komen er steeds meer ouderen, maar 
worden zij ook steeds ouder, zodat gesproken kan worden van een dubbele vergrijzing.3 
 
Het aantal mensen dat in een verzorgingshuis woont neemt daarentegen de laatste 
jaren steeds verder af. Van de ouderen die nog wel in het verzorgingshuis verblijven 
neemt de leeftijd en de zorgzwaarte toe: de gemiddelde leeftijd is 85 jaar en de 
zorgzwaarte lijkt steeds meer op die van de verpleeghuispopulatie. Bij ouderen met een 
hoge zorgzwaarte in het verzorgingshuis wordt een specialist ouderengeneeskunde 
betrokken, als adviseur of als hoofdbehandelaar.4;5;6 
 
Door overheidsbeleid zullen ouderen steeds langer thuis blijven wonen en daar de zorg 
en ondersteuning ontvangen. Aangestuurd wordt op een model waarbij minder ruimte is 
voor professionele ondersteuning, en meer nadruk komt te liggen op de eigen 
mogelijkheden, die van het sociale netwerk en de collectieve welzijnsvoorzieningen. Dit 
vergt wijzigingen in de verwachtingen en rollen van de ouderen, mantelzorgers, 
professionals en financiers (zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten).  
Het aantal verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen wordt teruggedrongen. Veel ouderen 
blijven zelfstandig wonen en er ontstaan nieuwe, kleinschalige woonvormen hetgeen 
past bij de wens van de ouderen zelf. De huisarts is hierbij de voor de hand liggende 
hoofdbehandelaar als generalist en voortbouwend op de bestaande relatie met de 
oudere en zijn/haar systeem. De specialist ouderengeneeskunde speelt hierbij een 
belangrijke aanvullende rol. Verzorgende, verplegende, paramedische, farmaceutische 
en welzijnsprofessionals hebben ieder een eigen toegevoegde waarde. Om deze 
meerwaarde optimaal te benutten is een georganiseerde samenwerking noodzakelijk.  
 
Organisatie van zorg 
Zowel in als buiten het verzorgingshuis neemt het aandeel toe van ouderen met 
gecombineerde somatische, psychogeriatrische en/of psychiatrische problematiek en 
ouderen met een verstandelijke beperking. De huidige organisatie van zorg is 
onvoldoende toegerust om het hoofd te bieden aan bovengenoemde ontwikkelingen.  
De belangrijkste constateringen met betrekking tot de organisatie van medische zorg in 
de verzorgingshuizen zijn: een gebrek aan inhoudelijke kwaliteit van zorg, behoefte aan 
betere en meer toegankelijke registratie van de medische gegevens en aan een meer 
gecoördineerde zorgverlening. Onderliggende knelpunten hierbij zijn fragmentatie van 
zorg door het grote aantal betrokken zorgverleners, onduidelijkheden over de 
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taakomschrijvingen en werkafspraken en een ongestructureerde en/of moeizame 
samenwerking tussen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verzorgenden 
waardoor gebrek aan continuïteit ontstaat. Daarnaast ontbreekt vaak de verslaglegging 
in het zorgdossier van ouderen en de aanwezigheid van de huisarts bij het 
multidisciplinaire overleg (MDO).7;8 
 
De geconstateerde tekortkomingen van de organisatie van zorg in het verzorgingshuis 
spelen in de extramurale situatie minstens even sterk. De scheiding van wonen en zorg 
met de verbreding naar een vorm die meer gericht is op preventie en welzijnsaspecten 
en deels geleverd wordt door informele zorgverleners brengt nieuwe uitdagingen mee. 
Het welzijn en de eigen regie van thuiswonende ouderen wordt een veel belangrijkere 
rol toegekend. Hierdoor zijn veranderingen vereist bij het financieren, organiseren en 
aanbieden van de zorg en ondersteuning. 
 

1.2 Doelstelling 
MOVIT heeft als doelstelling de zorg en ondersteuning voor ouderen met meervoudige 
hulpvragen te verbeteren door de regionale implementatie van een integraal model. 
Het ideale model vormt het ‘ultieme doel’. Het bereikte resultaat is zorg en 
ondersteuning van de best haalbare kwaliteit, binnen de gegeven omstandigheden, voor 
alle ouderen, en professionele voldoening voor de zorgverleners bij een op langere 
termijn vol te houden belasting.  
 
Dergelijke modellen zijn elders al eerder op beperkte schaal toegepast. MOVIT heeft een 
praktische aanpak ontwikkeld voor het implementeren van het model in een 
meerderheid van de instellingen in een grotere regio. Door het implementeren op een 
regionale schaal, kunnen voorwaarden geschapen worden, die invulling op lokaal niveau 
mogelijk en/of makkelijker maken. 
 
De werkvorm van het model bestaat uit multidisciplinaire teamzorg. De basis hiervan 
wordt gevormd door een periodieke en systematische inventarisatie van de situatie van 
alle individuele ouderen. Deze inventarisatie bestrijkt alle domeinen die van belang zijn 
voor de kwaliteit van leven van de oudere. Deze informatie wordt verwerkt in een 
zorgbehandelplan. Voor het multidisciplinair vaststellen en monitoren van het 
zorgbehandelplan heeft MOVIT een model ontwikkeld: het Gestructureerd Periodiek 
Overleg (GPO).  
 
De betrokken disciplines in de verzorgingshuissituatie zijn in ieder geval: de huisarts(en), 
de verzorgenden en verpleegkundigen, de zorg- en teammanagers, de apotheker en de 
specialist ouderengeneeskunde. 
 
Zoals in de inleiding al omschreven, kan de gehanteerde methodiek van MOVIT ook 
buiten het verzorgingshuis ingezet worden, bij het realiseren van integrale zorg en 
ondersteuning voor ouderen in de wijk. Deze toolkit is óók voor die situatie toepasbaar. 
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1.3 Doelgroep 
Uit bovengenoemde doelstellingen vloeit voort dat de MOVIT-interventie met name 
werkt op een verbetering in de organisatie van de zorg. De zorgaanbieders vormen de 
voornaamste doelgroep van MOVIT. Concreet zijn dit voor de verzorgingshuissetting in 
ieder geval: huisartsen en praktijkondersteuners, verzorgenden en verpleegkundigen, 
zorg- en teammanagers, specialisten ouderengeneeskunde en apothekers.  
 
Hoewel het doel is dat de verbeterde organisatie voor de ouderen merkbare resultaten 
oplevert zal dit indirect zijn. Eerst zullen de aanbieders met elkaar aan de slag moeten 
om een organisatievorm te ontwikkelen die het mogelijk maakt om, op basis van de 
wensen van de ouderen, een afgestemd aanbod te doen.  
 
De doelgroep voor de MOVIT-toolkit zijn hiermee, in eerste instantie, alle groepen 
professionele en informele zorg- en ondersteuningsaanbieders die een concept zoeken 
als houvast bij het implementeren van een integrale vorm van zorg en ondersteuning, in 
een regio bestaande uit meerdere locaties. Het rekening houden met lokale kenmerken 
en behoeften en het institutionaliseren van eigen regie behoren tot de kenmerken van 
integrale zorg. Hierdoor raken ouderen, mantelzorgers en (maatschappelijke) 
organisaties gaandeweg betrokken. 
 

1.4 Filosofie 
Hoe wil MOVIT de genoemde doelen bereiken en wie gaat dat begeleiden? Deze 
paragraaf beschrijft het benodigde projectteam, de achterliggende filosofie en daaruit 
voortvloeiend aanpak van MOVIT. Een volledige uitwerking van de interventie, met 
bijbehorend stappenplan, is te lezen in de volgende hoofdstukken.  
 
Het projectteam 
Welke organisatie werpt zich op als initiator van MOVIT in een regio en levert het 
benodigde personeel voor het MOVIT-projectteam? Overwegingen zijn, naast personele, 
logistieke en financiële ook strategische. Welke rol speelt deze organisatie in de regio? 
Hoe wordt zij gezien door andere partijen? Hoe verhoudt dit project zich tot andere 
activiteiten en kan ze de gewekte verwachtingen op langere termijn waar maken? Ook 
bestuurlijke en juridische overwegingen spelen een rol. Vormt het project een 
rechtspersoon of maakt ze hier een deel van uit? Hoe zit het met haar beslisrecht? Is ze 
autonoom om de doelen van het project na te streven of is ze gebonden door de 
belangen van haar ‘moederorganisatie’ of achterban? 
Functies die het projectteam dient te vervullen liggen op het gebied van: het 
ontwikkelen en uitdragen van een visie en strategie, motiveren, coördineren, 
ondersteunen, bemiddelen, ‘troubleshooting’, evalueren en improviseren. Hiervoor zijn 
zorginhoudelijke en procesmatige expertise benodigd.  
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MOVIT-filosofie 
De MOVIT benadering heeft de volgende uitgangspunten: 
− Er is een breed geaccepteerd ideaalbeeld van de vorm die het zorgaanbod 

uiteindelijk zou moeten aannemen. 
− De aanbieders op de werkvloer, ofwel professionals, zijn het beste in staat om hier 

praktisch invulling aan te geven. 
− De aanbieders zijn gemotiveerd door hun intrinsieke gedrevenheid en de behoeften 

van de ouderen. Ze zijn, met name, belemmerd door hun dagelijkse werklast en 
door ontoereikende (rand)voorwaarden. 

− Gegeven de middelen en de ondersteuning hebben de professionals niet alleen de 
mogelijkheid maar ook de verantwoordelijkheid om het resultaat van hun 
gezamenlijke werk te optimaliseren. 

− Daar waar samenwerking onvoldoende is, is dit vaak het gevolg van onbekendheid 
en onbereikbaarheid. Dit kan over het algemeen met eenvoudige stappen opgelost 
worden. 

− De professionals kunnen geholpen worden stappen in de richting van het 
ideaalbeeld te zetten door een positief gestructureerd aanbod met een werkvorm, 
praktische ondersteuning en stimulering door kennis, voorbeelden en mogelijkheden 
tot uitwisseling met ‘lotgenoten’. 

− Hoewel eigen regie en participatie van ouderen en hun mantelzorgers de 
uiteindelijke doelen zijn, richten de interventies zich in eerste instantie op de 
aanbieders. Gezamenlijk opdracht is het vinden van een werkbare vorm waarbij 
eigen regie en participatie gerealiseerd en geborgd worden. 

− Door het gelijktijdig bestaan van meerdere groepen binnen een regio wordt het 
proces gestimuleerd. Dit komt zowel door inhoudelijke kruisbestuiving van ‘good 
practices’ als door collectief bewustzijn en urgentiegevoel. 

− Gestreefd wordt naar een brede en duurzame realisatie van de gestelde doelen in 
een aanzienlijk deel van de locaties binnen de regio. Dit houdt in dat, per locatie, 
stapsgewijze verandering via verschillende routes en in variërende tempo’s gezet 
worden. Dit wordt niet gezien als een bezwaar als het maar in de richting van het 
gemeenschappelijke ideaalbeeld en duurzaam is. Deze benadering onderscheidt zich 
van projecten met meer geprotocolleerde interventies en die gericht zijn op een 
maximale verandering binnen een of enkele locaties. 

− Het innovatie en implementatieproces kan zich alleen maar afspelen binnen een 
ondersteunend bestuurlijk klimaat. Dit houdt in dat de intrinsieke motivatie van de 
professionals op de werkvloer onderkend en gefaciliteerd wordt. Belemmeringen 
van het primaire proces op organisatorisch, randvoorwaardelijk of regelgeving vlak, 
worden waar mogelijk verholpen. Bestuurlijke doelen worden gerealiseerd via 
‘initiatief permitterende kaders’ in plaats van ‘limiterende directieven’. 

− Alle innovaties, bij positieve evaluatie, gaan tot de gebruikelijke zorg op langere 
termijn behoren. Bestendiging, implementatie en borging van lokaal ontwikkelde 
initiatieven zijn vanaf de start van het project een belangrijk aandachtspunt.  
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1.5 MOVIT-aanpak in het kort 
Hieronder volgt in het kort de MOVIT-aanpak. Deze komt in de volgende hoofdstukken 
uitgebreider aan bod, waarbij ook de bijbehorende tools worden aangeboden. 
 
Verklaring van intentie tot deelname 
Na uitgebreide informatieverstrekking over het project, verklaren de deelnemende 
organisaties en groepen formeel hun intentie tot deelname aan het MOVIT-project.  
 
De werkgroep 
In de hele regio wordt per verzorgingshuis of wijk een werkgroep gevormd met 
aanbieders betrokken bij de zorg en ondersteuning aan de ouderen. Iedere werkgroep 
heeft als opdracht om, uitgaande van de bestaande situatie en het gemeenschappelijke 
ambitieniveau, de meest gewenste gemeenschappelijke verbeteringen te benoemen ten 
aanzien van de zorg en ondersteuning in het verzorgingshuis en/of de betreffende wijk. 
Het gedeelde en geprioriteerde deel van de gewenste samenwerkingsorganisatie vormt 
het uitgangspunt voor de groep. 
Vervolgens zet de werkgroep de uitvoering hiervan in gang. De vantevoren gestelde 
kaders vormen hierbij een gegeven (N.B. overheid, taakstelling enz.). 
De eventueel benodigde aanpassing hieraan om realisatie van het ideaalbeeld van 
integrale zorg en ondersteuning mogelijk te maken wordt gaandeweg via de begeleiding 
en scholingen gestimuleerd. 
 
Door de intentieverklaring van hun werkgever dan wel achterban hebben de 
werkgroepleden een mandaat om met elkaar in overleg te gaan over de organisatie van 
de zorg en ondersteuning.  
 
Het formeren van de groep is een belangrijke stap in het proces. Het streven is de groep 
samen te stellen uit een kleine maar representatieve vertegenwoordiging van direct bij 
de zorg en ondersteuning betrokken professionals. Breed draagvlak, maar 
slagvaardigheid is benodigd. Marktwerking en lokale geschiedenis spelen een belangrijke 
rol. Dit betekent concreet binnen de groep: het werkbaar maken van meerdere 
aanbieders op hetzelfde gebied, zonder de keuzevrijheid van de cliënt te belemmeren. 
De werkwijze van regievoerders en trendvolgers is praktisch en acceptabel gebleken. Dit 
houdt in dat als er bijvoorbeeld een groot aantal huisartsen patiënten in een 
verzorgingshuis heeft, enkele huisartsen deelnemen aan de werkgroep en de rest 
verklaren zich te conformeren aan de gemaakte afspraken. Deze werkwijze wordt in 
hoofdstuk 3 verder uitgelegd. 
 
De werkgroepen worden begeleid en gefaciliteerd bij het benoemen van de successen, 
belemmeringen en oplossingen. MOVIT levert een professionele groepsbegeleider, bij 
voorkeur in de vorm van een kaderhuisarts ouderengeneeskunde, die de werkgroep 
helpt bij het bespreken, prioriteren en het realiseren van verbeterplannen die leiden in 
de richting van het ultieme doel. Dit vind plaats door het aanreiken van inhoudelijke 
kennis en voorbeelden, het realiseren van randvoorwaarden en procesmatige 
ondersteuning.  
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Diverse verzorgingshuizen, met name in verstedelijkt gebied, hebben te maken met een 
groot aantal huisartsen betrokken bij de medische zorg. Dit grote aantal bemoeilijkt 
veelal inhoudelijke afstemming en het maken van afspraken. Het aantal huisartsen 
betrokken bij de medische zorg in de verzorgingshuizen, is dan ook voor diverse 
werkgroepen een belangrijk aandachtspunt. Voor de huisartsen en de bewoners is de 
artsenkeuze een gevoelig onderwerp. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij 
het bespreekbaar maken van dit onderwerp (zie paragraaf 3.4).  
 
MOVIT-scholingen 
Naast de begeleiding van de werkgroepvergaderingen, ondersteunt MOVIT de 
werkgroepleden door regionale, multidisciplinaire scholingen gericht op organisatorische 
en inhoudelijke verbetermodules. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij 
uitgegaan wordt van onderbouwde voorbeelden. 
 
De thema’s van de scholingen worden bepaald door het ultieme zorgconcept en uit  
vragen van de werkgroepen. Voor deze thema’s worden handreikingen dan wel 
producten ontwikkeld en besproken op de scholingsbijeenkomsten. Deze vormen altijd 
praktische handvatten die de aanwezigen helpen hun eigen lokale situatie te 
ontwikkelen in de richting van het gestelde eindideaal binnen de kaders van de 
mogelijkheden en verplichtingen. 
 
MOVIT ‘The movie’  
Om het concept en het proces van de Lokale Werkgroep zichtbaar te maken, is een film 
gemaakt van een specifieke werkgroep. Deze film is bedoeld om partijen vooraf een 
beeld te geven van het proces in een werkgroep: hoe helpt de werkgroep om de 
multidisciplinaire samenwerking tot stand te brengen? En hoe kan daardoor de inhoud 
van de zorg en ondersteuning in de gewenste richting ontwikkeld worden? 
 

1.6 Resultaten en producten (tools) 
MOVIT heeft in Zuid Holland-Noord een concept ontwikkeld dat elders in het land ook 
ingezet kan worden. Daarbij zijn steeds producten ontwikkeld die de implementatie 
ondersteunen. De bereikte resultaten in Zuid-Holland Noord zijn: 
 
− Een regionaal net van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, ofwel de 

verzorgingshuis gebonden Lokale Werkgroepen: door het formeren van meerdere 
groepen tegelijkertijd in een meerderheid van de locaties is het hebben van een 
dergelijke groep tot de norm verheven en is de prikkel voor ‘achterblijvers’ om dit 
ook te doen versterkt. 
Zie paragraaf 3.3 voor het stappenplan voor het formeren van de werkgroep. Een 
draaiboek voor de eerste bijeenkomsten vormt tevens een product.  
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− Een duidelijkere positionering van professionals en organisaties onderling: MOVIT 

introduceert een werkwijze die is gebaseerd op kwaliteit en professionele 
verantwoordelijkheid, dwars door organisaties en disciplines heen. Hierdoor is de 
impasse bij het veranderen van de zorgorganisatie doorbroken. Zorgverbetering is 
een collectieve verantwoordelijkheid geworden, en wordt niet meer alleen bekeken 
vanuit de individuele organisatie of discipline. 
Verbeterplannen met werkafspraken bestaan rond thema’s als communicatie rondom 
visite-afspraken, wondbehandeling, geneesmiddelenlogistiek en wilsbeschikking als 
producten. 
 

− Multidisciplinaire scholingen rond thema’s in de ouderenzorg binnen de regio zijn een 
positief gewaardeerd fenomeen geworden. Ze dragen bij aan 
deskundigheidsverbetering, multidisciplinair teamwerk, regionale afstemming en 
daarmee zorginnovatie en implementatie. Draaiboeken voor scholingen rond diverse 
thema’s bestaan als producten. 

 
− Breed toegepaste verbeteringen in de zorgorganisatie vormen een belangrijk 

resultaat. Een praktisch toepasbaar protocol voor een gestructureerd periodiek 
patiëntgebonden overleg en een regionaal wondverzorgingsprotocol met 
multidisciplinaire handelwijze (‘wondbox’) vormen producten. 

 
− Enthousiasme onder professionals en tevredenheid over de eigen bijdrage aan de 

gezamenlijk geboden zorg. Onderzoeksresultaten die groei laten zien op gebied van 
organisatie en tevredenheid vormen producten. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 

 
− Realisatie van de randvoorwaarden die het instellen van multidisciplinaire 

werkgroepen voor het organiseren van de zorg en het voeren van patiëntgebonden 
overleggen mogelijk maken. Producten zijn een vergoedingensystematiek voor de 
verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet, M&I-module en verrichting) en de AWBZ-
zorg (aanvraag en honorering van de beleidsregel NPO).  

 
− Ouderenzorg staat op de kaart. Er is binnen de regio een positief gevoel dat er wat 

veranderd kan worden. Producten hiervan zijn het voortzetten van het MOVIT- 
project in de verzorgingshuizen en het uitbreiden ervan naar nieuwe locaties en naar 
de zorg en ondersteuning in de wijk. 

 
− Verbeterde uitkomsten voor ouderen. De MOVIT evaluatie toont in de regio Zuid 

Holland-Noord in de looptijd van MOVIT een verbetering van een aantal zorgkwaliteit 
parameters. Het is onmogelijk vast te stellen of dit door MOVIT komt en het is een 
kwestie van smaak of dit ‘genoeg’ is. Zie hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 2: Voorbereiding voor regionale implementatie 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die allen benodigd zijn voor een goede regionale 
implementatie van MOVIT. Bij iedere stap is een aantal vragen en/of aandachtspunten 
genoemd die in deze fase van het project aandacht behoeven. De antwoorden op deze 
vragen zijn van invloed op de gekozen strategie.  
Kies bij iedere stap een passende algemene benaderingsstijl, en maak deze op maat per 
doelgroep en setting: collegiaal of professioneel, visionair of ‘business case’, inhoudelijk 
of financieel gedreven en oplossings- of probleemgericht. Alle genoemde stijlen kunnen 
naast elkaar worden toegepast en sluiten elkaar niet uit. Over het algemeen is een 
oplossingsgerichte, visionaire benadering bij aanvang het meest aansprekend. De 
belemmeringen en financiën komen gaandeweg vanzelf aan de orde. 
De communicatiestrategie is bij iedere stap een belangrijk element, en verdient 
voortdurende aandacht gedurende het hele project.  
 

2.1 Communicatie 
Voor de implementatie van het zorgmodel in een regio is een uitgedachte 
communicatiestrategie benodigd. Om de implementatie van het zorgmodel zo succesvol 
mogelijk te laten verlopen is bij MOVIT gekozen voor de marketingstrategie. De eerste 
stap is om het uiteindelijke doel te zien als een product dat zodanig geformuleerd en 
beschreven dient te worden dat het aansluit bij de behoeften van een zo groot 
mogelijke meerderheid van de voornaamste doelgroepen. Dit is de stip op de horizon die 
gedurende het proces in zicht gehouden moet worden. 
Vervolgens moet nagedacht worden over de vormgeving van het product en de 
benadering van de te betrekken partijen.  
Om de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het product te vergroten, heeft MOVIT 
gekozen voor een opvallende huisstijl voor alle communicatie uitingen, zoals 
presentaties, presentjes, foldermateriaal en nieuwsbrieven.  
 
Succesvolle acties naar betrokken partijen: 
− Een vaste contactpersoon voor MOVIT waar alle regiopartners terecht kunnen met 

hun vragen. Dit heeft als voordeel dat regelmatig terugkerende vragen en/of 
verzoeken gesignaleerd worden. 

− Snel met vragen omgaan en inspelen op de ontwikkelingen die er zijn (pro-actief). 
− Contacten warmhouden en regelmatig iets van je laten horen (herhaling). Dit kan 

bijvoorbeeld door presentaties en workshops te geven bij gelegenheden waar de 
doelgroepen zich verzamelen. Maar ook het uitbrengen van nieuwsbrieven is hierin 
een belangrijke methode. Vermeld in de nieuwsbrieven steeds de laatste stand van 
zaken en de regionale ontwikkelingen. Dit inspireert mensen om (weer) zelf aan de 
slag te gaan in de lokale situatie.  

− Transparantie is een belangrijke voorwaarde. Zorg dat alle betrokkenen op vrijwel 
hetzelfde moment geïnformeerd worden en over dezelfde informatie beschikken. 
Benut hiervoor informatiefolders en dergelijke met de herkenbare huisstijl en 
organiseer bij aanvang van het project MOVIT-startbijeenkomsten per subregio voor 
alle betrokkenen tegelijkertijd. 
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− Doelmatigheid en transparantie in de praktijk brengen door het individueel vragen 
aan alle bij een verzorgingshuis betrokken zorgverleners, met name de huisartsen, of 
ze willen deelnemen aan de Lokale Werkgroep als beleidsmaker (regie huisarts) of als 
trendvolger (zie hoofdstuk 3). 

− Naast de algemene, generieke informatieverstrekking aan alle betrokkenen, is het in 
sommige gevallen juist ook zinvol om tijdig sleutelfiguren, ofwel opinion leaders, te 
betrekken. Bijvoorbeeld om weerstand weg te nemen. Daarnaast kunnen zij relevante 
informatie over de doelgroep of de regio verstrekken, benodigd om het strategisch 
plan aan te laten sluiten op de lokale situatie. 

− Wees je er constant van bewust dat welke communicatiemiddelen ook worden 
ingezet, je nooit honderd procent van je doelgroep bereikt. Herhalingen en doublures 
zijn noodzakelijk om het niet aankomen/doordringen van informatie op te vangen. 

 

2.2 Regio-analyse 
Het gebied waarbinnen het project zich afspeelt is over het algemeen een gegeven. Dit 
wordt veelal bepaald door geografische of bestuurlijke feiten. Daarbinnen kunnen echter 
allerlei functionele overwegingen leiden tot een pragmatische onderverdeling van het 
gebied. Daarnaast heeft iedere regio haar eigen kenmerken die van invloed zijn op de 
implementatie van het zorgmodel. Om dit inzichtelijk te maken is een analyse van de 
werkregio noodzakelijk. Denk hierbij in ieder geval aan de volgende stappen: 
 
Stap 1: Bepaal en omschrijf het werkgebied  
Bepaal in welke regio het zorgmodel geïmplementeerd gaat worden, en maak een 
omschrijving van dit werkgebied. Wat is een haalbare omvang van het werkgebied? 
Moet je groter/kleiner willen? Waar moet je dan over nadenken? 
− De omvang van het werkgebied wordt bepaald door overwegingen zoals een 

natuurlijke regio. Bijvoorbeeld het werkgebied van de zorgverzekeraar, gemeente of 
de thuiszorgorganisatie. Bij de bepaling van de omvang staat een voldoende volume 
om ‘weigeraars’ niet-belemmerend te laten zijn, op gespannen voet met 
‘behapbaarheid’. 

− Bedenk hoe om te gaan met de grensgebieden en de locaties die net buiten het 
werkgebied vallen. Voorkom hiermee verkeerde verwachtingen en 
afstemmingsproblemen. 

− Is dit een algemeen gehanteerd werkgebied voor alle betrokken partijen, of zijn er 
verschillen? Hoe ga je daarmee om? 

− Is het werkgebied groter dan het eigen bereik? Zoek dan een samenwerkingspartner 
uit dat ‘nieuwe’ gebied. Het is immers lastig implementeren in een werkgebied waar 
je zelf niet bekend bent.  

− Hoe ziet dit werkgebied eruit, is dit verstedelijkt en/of plattelandsgebied? Een 
verstedelijkt gebied heeft over het algemeen andere problematiek dan een 
plattelandsgebied (bijvoorbeeld het aantal huisartsen per locatie). Houd hier rekening 
mee bij de verdere voorbereiding en implementatie. 

− Hoe is de demografische opbouw in de regio? Welke gebieden zijn het sterkst 
vergrijsd? Hoe zijn de voorzieningen verdeeld over de regio? 

− Zijn er binnen het grote werkgebied al natuurlijke subregio’s te herkennen? Het 
verdient namelijk aanbeveling om per subregio te starten, zodat het project 
uitvoerbaar en aanstuurbaar blijft. Let hierbij wel op informatieachterstanden die 
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kunnen ontstaan binnen bijvoorbeeld een beroepsgroep of organisatie die meerdere 
subregio’s bestrijkt. 

 
Stap 2: Inventariseer de te betrekken partijen op regionaal niveau 
Benoem alle relevante partijen op alle niveaus en maak ze inzichtelijk. Bepaal op ieder 
niveau of je voldoende ingangen hebt om de betrokken organisaties in dit werkgebied te 
betrekken, of dat aansluiting van een andere partij hiervoor nodig is.  
Denk bij deze stap aan de volgende sectoren/organisaties: 
 
− Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT-sector): 

Welke organisaties zijn er in de regio werkzaam op het gebied van verpleging, 
verzorging en thuiszorg? Hoe zij zijn verdeeld over de subregio’s? Hebben zij een 
actief overkoepelend (regionaal) orgaan? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen?  
In het geval van MOVIT in de verzorgingshuizen: Hoe zijn de verzorgingshuizen 
verdeeld in de regio? Zijn ze zelfstandig werkzaam, of behoren ze bij een grote 
organisatie?  

 
− Individuele zorgverleners: 

Hoeveel huisartsen zijn er in de regio? Hoe zijn zij georganiseerd? Zijn er 
kaderhuisartsen ouderengeneeskunde en/of kaderhuisartsen beleid en beheer? 
Hoeveel apothekers zijn er in de regio? Hebben zij een overkoepelende vereniging? 
Hoeveel specialisten ouderengeneeskunde zijn er? Hoe zijn zij te bereiken? Werken 
ze voornamelijk intra- of ook extramuraal? Zijn ze werkzaam voor een VVT-
organisatie?  Welke andere zorgverleners zijn relevant? Denk aan GGZ-ouderen, 
paramedici, e.a. 

 
− Financiers: 

Wie is/zijn de preferente zorgverzekeraar(s) in de regio? Wat is het werkgebied van 
deze verzekeraar(s)? Welk zorgkantoor heeft de regio?  
Welke gemeenten zitten er in het werkgebied? Hoe is de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) daar geregeld? Is er een overkoepelend orgaan 
voor alle betrokken gemeenten?  

 
− Netwerkgerelateerd: 

Welke andere organisaties en gremia uit de regio zijn betrokken bij het thema? Is er 
een Regionaal Ondersteunings Structuur voor de eerstelijnszorg (ROS)?  

 Is er een Geriatrisch Netwerk? Is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) betrokken? 
Zijn er woningcorporaties actief op gebied van ouderen welzijn? Hoe zijn de ouderen 
vertegenwoordigd: zijn er plaatselijke patiënten/consumentenorganisaties, is er een 
Ouderenberaad of soortgelijk orgaan?  

 
− Diversen: 

Hoe zijn de relaties tussen al de boven genoemden? Zijn er al natuurlijke gangmakers 
of verbonden? Is er sprake van openlijke concurrentie en overlap of juist 
afstemming? Wees steeds alert op partijen, groeperingen, organisaties en individuen 
die relevant zijn of zichzelf vinden en gemist zijn in de opsommingen. Zoek er actief 
na en volg signalen op. Enerzijds kunnen hier waardevolle bondgenoten schuilen en 
anderzijds kunnen geduchte tegenstanders opstaan. 
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Stap 3: Analyseer de veranderingsbereidheid  
Maak voor de regio inzichtelijk wat de specifieke regionale prikkels zijn om MOVIT te 
implementeren. Stel jezelf daarbij de volgende vragen: 
− Is er een bewustzijn en gevoel van urgentie om tot veranderingen en verbeteringen 

te komen? Waarom is de noodzaak er nu?  
− Hoe is de motivatie van de betrokken organisaties, professionals en sectoren? 

Benoem verwachte medestanders en tegenstanders. 
− Is er sprake van concurrentie en belangenverstrengeling? Staan ze ondanks deze 

gevoelens open voor samenwerking? 
− Is er een geschiedenis op het gebied van samenwerking rond de zorg voor ouderen 

met een complexe hulpvraag?  
− Zijn er lopende initiatieven op dit gebied? Zoek zo nodig en mogelijk al in een vroeg 

stadium, de verbinding.  
 

Stap 4: Verken de geldende wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden 
Welke wet- en regelgeving is van toepassing op dit gebied? Welke 
financieringsmogelijkheden zijn er?  
Worden hierin belemmeringen ervaren voor de organisatie van de zorg en 
ondersteuning? Betrek zo vroeg mogelijk in het proces de zorgverzekeraar(s) en het 
zorgkantoor.  
 

2.3 Informeren en bekendheid genereren 
Zo snel mogelijk na aanvang van het project worden regionale en landelijke partijen, 
betrokken bij de ouderenzorg, geïnformeerd over de start van dit project in de 
desbetreffende regio. Bij de regio-analyse, de voorgaande stap, is een lijst opgesteld 
van betrokken organisaties en instanties. Denk naast deze regionale betrokkenen ook 
aan de landelijke partijen, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Landelijke 
Huisartsen Vereniging.  
 
Het projectteam benadert in deze stap alle regionale betrokken partijen en instanties op 
bestuurlijk en management niveau. Dit kan individueel zijn of via koepelorganisaties, 
maar bij voorkeur via beiden om zoveel mogelijk bereik te hebben.  
Waar mogelijk wordt een ingang gezocht via bekende relaties en binnen de doelgroep 
bekende ‘opinion leaders’. 
 
De geboden informatie moet zo volledig mogelijk en consistent zijn maar moet wel 
toegespitst worden, rekening houdend met de belangen en het niveau van de 
ontvanger(s). 
Naast informatieverstrekking heeft deze stap als doel: bekendheid genereren, draagvlak 
creëren en weerstand voorkomen. Daarnaast kunnen deze partijen informatie geven 
over (komende) ontwikkelingen of projecten op dit gebied.  
 
Het is van groot belang dat alle belanghebbende partijen geïnformeerd en zo nodig 
betrokken worden. Laat geen partij buiten beschouwing, aangezien dit in een latere fase 
een sterk remmend effect kan hebben.  
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2.4 Bewustzijn en urgentie 
Een gevoel van bewustzijn en urgentie voor de verandering bevorderen de 
implementatie van het veranderproject. 
Voor sommige partijen is de noodzaak voor verandering dusdanig hoog, dat zij de kans 
om met MOVIT aan de slag te gaan direct aangrijpen.  
 
Voor andere partijen is deze noodzaak er niet of minder zichtbaar. Zij zullen in eerste 
instantie minder bereid zijn om mee te werken. Een veelgehoord argument is dat er al 
zoveel veranderingen op hen afkomen en de dagelijkse werkzaamheden al hun tijd en 
aandacht vergen, en dat ze een nieuw project er niet bij kunnen hebben. 
Het projectteam zal hun wensen helder moeten krijgen, en moeten schetsen hoe het 
MOVIT-project kan bijdragen aan deze behoefte en uiteindelijk een positief effect kan 
hebben op de kwaliteit van medische zorg en de tevredenheid hierover onder de 
betrokken partijen. Gebruik hierbij zo nodig de sleutelfiguren (= opinion leaders) uit de 
regio, omdat zij de lokale kennis en een directere invloed hebben. 
 
Kwaliteit vormt steeds het sleutelbegrip. Als het eindproduct, de stip aan de horizon, 
juist gekozen is dan herkennen partijen hierin een kans tot verbeteren van de kwaliteit 
van hun werk (zie paragraaf 2.1, de marketing strategie). Redenen om niet te 
participeren zitten dan in praktische belemmeringen zoals organisatie, tijd, 
randvoorwaarden en logistiek. Hiervoor biedt MOVIT nu juist de oplossingen. De 
kwaliteitskans zit verpakt in het product, de belemmering zit bij de partij zelf en de 
oplossing zit in MOVIT. 
Tegen het argument van tijdgebrek is een verhelderende analogie die van de 
houthakker die blijft doorhakken met een botte bijl, omdat hij geen tijd heeft om hem te 
slijpen. Verbeterde organisatie geeft tijd én kwaliteitswinst! 
 
Het projectteam benadert alle regionale betrokken partijen en instanties op bestuurlijk 
en management niveau. Dit betreft de partijen zoals geïnventariseerd bij de regio-
analyse. Naast de zorg- en ondersteuningsorganisaties en professionals, dus ook de 
financiers en de overige betrokken partijen in de regio. Dit zorgt voor een breed 
draagvlak. Bij het benaderen van deze partijen, is het goed om als projectteam 
voorbereid te zijn op een aantal veelkomende (praktische) vragen. Zoals: 
− Wat is de tijdsinvestering voor de professionals bij deelname aan MOVIT? Hoeveel 

tijd zijn ze kwijt aan de werkgroepvergaderingen, de voorbereiding en de 
uitwerking?  
Ervaring: De MOVIT-werkgroepen komen de eerste 13 maanden van het project 
gemiddeld vijf keer bijeen. De vergaderingen duren ongeveer 1,5 á 2 uur. De 
vergaderfrequentie en duur worden door de werkgroepen zelf bepaald. Evenals de 
overlegtijden en locaties. De meeste vergaderingen worden georganiseerd rond de 
lunchtijd of aan het eind van de middag. 
De besteedde tijd aan voorbereiding en uitwerking van de acties varieert tussen de 
doelgroepen en per persoon. Het ligt tussen de twee en tien uur voor het eerste 
jaar.  
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− Is er voldoende ruimte voor eigen inbreng van de professionals? Of is het 
zorgmodel belemmerend?  
Ervaring: De werkgroepen bepalen zelf hun verbeterwensen en stellen hun eigen 
ambitieniveau. MOVIT zorgt alleen voor de facilitering en begeleiding van dit proces. 
Benadruk dit steeds bij het informeren van de professionals. 
Uit de onderzoeksresultaten van MOVIT in Zuid-Holland Noord blijkt dat de 
professionals uit de werkgroepen voldoende ruimte ervaren voor hun eigen inbreng. 
Tevens voelde ze zich voldoende gehonoreerd voor hun tijdsinvestering aan 
voorbereiding en deelname aan de Lokale Werkgroep. 

 
− Bij de formering van de werkgroepen wordt vaak aangegeven dat ‘andere 

professionals vast niet willen meewerken, dus het geen zin heeft om hier zelf 
energie in te stoppen.’ Dergelijke opmerkingen zijn vaak gebaseerd op eerdere 
projecten. 
Ervaring: nieuwe randvoorwaarden en/of nieuwe landelijke en regionale 
ontwikkelingen maken soms dat de keuze heroverwogen wordt. Daarnaast geldt dat 
sommige personen door de invloed van MOVIT, een externe partij, toch een prikkel 
zien om aan te sluiten. 

 

2.5 Participanten motiveren voor deelname aan MOVIT 
In eerdere fasen zijn alle partijen in de regio via diverse kanalen geïnformeerd over het 
project. Deze fase vormt een dynamisch onderdeel waarbij informeren, betrekken en 
belangen verduidelijken flexibel ingezet worden om individuele partijen en professionals 
te motiveren om deel te nemen aan het project.  
 
Door verschillen in lokale kenmerken en verscheidenheid in disciplines, dient er een 
methode op maat gehanteerd te worden. Bepaal per organisatie en discipline in 
hoeverre een collectieve, individuele benadering of gecombineerde benadering nodig is. 
Voordeel van een collectieve benadering is onder andere de efficiëntie. Het grote nadeel 
is de uitwerking van de groep: een ‘tegenstander’ kan maken dat er een negatief beeld 
ontstaat. Bij de individuele benadering is dit makkelijker te weerleggen. Een mogelijke 
tussenoplossing, is het vooraf benaderen van enkele ‘opinion leaders’ uit de doelgroep. 
 
Zorg voor passende en transparante informatieverstrekking: volledig, consistent en 
rekening houdend met de belangen en het organisatieniveau.  
Naast individuele bezoeken, werkt het goed voor deze stap om startbijeenkomsten te 
organiseren voor alle betrokken partijen en personen in de (sub)regio. Beschrijf daarin 
het doel van het project, hoe dit kan voorzien in de behoeften, de verwachtingen en de 
(praktische) vervolgstappen. 
De onderlinge sociale druk kan de betrokkenheid en deelname aan het project 
bevorderen, maar kan ook een negatieve uitwerking hebben. Om dat laatste te 
voorkomen is het nodig om weerstand zo vroeg mogelijk in beeld te  
hebben zodat hier op vooruitgelopen kan worden.  
 
Een tool die benut kan worden om de werkwijze van MOVIT tastbaar te maken, is het 
MOVIT-rollenspel. Daarnaast kan de MOVIT-film ook een (aanvullend) helder beeld 
verschaffen. 
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Houd er, zeker in deze fase, rekening mee dat deze informatieverstrekking nog niet alle 
doelgroepen en/of personen heeft bereikt. Ongeacht of de informatie (herhaaldelijk) via 
verschillende communicatiemiddelen is verspreid. Voorkom verwarring, misverstanden 
en/of weerstand door steeds na te gaan bij de betrokkenen welke informatie hen al 
heeft bereikt, en hoe deze is ontvangen. Specifieke doelgroep vormen hierbij de VVT-
organisaties (Verpleging, Verzorging en Thuiszorgorganisaties). Globaal bestaan deze uit 
een bestuurlijke, een management en een uitvoerende laag. Er moet rekening mee 
gehouden worden dat de belangen en percepties per laag verschillen en dat de 
communicatie tussen en binnen de lagen niet vanzelfsprekend zijn. Soms zijn de 
overeenkomsten tussen de overeenkomstige lagen over verschillende organisaties groter 
dan tussen verschillende lagen binnen individuele organisaties! 
 
Bestuurders van de zorg- en ondersteuningsorganisaties worden gevraagd hun 
deelname aan MOVIT te bevestigen via een intentieverklaring van MOVIT. Van 
individuele professionals wordt gevraagd hun gewenste rol per verzorgingshuis/wijk 
kenbaar te maken via een antwoordformulier.  
 

2.6 Realiseren van voorwaarden voor deelname 
Voorwaarden, belangen en motivatie zijn sterk met elkaar verweven. Daarom moeten 
voor alle partijen de voorwaarden gerealiseerd worden die nodig zijn om de verwachte 
rol binnen MOVIT te kunnen vervullen. Het voldoen aan de voorwaarden stimuleert dan 
ook de participatie voor deelname en kan de continuïteit waarborgen. Deze fase vergt 
dan ook grote aandacht in het project.  
 
Uitgangspunt is dat MOVIT een blijvende verbetering van kwaliteit wil bereiken door een 
tijdelijk project. De verbetering van kwaliteit voor de eindgebruiker wordt bereikt door 
een betere afstemming van de bijdrage van de hulpverleners. Hiervoor is een structureel 
organisatie en kwaliteitsoverleg noodzakelijk en een periodiek cliëntgebonden planning 
en evaluatie overleg: het Gestructureerde Periodieke Overleg (GPO). Beiden moeten 
voor alle deelnemers structureel gefinancierd worden uit reguliere middelen. De 
intensievere aanloopfase met de bijbehorende ondersteuning en scholing wordt vanuit 
het project gefinancierd. Na afloop van het project is een vorm van blijvende 
ondersteuning en motivering voor de opgerichte groepen een voorwaarde voor 
bestendiging. Hiervoor moet een uitvoerende partij met structurele financiering 
gevonden worden. 
 
Bij de uitvoering van voorgaande stappen, komen veelal al de benodigde 
organisatorische en economische voorwaarden voor deelname aan het licht. Maak een 
inventarisatie van deze voorwaarden en bespreek deze met de vertegenwoordigers van 
de doelgroepen. Maak zo de behoeften en mogelijkheden inzichtelijk en concreet. Betrek 
alle partijen in een zo vroeg mogelijk stadium en communiceer regelmatig over de 
voortgang naar alle betrokkenen.  
 
Een voorbeeld van een organisatorische voorwaarde is de bestuurlijke borging voor 
deelname aan het projectdoor de medewerker(s) van de organisatie. Hiermee hebben 
deelnemers een mandaat van hun bestuurder en/of achterban om deel te nemen aan de 
werkgroepvergaderingen en de inzet voor de daaruit voortkomende acties en afspraken. 
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Tevens vergroot dit mandaat de continuïteit van de vertegenwoordiging in de werkgroep 
(deze is hierdoor niet/minder persoonsafhankelijk, maar functie-afhankelijk). 
 
Voor alle deelnemende professionals geldt dat de geïnvesteerde tijd en moeite 
uiteindelijk tot uiting komt in een betere doelmatigheid en kwaliteit van zorg en 
ondersteuning. Echter, een belangrijke economische voorwaarde voor participatie 
betreft de structurele honorering voor de bijdragen die alle betrokkenen leveren aan de 
organisatie en afstemming van het gemeenschappelijke zorg- en ondersteuningsaanbod.  
Dit betreft de honorering van de geïnvesteerde tijd in de werkgroep en het bijwonen van 
een gestructureerd patiëntgebonden overleg.  
 
Vanaf het begin van MOVIT in de regio wordt rekening gehouden met de bestendiging 
na afloop van het project. Dit komt op veel manieren tot uiting waarvan hieronder alvast 
een aantal voorbeelden waarvan een aantal terug zullen komen in de praktische 
uitwerking in hoofdstuk 3. 
 

2.7 Bestendiging van MOVIT 
Een belangrijke stap is de borging na afloop van het project. Deze stap staat vóór de 
daadwerkelijke implementatie in de toolkit, omdat deze al vroegtijdig in het project de 
aandacht verdient. Onderwerpen die aan de orde behoren te komen zijn: 
 
− Visievorming met belanghebbende organisaties over de bestendiging van de 

gerealiseerde resultaten na afloop van MOVIT. 
− Het opleiden van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde als groepsbegeleiders van de 

werkgroepen. 
− Uitleggen aan de deelnemende partijen dat het geen ‘experimenteel’ project is maar 

de implementatie van een blijvende zorgorganisatie verbetering (N.B. de evaluatie 
vormt deel van een ‘kwalteitscirkel’ en niet van een onderzoek); 

− De begeleiding van de groepen is vanaf het begin ondersteunend en niet leidend. Het 
vinden van een ‘natuurlijke’ partij binnen iedere groep en de regio die de 
coördinerende en faciliterende taken van het MOVIT team kan overnemen 

− Bijdragen aan de aanwending van het gemaakte honoreringsmodel en de verdere 
ontwikkeling hiervan 

− Het op regelmatige basis informeren van alle MOVIT-deelnemers, betrokken partijen 
én alle relevantie niet-deelnemende partijen. Bijvoorbeeld via nieuwsbrieven.  

− Het aanbieden van een afrondende bijeenkomst voor het project. 
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Hoofdstuk 3: Implementatie MOVIT op lokaal niveau 
 
Nadat de participanten commitment hebben uitgesproken voor deelname aan het 
project (hoofdstuk 2), moet dit vertaald worden naar uitvoering op lokaal niveau. De 
interventie die MOVIT hiervoor heeft bestaat uit het tot stand brengen van de 
werkgroepen per verzorgingshuis en het verbeterplan ten behoeve van de zorg dat in de 
werkgroep wordt geïnitieerd en uitgevoerd. De begeleiding en scholing van de 
werkgroepleden behoren tevens tot deze interventie.  
 

3.1 Taak MOVIT-werkgroep 
Kort samengevat kan de positie van de Lokale Werkgroepen binnen het MOVIT project 
als volgt worden weergegeven: 
Het beoogde resultaat van MOVIT is zorg van de best haalbare kwaliteit, binnen de 
gegeven omstandigheden, voor alle ouderen, en professionele voldoening voor de 
zorgverleners bij een op langere termijn vol te houden belasting.  
Hiervoor is het nodig om een integraal zorgmodel te implementeren. Het zorgmodel 
krijgt concrete vorm door het regionaal opzetten, faciliteren en begeleiden van 
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden ofwel Lokale Werkgroepen (per 
verzorgingshuis). 
 
De werkgroepen hebben als opdracht om de meest gewenste gemeenschappelijke 
verbeteringen ten aanzien van de organisatie van zorg en ondersteuning in het 
betreffende verzorgingshuis te benoemen, te prioriteren en in te voeren.  
Hiervoor wordt uitgegaan van de mogelijkheden die de lokale situatie biedt en het 
gemeenschappelijke ambitieniveau. Gestimuleerd wordt dat het gekozen verbeterdoel 
haalbaar is en alle deelnemers, op korte termijn, merkbare resultaten oplevert. Het 
zogenaamde ‘laag hangende fruit’. 
Uitgangspunt is dat alle innovaties, bij positieve evaluatie, tot de gebruikelijke zorg op 
langere termijn blijven behoren.  
 
Het realiseren van een periodieke en systematische inventarisatie van de situatie van 
alle individuele ouderen in het verzorgingshuis is een zeer gewenste uitkomst voor de 
werkgroep. Deze inventarisatie bestrijkt alle domeinen die van belang zijn voor de 
kwaliteit van leven van de oudere. Deze informatie wordt verwerkt in een 
zorgbehandelplan. Binnen MOVIT is een model ontwikkeld om dit zorgbehandelplan te 
bespreken, het Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO).  
 

3.2 Samenstelling werkgroep 
Om de organisatieverbeteringen te benoemen, te prioriteren en uit te voeren, is het 
nodig dat alle betrokken professionals aan tafel zitten en op een gelijkwaardige manier 
een bijdrage kunnen leveren. 
De samenstelling van de werkgroepen is afhankelijk van de lokale situatie en wordt in 
overleg met de professionals vormgegeven. Voor de verzorgingshuizen bestaat deze 
werkgroep in ieder geval uit: de huisarts(en), een apotheker, een specialist 
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ouderengeneeskunde en een verzorgende en/of teamleider vanuit het verzorgingshuis. 
Steeds vaker zit bijvoorbeeld ook een praktijkondersteuner van de huisarts of een 
verpleegkundige aan tafel. 
 
Afhankelijk van de lokale situatie, kan gekozen worden voor een afwijkende vormgeving 
van de werkgroep. Bijvoorbeeld door meerdere nauw verwante locaties te clusteren of 
partijen weg te laten. De wens hiertoe wordt veelal door de betrokken partijen zelf 
benoemd.  
 
Cliëntenparticipatie is in de verzorgingshuizen een moeilijk punt. Allereerst omdat de 
bestaande cliëntenraden zich over het algemeen niet bezig hielden met de inhoud of 
organisatie van de medische zorg, maar ook omdat de prille werkgroepen nog te zeer 
bezig waren met hun eigen organisatie. Daarom is bij aanvang van het MOVIT project 
cliëntenparticipatie als wenselijk, maar nog niet haalbaar, benoemd.  
In de loop van het project in Zuid-Holland Noord is met het Ouderenberaad Zorg & 
Welzijn gekozen voor een getrapte inspraak. Hierbij verzamelen vertegenwoordigers van 
het Ouderenberaad suggesties en wensen van de lokale cliëntenraden en brengen deze 
in bij het projectteam. Het projectteam signaleert frequent voorkomende bezwaren en 
wensen en vertaalt deze naar scholingen die aangeboden worden aan de 
werkgroepleden. Bij de organisatie van deze scholingen zijn gaandeweg steeds vaker 
ouderen betrokken en ook daadwerkelijk aanwezig op de bijeenkomsten. 
 

3.3 Formeren van de werkgroep 
Deelname van het verzorgingshuis aan MOVIT is een absolute voorwaarde voor het 
formeren van de werkgroep. Per locatie zal naar de samenstelling van de werkgroep 
gekeken worden: welke participanten zijn gemotiveerd voor deelname? Welke moeten 
nog gemotiveerd worden? Welke participanten zullen niet deelnemen aan de 
werkgroep? 
 
Het proces van het formeren van de werkgroep is een belangrijke, en soms tijdrovende 
stap. Allereerst moet het MOVIT-projectteam per verzorgingshuis de betrokken 
professionals in kaart brengen. In hoofdstuk 2 is al besproken dat het organiseren van 
een startbijeenkomst voor alle betrokkenen uit de subregio een belangrijk informatie 
middel is. In deze fase van het project worden alle betrokken professionals bij de 
deelnemende verzorgingshuizen (nogmaals) geïnformeerd over de doelen van MOVIT, 
de eventuele voordelen die dit voor hen oplevert maar vooral ook wat er van hun 
verwacht wordt. Dit gaat veelal om concrete informatie zoals het verwachte aantal 
bijeenkomsten, de tijdsinvestering die dit van hun vergt, de vergoeding van deze 
activiteiten maar ook hun medespelers.  
In deze fase hebben de professionals op basis van de verstrekte informatie (zie o.a. 
paragraaf 2.4 en 2.6) besloten of zij definitief willen deelnemen aan de werkgroep, of 
wie er namens de organisatie/beroepsgroep gaat deelnemen.  
 
Deze informatie wordt vanuit MOVIT gegeven. Echter ook het onderlinge contact tussen 
de professionals kan hierbij behulpzaam zijn. Soms werkt het namelijk beter als de 
professionals elkaar motiveren, enthousiasmeren of overhalen om aan de werkgroep 
deel te nemen.  
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Is het werkveld overzichtelijk, zijn de onderlinge verhoudingen goed en is er breed 
gedragen bereidheid en gevoel van urgentie, dan is het formeren van een werkgroep 
een relatief eenvoudig proces. Het meest tijdrovend is dan het logistieke proces van het 
koppelen van een begeleider en het vinden van een gemeenschappelijk gewenste 
vergaderdatum en tijd.  
Soms is er wel een wens tot verbetering maar sprake van weerstand, onderlinge 
concurrentie, conflicten of geen urgentiebesef. In dergelijke situaties is het formeren 
van de werkgroep een tijdrovend proces en vergt het ‘makelen’ van het MOVIT-
projectteam. Bij individuele belemmeringen of onduidelijkheden moet er dan bemiddeld 
worden. Bij een algemeen gebrek aan een ‘wens tot verbetering’ of andere 
zwaarwegende belemmeringen moet geconcludeerd worden dat er geen voedingsbodem 
is voor een verbeterproces als MOVIT op dat tijdstip. Gebrek aan ‘wens tot verbetering’ 
is echter een beladen uitspraak die schuil kan gaan achter andere verklaringen. 
 
Na het doorlopen van een proces van inspraak en consensus op een transparante 
manier, wordt een definitieve vormgeving en bezetting van de werkgroep gekozen. Deze 
wordt aan iedere betrokkene in het betreffende werkgebied teruggekoppeld om 
volledige transparantie te genereren.  
 
Vervolgens wordt het praktische tot stand komen van een eerste bijeenkomst ter hand 
genomen, zoals het kiezen van een vergaderlocatie, tijdstip, datum en het uitnodigen 
van de deelnemers en de begeleider van de werkgroep. Deze stappen worden voor de 
eerste bijeenkomst uitgevoerd vanuit het MOVIT-projectteam. Zorg daarom voor een 
actueel adressenbestand. Daarnaast is de ervaring: hoe groter het aantal deelnemers in 
de werkgroep, hoe lastiger het is om de bijeenkomst te plannen.  
 
In sommige gevallen lukt het uiteindelijk niet om tot een werkgroep te komen. 
Belangrijk is om ook deze uitkomst breed en transparant te communiceren aan alle 
betrokken professionals en organisaties.  
Houd er tevens rekening mee dat de inzichten van de professionals mogelijk veranderen 
bij gewijzigd beleid in de ouderenzorg of bij nieuwe ontwikkelingen in het project. Bekijk 
bij dergelijke wijzigingen of de professionals er nog steeds hetzelfde in staan. 
 

3.4 Regievoerders en trendvolgers 
Soms is het aantal professionals dat betrokken is bij de zorg en ondersteuning in het 
verzorgingshuis groot. Voor de verzorgingshuizen geldt dit voor het aantal huisartsen 
dat patiënten heeft in het verzorgingshuis. In sommige huizen zijn dit er meer dan 
twintig. Een te groot aantal huisartsen is vaak genoemd als belemmering bij pogingen 
de organisatie van zorg te verbeteren.  
Zo kan ook de aanwezigheid van zelfs meer dan één apotheek in een verzorgingshuis tot 
problemen leiden,door de complexiteit van de geneesmiddel logistiek bij ouderen met 
polyfarmacie en verminderde eigen regie. 
 
Toch is vermindering van het aantal professionals geen doel. Kwaliteit verbetering is hét 
doel. Het is aan de deelnemers van de werkgroep om vast te stellen hoe zij omgaan met 
deze uitdaging. Cliënten moeten een vrije keuze houden maar kunnen dit doen op basis 
van een duidelijk aanbod en kwaliteit. 
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MOVIT heeft vastgesteld dat het niet wenselijk en efficiënt is om alle 
vertegenwoordigers van een grotere groep professionals (bijvoorbeeld huisartsen) zitting 
te laten nemen in een werkgroep. Een representatieve, maar slagvaardige groep is 
nodig. Binnen MOVIT is daarom gekozen voor het systeem van regie- en trendvolgende 
professionals. Hiervoor zijn alle huisartsen, apothekers en specialisten 
ouderengeneeskunde individueel benaderd. 
 
In het geval van het aantal huisartsen per verzorgingshuis, kan dit er als volgt uit zien: 
Per verzorgingshuis nemen drie regiehuisartsen deel aan de werkgroepvergadering. Zij 
hebben zich daarmee bereid verklaart een rol te spelen bij het gezamenlijk organiseren 
van het medische beleid in het verzorgingshuis. De overige huisartsen hebben verklaard 
zich als trendvolger op te stellen. Een trendvolgende huisarts is bereid organisatorische 
afspraken te volgen die door regiehuisartsen in de werkgroep gemaakt zijn binnen een 
verzorgingshuis waar hij/zij patiënten heeft. 
 
De professionals bepalen zelf welke rol zij vervullen, echter vanuit MOVIT wordt duidelijk 
geadviseerd om het aantal regie-professionals beperkt te houden. Het honoreringsmodel 
dat in nauwe samenwerking met de zorgverzekeraar is opgezet, bevordert dit, in het 
geval van de huisartsen, door een vergoeding voor deelname van drie huisartsen 
beschikbaar te stellen. Steeds wordt benadrukt dat als gekozen wordt voor meerdere 
vertegenwoordigers van een beroepsgroep in de werkgroep dit de verplichting oproept 
te komen tot een werkbare en duidelijke werkwijze en als er gekozen wordt voor een 
constructie van regievoerders en trendvolgers dit de verplichting oproept de 
trendvolgers adequaat te informeren. 
 
Het instellen van een werkgroep met regie huisartsen en trendvolgers heeft in de 
praktijk een uitwerking op de samenwerking en daardoor de inhoud van het aanbod aan 
de ouderen. Vaak geeft betere samenwerking een duidelijker en beter zorgaanbod. 
Ouderen kiezen hiervoor waardoor een voorkeur voor de regie huisartsen ontstaat. 
Huisartsen op hun beurt kunnen hun patiënten beter en efficiënter bedienen in een huis 
waar ze vaker komen en bekend zijn met werkwijzen en personen. Zo ontstaat door een 
op kwaliteit en vrije keus gebaseerd proces rationalisatie van het aantal huisartsen per 
huis en huizen per huisarts.   
 
Aangezien de artsenkeuze een onderwerp is dat de persoonlijke levenssfeer van 
bewoners raakt, is uiterste zorgvuldigheid geboden bij deze omslag in het zorgaanbod. 
 

3.5 De werkgroepbijeenkomsten 
De opdracht aan de werkgroep is om, op basis van haar eigen uitgangssituatie en 
ambities de meest aansprekende verbeterwensen te benoemen en een plan te maken 
voor het realiseren hiervan. De achterliggende doelstelling is dat hierdoor een blijvend 
organisatie structuur ontstaat gericht op een continue kwaliteitsverbetering.  
 
Zie MOVIT-the Movie om een idee te krijgen van het proces in een werkgroep.
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Voor een succesvolle implementatie van een verbeterplan zijn belangrijke voorwaarden: 
− betrokkenen moeten op relatief korte termijn het voordeel inzien van de verandering  
− deze verandering moet zichtbaar zijn voor alle betrokken disciplines en 
− bij voorkeur meteen merkbaar zijn in de dagelijkse bezigheden. 
 
Dit verhoogt het enthousiasme om gezamenlijk verder aan de slag te gaan. MOVIT 
adviseert de werkgroepen dan ook om eerst aan de slag te gaan met het ‘laaghangende 
fruit’: verbeterplannen waar zonder al te veel energie veranderingen zichtbaar worden 
voor alle betrokken disciplines. Zie hiervoor ook het draaiboek voor het begeleiden van 
de MOVIT-werkgroepen. 
 
Voordelen zijn te vinden op medisch inhoudelijk niveau, maar ook in een grotere 
tevredenheid, meer werkplezier en een betere samenwerking.  
Het streven is om na maximaal vier bijeenkomsten een probleemstelling en een plan van 
aanpak te hebben. Het zorgmodel zoals beschreven in de standpunten van de medische 
beroepsorganisaties en uitgedragen door de kaderopleiding ouderengeneeskunde wordt 
als ideaal gepresenteerd en door de groepsbegeleider, daar waar van toepassing, onder 
de aandacht gebracht. Hoewel de werkgroep vrij is eigen keuzes te maken wordt 
gestimuleerd dat deze in de richting van dit zorgmodel voeren met als zeer wenselijk 
resultaat, het formuleren en monitoren van een individueel behandelplan in de vorm van 
een multidisciplinair periodiek patiënt gebonden overleg (MDO/GPO). 
Veel voorkomende thema’s voor de werkgroepen uit de verzorgingshuizen zijn: 
wondbehandeling, medicatieoverdracht en afspraken omtrent communicatie en 
samenwerking. 
 
Met de bestuurders van de achterliggende organisaties is door MOVIT afgesproken dat 
er nog een moment van terugkoppeling plaatsvindt vanuit de werkgroep voordat de 
uitvoering van de verbeterplannen in gang wordt gezet.  
 
MOVIT zorgt dat iedere werkgroep een begeleider heeft en een standaard programma 
voor de eerste bijeenkomst. Tijdens deze eerste bijeenkomst zal het met name gaan om 
kennismaking en het uitwisselen van ervaringen en ambities. De bijeenkomst wordt 
afgesloten met een evaluatie en het plannen van de toekomstige werkwijze. Er wordt 
naar gestreefd vervolgafspraken te maken voor circa drie bijeenkomsten op het gebied 
van tijdstip, duur, voorzitterschap en notuleren. De begeleider streeft ernaar om zichzelf 
overbodig te maken. Hij/zij neemt bij voorkeur alleen de eerste bijeenkomst het 
voorzitterschap op zich. Een lijst van e-mail adressen en telefoonnummers voor 
collegiaal overleg wordt aangelegd en uitgewisseld.  
 
Als voorbereiding voor de volgende bijeenkomst wordt alle deelnemers gevraagd een of 
hooguit enkele belangrijkste verbeterwensen ten aanzien van de gemeenschappelijk 
geleverde zorg en ondersteuning te benoemen. 
 
Na de eerste bijeenkomst, die voor vrijwel iedere werkgroep identiek is, zullen de 
vervolgbijeenkomsten voor iedere werkgroep verschillend verlopen. De doelstelling is 
immers dat de werkgroep haar eigen meest aansprekende verbeterwensen benoemt en 
een plan maakt voor het realiseren hiervan. Deze zijn gebaseerd op de eigen 
uitgangssituatie en het ambitieniveau, en verschillen dus per werkgroep. 
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Bij evaluatie blijkt dat de werkgroepen ongeveer twee bijeenkomsten besteden aan de 
start en kennismaking (fase 1). Daarna gaan zij door naar de planvorming (fase 2). 
Vervolgens hebben zij gemiddeld drie bijeenkomsten nodig om plannen te maken, 
voordat zij overgaan naar een plan in uitvoering (fase 3). Bijeenkomsten worden 
genotuleerd en deze worden door MOVIT verzameld. Aan de hand van deze notulen 
worden onder andere de MOVIT-scholingen vormgegeven en kunnen overkoepelende 
regionale belemmeringen gesignaleerd en opgepakt worden door het MOVIT-
projectteam. 
 
De rol van de begeleider is in eerste instantie die van proces deskundige. Aangezien het 
doel is om een blijvende en autonome werkgroep te creëren is het belangrijk aan te 
sluiten bij de kenmerken en de dynamiek van de groep. De inhoudelijke verbeter 
wensen brengen de groep bij elkaar waardoor samenwerking en emancipatie processen 
zich kunnen ontwikkelen. Bij aanvang spelen onbekendheid met en onderwaardering 
van de inbreng van de niet eigen professie een rol. Binnen de eigen professie kunnen 
concurrentie en persoonlijke overwegingen spelen. 
De ervaring leert dat rond concrete en gemeenschappelijke thema’s de onderlinge 
bekendheid en waardering groeit. De gemeenschappelijke belangen van kwaliteit en 
doelmatigheid maken dat de stap naar taak afstemming en verdeling dan vanzelf volgt. 
De begeleider voegt waar nodig inhoudelijke kennis toe en kan als externe partij 
impasses overwinnen met een suggestie of advies dat stimuleert tot blijvende progressie 
in de richting van het ideaal concept.  
De begeleider zoekt naar een natuurlijke samenstelling en opzet voor de groep in 
definitieve vorm en stimuleert de formalisering hiervan. 
De begeleiding wordt afgesloten met het aanbod om op verzoek nog enkele malen hulp 
te bieden en benadrukt de voortdurende steun van het MOVIT team en de motiverende 
uitwerking van de scholingen. 
 

3.6 Ervaringen werkgroepleden 
Binnen MOVIT in Zuid-Holland Noord zijn 96 werkgroepleden geïnterviewd over hun 
ervaringen met de werkgroepen in de verzorgingshuizen. Deze werkgroepleden voelden 
de urgentie om de zorg en samenwerking in het verzorgingshuis te verbeteren, of 
werden hiertoe verplicht door hun organisatie. Bijna twintig procent van de huisartsen 
geeft aan sceptisch te zijn over deelname voor de start van een werkgroep.  
Verbeteringen die de werkgroepleden hebben ervaren zijn onder andere: 
− Het organiseren en implementeren van multidisciplinair overleg (MDO);  
− Betere organisatie van de medicatieoverdracht;  
− Betere logistieke afspraken omtrent de huisartsvisite en een huisartsenspreekuur in 

het verzorgingshuis; 
− Het verminderen van het aantal huisartsen per verzorgingshuis; 
− Verbeterde communicatie en samenwerking.  
 
De meerderheid van de werkgroepleden geeft aan dat de samenwerking binnen de 
werkgroep goed verloopt. Bevorderend voor de samenwerking is dat vergaderingen 
efficiënt verlopen en dat iedereen de afspraken nakomt. Als belemmerende factoren 
voor samenwerking zijn benoemd: tijdgebrek, een te geringe financiële vergoeding en 
de soms meer beperkte betrokkenheid van de huisartsen dan gewenst.  
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Huisarts “Door het intensiveren van de contacten ken je de mensen beter en weet 
je wat je van hen kunt verwachten, maar zij weten ook wat ze van jou mogen 
verwachten.” 

 
Manager “Het is nu niet meer zo van de huisarts gaat linksom, de specialist 
rechtsom en dat de specialist of de huisarts zegt van ‘Ja, dag, dat is mijn patiënt, 
we doen wat ik zeg’. Er is veel minder haantjesgedrag.” 
 
Specialist Ouderengeneeskunde “Het vroeger niet goed samenwerken had vooral 
veel met communicatie en het gebrek daaraan te maken, maar dankzij MOVIT zijn 
die drempels nu wel weg.” 
 
Specialist Ouderengeneeskunde “We zijn gestart met een MDO, de vorm is er al. 
Het kost mij nu extra werk, maar in de toekomst zal ik daar profijt van hebben. Ik 
vind het erg leuk.” 
 
Verzorgende “Wat ik ook heel goed vind is dat je nu weet waarom dingen zo 
gedaan moeten worden. En ik kan ook mijn collega’s op de werkvloer vertellen wat 
we besproken hebben, en waarom dingen zo gedaan moeten worden. Eerst was 
het altijd: ‘dit is verplicht om het op deze manier te doen’, maar dan wisten wij 
nooit de achtergrond ervan. En nu is er dus wel die goede terugkoppeling naar de 
werkvloer.” 
 
Verzorgende “Maar eerlijk gezegd: in het begin van MOVIT werd gezegd dat het je 
vergadertijd zou kosten enzo, maar vervolgens gaat er toch veel meer tijd en 
aandacht in zitten dan je van tevoren te horen kreeg.” 
 
Huisarts “Een collega is bijna afgehaakt omdat ze sneller effect had willen zien. 
Maar ik heb vier jaar lang in de politiek gezeten en dan weet je dat je soms een 
lange adem moet hebben; het is een groeiend proces waar je in zit en je kunt niet 
zomaar alles in één keer geregeld hebben.” 

 

3.7 De Kaderhuisarts ouderengeneeskunde als groepsbegeleider 
De werkgroepen bepalen zelf de inhoud van het verbeterproject. Om dit proces te 
ondersteunen en te stimuleren, worden de eerste drie tot vijf bijeenkomsten vanuit 
MOVIT individueel begeleidt. In de voornamelijk medische setting van het 
verzorgingshuis is de kaderhuisarts ouderengeneeskunde een zeer geschikte begeleider. 
Deze heeft een passende opleiding gevolgd gericht op het beheren van 
verbeterprocessen en het overdragen van kennis over eerstelijns ouderengeneeskunde  
aan huisartsen en anderen. Bij het begeleiden van de werkgroepen komen met name 
procesbegeleidende competenties aan de orde. Taken die de kaderhuisarts hierbij 
uitvoert zijn:  
− Het bevorderen en/of onderhouden van de samenwerking door het stimuleren, 

enthousiasmeren en motiveren van de werkgroepleden. Ondanks eerdere 
toezeggingen voor deelname aan MOVIT, blijkt het onderhouden van de overtuiging 
van de meerwaarde van het project een continu aandachtspunt voor de begeleider. 

− Conflicthantering bij weerstand tegen het project en/of spanning tussen de 
werkgroepleden. De begeleider moet dan besluiten om eerst de gevoelens boven 
tafel te krijgen, of juist eerst inhoudelijk aan de slag te gaan. Dit laatste in de hoop 
dat de inhoud een verbindende factor wordt. 
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Kaderhuisarts ouderengeneeskunde “In het begin veel weerstand, met name bij 
de huisartsen en de teammanager. ... Inmiddels is het ijs gebroken. Dit heeft wel 
twee bijeenkomsten geduurd, maar nu is er geen weerstand meer om 
verbeterplannen te maken en samen te komen.” 
 
Kaderhuisarts ouderengeneeskunde “Er waren veel verwijten over en weer, af en 
toe confronterend voor de zorgmanager. Vroeg in het proces was er een 
confrontatie tussen een aantal teamleiders en de huisartsen, hetgeen de lucht 
geklaard heeft. Toch zijn we geleidelijk meer inhoud-gericht aan de slag gegaan.” 

 
− Emanciperen van individuele werkgroepleden en beroepsgroepen door de inhoud en 

het belang van ieders bijdrage aan optimale ouderenzorg te benadrukken en een 
gelijkwaardige deelname aan de groep te realiseren. 

− Begeleiden van het veranderproces, met name, door het (laten) maken van heldere 
afspraken bij de inventarisatie van de bestaande situatie, het formuleren van de 
verbeterwensen, de formulering van de SMART-doelstellingen en de uitwerking van 
het verbeterplan.  

 
Kaderhuisarts ouderengeneeskunde “Luisteren en verduidelijken en concretiseren 
van doelen. Daarnaast positieve feedback geven op het behaalde resultaat. Na 
de vierde bijeenkomst was ik als kaderhuisarts overbodig.” 
 
Kaderhuisarts ouderengeneeskunde “In het begin vervulde ik de 
voorzittersfunctie, later was ik meer op de achtergrond aanwezig. Meer praktisch 
ondersteunend en als motivator.” 

 
Benodigdheden voor een succesvolle begeleiding van de werkgroepen: 
− Begeleiders met kennis van proces- en groepsbeleiding. 
− Een heldere, en wijdverspreide, beschrijving van de begeleidersfunctie met 

duidelijkheid over de taak en termijn van de begeleiding. Dit voorkomt verkeerde 
verwachtingen en vergemakkelijkt het verzelfstandigen van de werkgroep. 

− Laat als begeleider het probleemeigenaarschap bij de groep: ‘zij hebben het 
probleem, wij de oplossing’. De begeleider luistert vooral en vraagt zo nodig om 
verduidelijking of concretisering. Hierbij is gebleken dat deze voorwaarde 
makkelijker ingevuld wordt door een ‘externe’ groepsbegeleider in tegenstelling tot 
een kaderhuisarts uit eigen kring. 

− De werkgroepbegeleider vormt de verbindende schakel tussen de werkgroep en het 
MOVIT-projectteam. Organiseer intervisiebijeenkomsten voor groepsbegeleiders en 
bespreek de voortgang uit de werkgroepen, de successen en belemmeringen, de 
voortgang van het project en relevante regionale en/of landelijke ontwikkelingen.  
Zorg voor individuele contactmogelijkheden bij specifieke vragen van de begeleider. 

− De positie van de kaderhuisarts als externe inhoudsdeskundige. Dit geeft de 
mogelijkheid bij inhoudelijke keuzes te sturen in de richting van het ideaal beeld en 
om proces problemen te spiegelen aan normen en ervaringen elders. Het inzetten 
van een kaderhuisarts uit eigen kring is ook voorgekomen. Hierbij staat het voordeel 
van bekendheid tegenover het nadeel van gebrek aan distantie. Adequate 
honorering van de begeleiders is noodzakelijk.  
 

Zie het draaiboek voor de begeleiding van de MOVIT-werkgroepen. 
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3.8 MOVIT-scholingen 
Naast de begeleiding in de werkgroepen, heeft MOVIT multidisciplinaire 
scholingsmodules opgezet die de implementatie van het zorgmodel ondersteunen. De 
scholingen dragen bij aan deskundigheidsverbetering, multidisciplinair teamwerk, 
regionale afstemming en daarmee zorg innovatie en implementatie. Daarnaast worden 
de werkgroepleden door de scholingen gestimuleerd en gemotiveerd om met elkaar aan 
de slag te (blijven) gaan. Hiermee dragen de scholingen dus ook bij aan de borging van 
de werkgroepen. 
 
De scholingsmodules kunnen separaat of als cyclus, ingezet worden voor het 
multidisciplinair scholen van onder andere huisartsen, apothekers, specialisten ouderen 
geneeskunde, verzorgenden en verpleegkundigen, zorg- en teammanagers en 
praktijkondersteuners.  
 
De thema’s voor de scholingen zijn vrijwel allemaal (inhoudelijk) gebaseerd op de 
verbeterwensen zoals benoemd door de werkgroepen. Om deze te achterhalen kan een 
inventarisatie gemaakt worden aan de hand van de notulen van de 
werkgroepvergaderingen. Echter, de scholingen kunnen door MOVIT ook benut worden 
om algemene principes onder alle werkgroepen te verspreiden. Een voorbeeld hiervan is 
het streven naar een ideaal zorgmodel, waarbij alle cliënten periodiek worden 
besproken.  
MOVIT heeft draaiboeken beschikbaar voor de thema’s: functionele diagnostiek en 
zorgplan ontwikkeling, medicatie overdracht, wondbehandeling, patiëntgebonden 
overleg (GPO) en wilsbeschikking omtrent het levenseinde. 
De ervaring leert dat inhoudelijke thema’s het meest aansprekend zijn voor de 
deelnemers. Thema’s als ‘communicatie’ en ‘samenwerking’ kunnen dan ook het best 
behandeld worden aan de hand van een inhoudelijk thema. Hierdoor kunnen deze 
thema’s tevens iedere scholingsbijeenkomst terugkomen, waardoor het bereikte 
resultaat gedurende de cyclus zal groeien.  
Een verslag en documentatiemateriaal van de scholingen wordt verspreid onder de 
werkgroepen om de informatie te bestendigen en omdat nooit alle leden de scholingen 
bij kunnen wonen. 
 
De doelstellingen van de MOVIT-scholingen zijn steeds: 
− Het bijbrengen van inhoudelijke kennis op de genoemde thema’s. Per thema is een 

actueel beeld geschetst van optimale ouderenzorg. De werkgroep kan deze 
informatie vervolgens gebruiken bij het kiezen voor, en uitvoeren van, eigen 
verbeterdoelen.  

− Kennis nemen van, en waardering krijgen voor, de specifieke meerwaarde van de 
betrokken disciplines. De scholingen bevorderen het multidisciplinaire samenwerken 
in het verzorgingshuis of de wijk.  

− Het creëren van bewustwording voor ieders rol in de werkgroep en de vertaling 
hiervan naar te ondernemen acties.  

 
Om deze doelstellingen te bereiken, worden bij de voorbereiding zo veel mogelijk 
regionale of landelijke experts in het betreffende thema betrokken, best practices 
worden getoond als voorbeeld. Tips en praktische toepassingen vormen steeds het 
slotstuk van een scholing. Uitwisseling tussen verschillende werkgroepen draagt bij aan 
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de collectieve vooruitgang. Door gelijktijdige deelname van alle beroepsgroepen en 
ouderen aan de thema’s worden de onderlinge verhoudingen positiever en 
gelijkwaardiger. 
 
De scholing ‘So you think you can MOVIT’ is specifiek opgezet om de uitwisseling tussen 
werkgroepen te bevorderen en om de cohesie binnen de werkgroepen te versterken. 
Hiertoe is, met een knipoog naar de televisie competities, een vorm gekozen waarbinnen 
de groepen het verbeterproces waar zij het meest trots op zijn laten zien op een poster. 
Een selectie hiervan wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd en door 
een panel becommentarieerd. 
Op basis van de waardering door de zaal worden prijzen uitgeloofd. Zichtbaar effect van 
de avond was dat bij de scholingen daarna de deelnemers in de zaal gegroepeerd waren 
per werkgroep en niet meer per discipline. 
 
 

3.9 Bevorderende en belemmerende (omgevings)factoren: 
 
− Veranderingen in landelijke (financiële) regelingen. Deze kunnen consequenties 

hebben voor een of meerdere van de deelnemers. Ook binnen een beroepsgroep of 
organisatie kunnen gebeurtenissen invloed hebben op het functioneren van de 
werkgroep. Afhankelijk van de opstelling van de groep kunnen deze gebeurtenissen 
als bevorderend of belemmerend gezien worden. Veranderingen bieden soms kansen 
en op zijn minst kan de werkgroep de gelegenheid bieden om het beste te maken 
van een negatieve verandering (bezuiniging). De begeleider kan de groep helpen een 
positieve houding aan te nemen door meer naar kansen dan naar belemmeringen te 
kijken.  
 

− Verborgen agenda’s of het vermoeden hiervan. Met name niet direct betrokken 
partijen kunnen hiervan verdacht worden. Geleidelijk ontstaat tussen de groepsleden 
een open houding en groeit het vertrouwen. Ieder van hen behoort echter weer tot 
een groep of organisatie. Deze kunnen eigen doelen en belangen hebben. Welke 
ontwikkelingen spelen op het lokale niveau? Hoe open is het management of de 
groep hierover? Verborgen agenda’s kunnen een negatieve invloed hebben op de 
sfeer en resultaten van de werkgroep. Middelen om dit te bestrijden bestaan, met 
name, uit het steeds open en helder zijn binnen de groep. Erkennen dat iedereen 
staat voor goed werk maar verschillende taken en opvattingen heeft. Als belangen en 
doelen uitgesproken zijn dan kan gezocht worden naar de gebieden van 
overeenstemming. De vertegenwoordiger binnen de groep kan als verbinding dienen 
met de achterban of organisatie. Kennismaking en gesprekken binnen of buiten de 
werkgroep kunnen helpen om helderheid te verschaffen en wantrouwen te 
verminderen.  

 
− Een open resultaatgerichte opstelling. Hierbij wordt niet gedacht in eenzijdig gekozen 

oplossingen maar wordt eerst het gemeenschappelijke doel benoemd en vervolgens 
naar de verschillende mogelijke oplossingen gekeken. Hierdoor wordt het mogelijk te 
zoeken naar de voor allen acceptabele oplossing die reëel en haalbaar is. 
Voorbeelden zijn de door huisartsen vaak genoemde wens om meer hoger geschoold 
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verpleegkundig personeel ter beschikking te hebben en de door verzorgingshuis 
bestuurders en managers vaak genoemde wens om met minder huisartsen in aantal 
te maken te hebben die meer aanspreekbaar zijn op hun aansluiten bij de 
organisatie. Beiden zijn echter geen doel maar een oplossing. De doelen zijn betere 
samenwerking en afstemming. Hiervoor blijken in de praktijk meerdere andere 
oplossingen mogelijk die leiden tot het gewenste resultaat. Het dogmatisch 
vasthouden aan één oplossing door een partij blijkt nogal eens ten grondslag te 
liggen aan het al langere tijd niet kunnen realiseren van een gemeenschappelijk 
gewenst resultaat. 

 
− Het raadplegen van een groep in tegenstelling tot de individuele deelnemers aan een 

groep. Bij veel fasen in het project moeten door partijen standpunten ingenomen 
worden. Steeds kan gekozen worden om de partijen te vragen dit standpunt collectief 
of individueel te bepalen. Soms is er geen keus omdat de partijen zodanig 
georganiseerd zijn dat de individuen gebonden zijn door een collectief besluit. 
Voorbeelden zijn een koepel van Verpleeg, Verzorging en Thuiszorg organisaties en 
huisartsen die behoren tot een coöperatie of zorggroep. De ervaring binnen MOVIT is 
dat het bevorderend is om de procedure zo in te richten dat het mogelijk is om de 
individuele partijen te vragen hun standpunt te bepalen en dit kenbaar te maken. 
Reden is dat bij vrijwel iedere, in principe goed onderbouwde, keuze er 
tegenstanders zullen zijn. In een collectief beslissingstraject kunnen deze door hun 
standpunt of de statuten van het collectief een positieve keuze blokkeren. Vervolgens 
zijn alle leden, ook de positief gestemde, gebonden aan dit besluit. Bij het mogelijk 
maken van een individuele keuze en uitvoering kan gestart worden met de 
veranderingsgemotiveerde partijen en kunnen de anderen ter zijner tijd eventueel 
aansluiten of in ieder geval mee profiteren van de resultaten van de verandering. Een 
voorbeeld van het voorgaande is het instellen van regie huisartsen en trendvolgende 
huisartsen. Door individuele raadpleging kunnen de veranderingsgemotiveerde en 
belanghebbende huisartsen deel nemen aan de werkgroep, de anderen worden niet 
uitgesloten maar gevraagd zich ‘trendvolgend’ op te stellen. Deze constructie blijkt in 
de gehele werkregio Zuid-Holland Noord breed geaccepteerd te zijn. Sommige 
huisartsen kozen op individuele basis niet deel te nemen en slechts incidenteel koos 
een collectief om niet deel te nemen.   
 

− Onvoldoende informeren en betrekken van de achterban. De werkgroep kan, in haar 
enthousiasme, naar binnen gericht raken en vergeten dat zij trendvolgers heeft. Dit is 
sterk belemmerend. Soms is niet geheel duidelijk wie de trendvolgers zijn of is de 
groep groot. Bevorderend is een constant bewustzijn dat ieder verbeterplan rekening 
moet houden met de trendvolgers en gecommuniceerd moet worden. De begeleiding 
van de groep kan helpen door dit bewustzijn steeds op te roepen en door 
voorbeelden aan te dragen hoe er invulling aan gegeven kan worden. 

 
− Onterechte of eenzijdige beeldvorming. Belemmerend kan het beeld zijn dat het 

project gericht is op het stroomlijnen van de organisatie door bijvoorbeeld het aantal 
huisartsen te verminderen en daarmee marktwerking en vrije artsenkeuze 
belemmert. Ook kan het beeld bestaan dat het gaat om bezuiniging of de belangen 
van een prominente deelnemer (zorg verzekeraar). Bevorderend is om steeds te 
benadrukken dat het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van het 
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gemeenschappelijke aanbod aan de uiteindelijke doelgroep: ouderen, cliënten of 
burgers. Daarbij zijn organisatie en afstemming belangrijke aandachtspunten. De 
leden van de doelgroep maken hun eigen keuzes op basis van de kwaliteit van het 
aanbod. Dit kan ‘rationalisatie’ tot gevolg hebben.  

 
− Intensiteit, omvang, duur en herkenbaarheid. Bevorderend werkt het om het project 

uit te voeren met voldoende intensiteit binnen een begrensde functionele regio 
gericht op een meerderheid van en misschien zelfs op de gehele doelgroep. 
‘Voldoende intensiteit’ is een vage omschrijving en is afhankelijk van een lokale 
inschatting van zowel de regio als de doelgroep. In ieder geval betekent het, het 
oprichten van meerdere werkgroepen en het volharden voor minimaal twee jaar. 
Eerder is gesteld dat de presentatie en herkenbaarheid van het project van belang is. 
Door de intensiteit binnen de regio en het voortzetten van het project ontstaat een 
bekendheid met het project en de doelen. Er is tijd om oorspronkelijke misconcepties 
bij te stellen. Het onderwerp komt op de gemeenschappelijke agenda te staan en er 
ontstaat een gevoel van urgentie. Gaandeweg verschuift de bewijslast van ‘Waarom 
zou ik mee doen?’ naar ‘Waarom doe ík niet mee?’.  

 
Naast de hierboven beschreven algemene factoren bestaan er zeer praktische 
overwegingen die van belang zijn bij de bestendiging van de werkgroep: 
− Neemt iemand de leiding? Laat de werkgroep zo snel mogelijk een voorzitter 

aanwijzen (eventueel roulerend) die de werkgroepen plant en aanspreekpunt is voor 
het MOVIT-projectteam. Het proces van ontstaan en geaccepteerd worden van een 
“natuurlijke” trekker van de groep kan zo gestart en begeleid worden. Dit is zowel 
van belang voor het project als voor het voortbestaan van de groep. 
 

− De organisatorische en economische randvoorwaarden. Uitgangspunten zijn steeds 
dat alle hulpverleners inhoudelijk gedreven zijn maar het druk hebben en 
gehonoreerd willen worden voor hun inzet. Hieruit volgt dat de bijeenkomsten 
productief, makkelijk (tijdstip, duur en locatie) en gehonoreerd moeten zijn. Elders is 
het belang van een vroegtijdige en positieve betrokkenheid van het zorg kantoor en 
de zorgverzekeraar(s) beschreven. Blijf steeds aansluiten bij de nieuwe 
ontwikkelingen.  

 
− De motivatie van de deelnemers. Is er een direct voordeel voor de eigen werksituatie, 

dan zal er meer motivatie zijn om bijeen te komen.  
 
− Het ervaren nut van de bereikte resultaten. Dit kan de motivatie onderhouden en 

richting geven aan nieuwe initiatieven. Motivatie kan worden bereikt door het 
terugkoppelen van de bereikte resultaten en het laten presenteren van best practices 
door werkgroepen. Door deze regionale uitwisseling worden werkgroepleden 
geïnspireerd om zelf ook (weer) aan de slag te gaan in de lokale situatie.  

 
− Voeding met organisatorische en inhoudelijke kennis. Organiseer op regelmatige 

basis scholingen die tegemoet komen aan de vragen van de werkgroepleden en/of de 
regionale en landelijke ontwikkelingen. Door het volgen van de scholingen blijven de 
werkgroepleden tevens werken aan hun eigen ontwikkeling. 
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− Positieve evaluatie omzetten in institutionalisering op alle niveaus. Op het niveau van 
de werkgroep een vast vergader schema, met afspraken over aanwezigheid, 
vervanging, notuleren enz. Binnen organisaties deelname aan de werkgroep 
opnemen in de taken en functies van de betrokkenen en hiervoor tijd inrichten. Op 
bestuurlijk niveau de doelen en taken van de werkgroep benoemen als prioriteit en 
op financieel niveau zorgen voor structurele financiering. 

 

3.10 Het belang en de belangen van bestuurders 
Bij het bepalen van de strategie van MOVIT is gekozen de deelname van de 
verzorgingshuizen primair te stellen. Hierdoor is het van groot belang hoe het project 
gepercipieerd wordt door de bestuurders van de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 
organisaties waar de verzorgingshuizen toe behoren. De bestuurders hebben de 
mogelijkheid om uiteindelijk ja of nee te zeggen tegen deelname. Bij toepassing van het 
concept bij uitgebreidere integrale zorg en ondersteuning in de extramurale situatie 
geldt dezelfde positie voor bestuurders van gemeentes en welzijnsorganisaties. Voor de 
bestuurders van koepels van individuele zorgverleners en gebruikers geldt hetzelfde, 
maar in mindere mate door de grotere autonomiteit van hun leden. 
 
Over het algemeen ervaren bestuurders een behoefte aan meer samenhang in de zorg. 
Enerzijds schrijft de geldende visie op kwaliteit en maatschappelijke ontwikkelingen dit 
voor, anderzijds worden er kansen tot (relatieve) bezuiniging en ‘rationalisatie’ in gezien. 
Er is dan ook een urgentie voor verandering, hetgeen kan resulteren in het voornemen 
om in te stappen in MOVIT. Hierbij spelen echter een groot aantal afwegingen een rol. 
Bij de benadering van bestuurders kan rekening gehouden worden met een aantal vaker 
voorkomende belangen. 
 
Wat spreekt bestuurders aan in MOVIT: 
− Het product op zich is helder en sluit aan bij de heersende ontwikkelingen. 

Belangrijke elementen zijn de gewenste verbetering in kwaliteit en doelmatigheid 
door samenwerking en communicatie.  

− Signalen van cliënten en de werkvloer maken de noodzaak voor verandering 
voelbaar. 

− De ruime formulering van het project, met ruimte voor eigen inbreng. Vaak zijn er al 
initiatieven in gang binnen de organisatie of waarbij de organisatie betrokken is. 
MOVIT kan gebruikt worden als een ondersteuning of uitbreiding hiervan. 

− De kosten voor deelname aan MOVIT zijn niet substantieel. De verwachting is dat de 
geïnvesteerde tijd zich later terug zal verdienen.  

− Deelname kan intern en extern gezien worden als een investering in kwaliteit en 
samenwerking. Bij groeiende deelname binnen de regio kan niet-deelname gezien 
worden als het tegenovergestelde. 
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Wat is lastig voor bestuurders of werkt belemmerend:  
− Toezegging doen aan een project waar nog geen ‘bewijs’ voor is, en waarvan de 

werkwijze niet heel concreet is. De kwaliteitsindicatoren zijn nog onvoldoende belicht.  
− Voorkeur voor een meer geprotocoleerde aanpak met meetbare uitkomsten. Dit in 

tegenstelling tot de eerder positief benoemde ruime formulering. 
− Voorkeur voor een stapsgewijze benadering via bijvoorbeeld een pilot.  
− Schroom voor het (over)belasten van de organisatie met nóg een project. 
− De noodzaak om samen te werken met concurrerende aanbieders binnen het project 

in verband met marktwerking. 
− Bij samenvoegen van meerdere organisaties binnen een werkgroep: een voorloper 

kan een meer helpende rol gaan vervullen zonder daar zelf belang bij te hebben. Zit 
er voor die organisatie ook een voordeel in? 

− Aanpassen van visie en regie verlies. 
− Hoe de informatie over MOVIT te verspreiden in de organisatie? Soms behoefte aan 

algemene informatiemiddelen van MOVIT. Maar juist een mondelinge toelichting lijkt 
het beste te werken. 

− Pauzes in het project werken remmend. Blijf niet te lang hangen op details, maar pak 
zo snel mogelijk door! 

− De nadruk op de beperking van het aantal huisartsen. Dit is strijdig met de 
gehanteerde visie van vrije artsenkeuze en eigen regie. 

− In geïntegreerde zorg (en ondersteuning) dreigt een gevaar om alles in 
gezamenlijkheid te willen doen. Dit is inefficiënt en werkt kostenverhogend. Het gaat 
om het onderscheiden van deskundigheid en het verdelen van rollen. 

− Een organisatie heeft met diverse werkgroepen te maken. Die kunnen ieder hun 
eigen richting op gaan. Deze moeten op een bepaald moment weer bijeen gebracht 
worden in verband met de behoefte aan uniforme werkwijzen binnen de organisatie. 
 

Naast de hier genoemde belangen van bestuurders, zijn bestuurders ook van groot 
belang voor de implementatie. Evident is dat de toestemming tot deelname van het 
bestuur voor deelname van de professionals die deel uitmaken van die organisatie 
essentieel is. Maar ook als deze toestemming is gegeven, blijft het belang van de 
bestuurders groot. Essentieel is dat zij bereid zijn ruimte te geven voor de 
deskundigheid en motivatie van de professionals op de werkvloer. Het werkt sterk 
bevorderend als zij invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid ten opzichte 
van hun organisatie en opdrachtgevers door de kaders aan te geven waarbinnen de 
professionals hun taken moeten uitvoeren en hun ondersteunen bij het volledig 
benutten hiervan, in plaats van hun werkwijzen op te leggen.  
 
De benaderingsroute naar bestuurders is van belang. Meerdere routes zijn mogelijk en 
het beste is ze allemaal te gebruiken waarbij een persoonlijke toelichting onmisbaar is. 
Routes zijn: 
− Presentaties op onder andere koepelbijeenkomsten en symposia;  
− Schriftelijke informatie voor de bestuurders zelf en die door hen gebruikt kunnen 

worden binnen hun organisatie; 
− Gerichte plenaire voorlichtingsbijeenkomst voor bestuurders; 
− Informeren via uitvoerende managers en beleidsmedewerkers; 
− Individueel gesprek met de bestuurders; 
− Informeel op onder andere bijeenkomsten en recepties.  
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Hoofdstuk 4: Evaluatie 
 
Dit hoofdstuk toont een eerste evaluatie van het MOVIT project in de regio Zuid 
Holland-Noord in de periode 2009 – 2013. De resultaten hiervan kunnen gebruikt 
worden als onderbouwing en illustratie bij de introductie van MOVIT in een andere 
regio. Ook kunnen er elementen aan ontleend worden en gebruikt bij de evaluatie van 
de implementatie daar. 
 
Aangezien MOVIT uitgevoerd werd in het kader van het Nationaal Programma 
Ouderenzorg werd het begeleid door een zeer uitgebreid onderzoek. Hierin zijn 
gegevens verzameld over het implementatie proces zelf en de ervaringen van alle 
zorgverleners (huisartsen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden 
en verpleegkundigen vanaf niveau 3), bewoners en hun mantelzorgers. Hieronder leest 
u een korte samenvatting van de uitkomsten, voor zover geanalyseerd, in september 
2013. Later zullen wetenschappelijke publicaties hier dieper op in gaan. 
 

4.1 Evaluatie van het MOVIT project 
Het MOVIT-project betreft de regionale implementatie van integrale zorg voor ouderen 
in het verzorgingshuis. De implementatie heeft in Zuid-Holland Noord geleid tot 
deelname van 41 van de 43 verzorgingshuizen (95%) aan het onderzoek waarbij in 32 
huizen een Lokale Werkgroep is gevormd (78%). Deze werkgroepen zijn, na afloop van 
het project, in bijna alle (39 van de 41) huizen voortgezet.  
 
De werkgroepen hebben een gemiddelde looptijd van 13 maanden waarbinnen 
gemiddeld vijf bijeenkomsten plaatsvinden. De meerderheid van de deelnemers aan de 
Lokale Werkgroepen ervaren de samenwerking als (ruim) voldoende en voelen zich 
voldoende gehonoreerd voor hun tijdsinvestering aan voorbereiding en deelname aan de 
werkgroep. 
 
Veranderingen in zorgorganisatie 
De veranderingen in zorgorganisatie blijken zowel uit de ervaringen van zorgverleners 
als zorgontvangers. Zorgverleners rapporteren een toename in het aantal gehouden 
multidisciplinair overleggen (MDO’s), een toegenomen deelname van huisartsen hieraan 
en een verbeterde samenwerking tussen disciplines. Bewoners rapporteren dat ze, na de 
implementatie van MOVIT, vaker steeds door de zelfde huisarts bezocht worden.       
 
Effecten ervaren door zorgverleners 
De zorgverleners ervaren belangrijke verbeteringen gedurende de implementatie. Alle 
betrokken disciplines ervaren een toegenomen tevredenheid over de door hen zelf 
verleende zorg en een verbetering van de kwaliteit van de zorg in het verzorgingshuis. 
Alle zorgverleners ervaren een betere onderlinge afstemming en hebben de indruk beter 
geïnformeerd te zijn over de ziekten en gezondheidsproblemen van de bewoners.  
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Effecten ervaren door bewoners en mantelzorgers  
Na de implementatie ervaren bewoners een betere samenwerking tussen de 
zorgverleners. Ze vonden de bejegening door de huisarts duidelijk beter en deze was 
meer bereid in gesprek te gaan over fouten of zaken die naar de mening van de 
bewoner niet goed gegaan zijn. De mantelzorgers daarentegen merkten nog geen 
veranderingen.  
 
4.2 Ontwerpen van een evaluatie 
Bij het ontwerpen van een gerichte evaluatie als deel van een implementatie in een 
nieuwe regio kan gebruik gemaakt worden van relevante delen van het uitgebreide 
MOVIT-onderzoek. Andere delen van dit onderzoek zullen echter niet relevant zijn, en 
lokale kenmerken en voortschrijdend inzicht zullen maken dat er behoefte is aan 
aanvullingen. 
Bij het samenstellen van het uiteindelijke pakket is het essentieel om uit te gaan van de 
belangen van de deelnemende partijen. Iedere partij zal specifieke uitkomsten kunnen 
benoemen aan de hand waarvan het succes van de implementatie beoordeeld zal 
worden. Het kunnen evalueren hiervan aan het einde van de implementatie is 
belangrijk. Maar minstens even belangrijk is het bewust worden, uitspreken en 
afstemmen van deze gewenste uitkomsten aan het begin. De opbrengst van de 
evaluatie moet bijdragen aan het sturen en onderhouden van de kwaliteit en 
innovatiecirkel die het hart vormt van de bestendigde implementatie. 
Mede daarom moet de praktische uitvoerbaarheid en belasting van de evaluatie voor de 
professionals streng bewaakt worden zodat het geen belemmerend factor wordt. 
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Hoofdstuk 5: MOVIT extramuraal 
 
Overheid en maatschappij wensen zorg en ondersteuning die ouderen in staat stelt om 
in hun eigen omgeving te blijven wonen en zelf regie te voeren over hun bestaan. Voor 
alle Nederlanders wordt gestreefd naar een zorgstelsel waarbij gezondheid en eigen 
verantwoordelijkheid de norm zijn. Daardoor worden preventie en welzijn belangrijker in 
verhouding tot ziekte en behandeling. Bij de uitvoering is een centrale rol weggelegd 
voor de zorgverzekeraar (ZVW), de gemeente (WMO) en een terugtredende 
Zorgkantoor (AWBZ).  
 
Om aan deze denkbeelden tegemoet te komen is het concept  ‘zorg en ondersteuning in 
de wijk’ ontwikkeld. 
 
Dit veronderstelt wel verschuivingen van attitude en rollen bij alle betrokken partijen. 
Nieuwe samenwerkingsvormen en taakverdelingen moeten worden ontwikkeld tussen 
aanbieders van zorg en ondersteuning onderling. Professionele en informele aanbieders 
moeten elkaar vinden, begrijpen en aanvullen. Uitvoerders, managers, bestuurders en 
financiers moeten dit concept ondersteunen hetgeen bestaande structuren en culturen 
doorkruist. Ouderen zelf spelen een belangrijke rol als partij bij de organisatie en als 
regievoerder over hun eigen leven. 
 
Het concept, de werkwijze en de producten ontwikkeld door MOVIT lijken ook 
toepasbaar bij het realiseren van integrale zorg en ondersteuning in de wijk. 
Naast de in het verzorgingshuis aanwezige disciplines worden hier ook bij betrokken: de 
welzijnsmedewerkers, maatschappelijk werkers en informele zorgverleners. Ook wordt 
eigen regie van de ouderen en hun mantelzorgers nog belangrijker in de thuissituatie. 
 
Waar we in het verzorgingshuis spreken van een Lokale Werkgroep, worden in de wijk 
Wijkwerkgroepen gevormd. In ieder geval nemen hier (nieuw) in zitting: de 
welzijnswerkers, maatschappelijk werkers en ouderenvertegenwoordigers. Ook de 
inbreng van informele zorgverleners, zoals vrijwilligers is steeds belangrijker door de 
gewenste verschuiving van professionele naar informele zorg en eigen regie. door 
bijvoorbeeld welzijnswerk. 
 
Doelen: 
− De structuur ontwikkelen waardoor in wijken werkgroepen kunnen ontstaan die 

integrale ouderenzorg en ondersteuning organiseren.  
− De producten ontwikkelen waarmee de werkgroepen integrale ouderenzorg en 

ondersteuning in de wijk kunnen aanbieden. 
− Voorbeeld en gangmakende wijkwerkgroepen oprichten en ondersteunen. 
− Simultane verspreiding en borging  
− Verbreden, ondersteunen, implementeren en verbinden van reeds bestaande 

initiatieven in de regio.  
− Het evalueren van het proces en de effecten 
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Eindresultaat is een toepassing van het concept, integrale zorg en ondersteuning in de 
wijk, conform landelijk en regionaal beleid. De toepassing past bij lokaal aanwezige 
kenmerken en mogelijkheden. Belangrijke, te evalueren uitkomsten zijn; groei aan regie 
bij ouderen, ontdubbeling van zorg en ondersteuning, planmatig aanbieden van 
integrale hulp, en objectivering van de beoogde verschuivingen. 
 
Aanpak 
Het projectteam brengt de partijen op regionaal niveau bij elkaar met als doel om de 
structuur te realiseren waarbinnen de integrale zorg en ondersteuning in de wijk kan 
bestaan in een gunstig bestuurlijk klimaat. Hierin moeten de financiële regievoerders, 
gemeentelijke bestuurders, zorgaanbieders, beroepsgroepen en belangenorganisaties, 
op basis van eigen verantwoordelijkheden en belangen een omgangsvorm ontwikkelen 
die het eindresultaat ten goede komt. Het realiseren van de optimale integrale zorg en 
ondersteuning, binnen de gestelde kaders, is primair. Managers en bestuurders 
committeren zich eraan de werkvloer te ondersteunen bij hun realisatie hiervan. Van de 
bestuurders wordt verwacht actief te participeren, bijvoorbeeld in onderling 
bestuursoverleg over problemen die worden ervaren. 
 
De werkwijze gaat uit van de uitvoerders op de werkvloer en hun professionele 
gedrevenheid en creativiteit bij het vinden van oplossingen voor ervaren 
belemmeringen. Het project, verlangt voor hen, ruimte om keuzes te maken binnen 
bestuurlijke kaders. 
− Zij worden gevoed met inzichten en kennis die helpt de veranderingen te maken die 

de landelijke ontwikkelingen van hun verlangen.  
− Ze worden praktisch geholpen met het realiseren van een passende organisatievorm. 
− Zij worden geholpen door het vormen van een bestuurlijk ‘klimaat’ waardoor 

oplossingsruimte ontstaat   
− Producten worden ontwikkeld die oplossingen bieden voor voorspelbare en 

gaandeweg rijzende, inhoudelijke en randvoorwaardelijke, behoeften.  
 
Concreet betekent dit dat er, per wijk, Wijkwerkgroepen worden gevormd. Deze 
verbinden de aanwezige aanbieders van zorg en ondersteuning, maatschappelijke 
organisaties, ouderen en informele zorgers en leggen, waar nodig, contacten buiten de 
wijk. Gezocht wordt naar de functionele samenstelling waarbij brede 
vertegenwoordiging en slagvaardigheid gecombineerd moeten worden, en die aansluit 
bij de lokale situatie. Hierbij kan, als basis, gebruik gemaakt worden van de MOVIT 
filosofie en werkwijze zoals beschreven in de eerste vier hoofdstukken.  
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Bijlage bij de MOVIT-toolkit 
 


 
 


Draaiboek begeleiding MOVIT-werkgroepen 
 
De algemene doelstelling van MOVIT is: 
Het bieden van zorg van optimale kwaliteit voor alle bewoners en professionele voldoening voor 
de zorgverleners bij een op langere termijn vol te houden belasting. 
 
De inhoudelijk keuzes die leiden tot een dergelijk zorg- en ondersteuningsaanbod worden 
gemaakt door de werkgroepen. Uitgaande van de bestaande situatie en aan de hand van 
verbeterplannen worden stappen gezet in de goede richting. Een professionele begeleider bege-
leidt de werkgroepen. Binnen MOVIT in de verzorgingshuizen in Zuid-Holland Noord was dit een 
kaderhuisarts ouderengeneeskunde.  
 
Taken werkgroepbegeleider: 
− Bijeenbrengen en motiveren van de leden van de werkgroep (NB: het MOVIT-projectteam 


organiseert en faciliteert de 1e bijeenkomst, overige bijeenkomsten worden door de begelei-
der en/of de groep gedaan); 


− Inventariseren en vaststellen van de bestaande zorgsituatie; 
− Idee schetsen van het ideaalbeeld van proactieve, functie gerichte, multidisciplinaire 


Ouderenzorg; 
− Het ambitieniveau van de werkgroep vaststellen en uitspreken; 
− De meest dringende verbeterwens van de werkgroep benoemen; 
− De werkgroepleden een verbeterplan laten formuleren en kritisch beoordelen; 
− De uitvoering van het verbeterplan begeleiden; 
− Het vormen van een samenwerkingsverband dat ook op termijn verbeteringen in de oude-


renzorg blijft voorstellen en realiseren. 
 
De MOVIT-werkgroep komt verschillende keren per jaar bijeen. Hoe vaak en hoe lang hangt af 
van de keuzes die zij zelf maken, de onderlinge taakverdeling en de opstelling en uitvoering van 
het verbeterplan. Een algemeen leidraad voor de eerste bijeenkomsten kan echter wel om-
schreven worden: 
 
 
De 1e bijeenkomst: Kennismaking en start 
 
Om de eerste bijeenkomst  goed te laten verlopen zijn de volgende punten van belang: 
1. Oriëntatie op de geschiedenis van het huis en de globale achtergrond van de deelnemende 


personen 
 


2. Het MOVIT-projectteam heeft een opzet gemaakt voor de agenda van de eerste bijeen-
komst. Deze is niet verplicht maar een eerste bijeenkomst houdt wel in: 
− Kennismaking, wie maakt aantekeningen? 
− Verwachtingen, grootste plus en minpunten huidige situatie 


Informatie over proactieve samenhangende zorg en ondersteuning. Gebruik hiervoor de 
artikelen ‘Medische zorg  van aantoonbare kwaliteit in het verzorgingshuis' en ‘Visie op 
de eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen’ (zie eind van dit document). Illustreer dit 
eventueel aan de hand van de film van Marijke Boorsma, te vinden op: 
www.nigw.nl/index.php/portfolio/raiview-verzorgingshuis/ 


− Bespreking huidige situatie in het verzorgingshuis: wat gaat goed, wat kan beter? 
− Hoe kan dat worden bereikt? Wat zijn obstakels daarbij? 
− Afspraken over het vervolg: wie doet wat en wanneer? Hoe wordt informatie uitgewis-


seld? Wanneer komt de werkgroep weer bijeen? 



http://www.nigw.nl/index.php/portfolio/raiview-verzorgingshuis/





 


 


Bijlage bij de MOVIT-toolkit 
 


 
 
 


3. Maak een verslag van deze bijeenkomst, of laat een van de werkgroepleden dit doen. Stuur 
dit verslag aan de deelnemers ter correctie / aanvulling 
 


4. Maak de groep helder dat je begeleiding slechts tijdelijk is, bereid ze erop voor dat ze na 
ongeveer vier bijeenkomsten zelfstandig verder moeten gaan. 


 
5. Stimuleer dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. 
 
 
De 2e en 3e bijeenkomst: Inventarisatie en uitvoering verbeterplannen 
 
1. Formuleer het ambitieniveau en kies een onderwerp voor het verbeterplan.   


 
2. Inventariseren van de mogelijkheden van de deelnemers m.b.t. het opstellen en het uitvoe-


ren van het verbeterplan  
 
3. Iedere bijeenkomst: Afspraken over het vervolg: wie doet wat en wanneer? Hoe wordt in-


formatie uitgewisseld? Wanneer komt de werkgroep weer bijeen? 
 
Voorbeelden van onderwerpen voor verbeterplannen uit het verzorgingshuis: 
− Informatie uitwisseling tussen specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen 
− Informatie uitwisseling tussen verzorgenden en POH/huisartsen 
− Informatie uitwisseling tussen paramedici, verzorgenden en huisartsen 
− Het werken met zorgbehandelplannen 
− Het opzetten van multidisciplinaire overleggen 
− Medisch inhoudelijke projecten: valpreventie, signalering cognitieve stoornissen, beleid 


m.b.t urine-incontinentie, eenzaamheid, depressie, aanpak voedingsdeficiënties en osteopo-
rose 


− Beoordeling polyfarmacie 
 
Misschien komt men, na meerdere bijeenkomsten, niet toe aan het kiezen van een onderwerp 
voor een verbeterplan en blijft de werkgroep steken in het vinden van overeenstemming m.b.t. 
ambitie en onderwerp. Dan wordt het verbeterplan het inventariseren van de hete hangijzers en 
wat er nodig is om tot overeenstemming te komen. 
 
Als er veel problemen in de onderlinge samenwerking zijn, is het raadzaam om te proberen hier 
meer inzicht in te krijgen. Onbekend maakt onbemind, weten de samenwerkingspartners vol-
doende van elkaars werkwijze? Eventueel kan dit getoetst worden aan de hand van casuïstiek 
en rollenspelen.  
Is er genoeg oog voor de inbreng en belasting van verzorgenden? Hoe kan hun bijdrage meer 
zichtbaar gemaakt worden? Zijn er irritaties door vermeende onwil of is er eerder een gebrek 
aan kennis? Wie wil en kan scholing geven aan verzorgenden? 
 
Zorg als begeleider voor een prettige sfeer tijdens de bijeenkomst. Deelnemers moeten niet of 
nauwelijks gestoord worden. Laat voor wat lekkers zorgen o.i.d. Humor is een krachtig wapen, 
breekt het ijs en geeft ontlading.  
Stuur bij waar nodig: komt iedereen voldoende aan bod? Wees alert op oud zeer, vooroordelen 
en belangen. Soms is het nodig deze eerst boven tafel te krijgen, soms werkt het beter om het 
juist nadrukkelijk te negeren. 
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De 4e bijeenkomst: Zelfstandig verder 
 
Na drie bijeenkomsten zijn de wensen en mogelijkheden van de deelnemers aan de werkgroep 
duidelijk. Zij moeten zelfstandig verder, dat wil zeggen, zonder de begeleiding van een kader-
huisarts ouderengeneeskunde of andere ‘externe’ procesbegeleider. In de vierde bijeenkomst 
worden hiertoe afspraken gemaakt. 
Het gaat hierbij om het in standhouden van de werkgroep als initiator van kwaliteitsverbeterin-
gen en het monitoren en waar nodig stimuleren van de uitvoering. Veelal is er een verbeterplan 
gemaakt betreffende een onderdeel en liggen er nog wensen voor aanpassingen op andere 
onderdelen. De intensiteit van het vervolg is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van 
de groep en zal afhangen van ieders inzet. 
 
De vierde bijeenkomst kent de volgende agenda: 
1. Uitleg ‘zelfstandig verder’ 
2. Evaluatie proces en inhoud tot nu toe: 


− Wat is de stand van zaken? 
− Wat is haalbaar gebleken voor de deelnemers? 
− Wat heeft het proces tot nu toe opgeleverd? 
− Sluit dat aan bij de verwachtingen? 


3. Inventarisatie wensen en mogelijkheden deelnemers 
4. Discussie,  


Onderscheid proces en inhoud, maak niet te snel concrete afspraken, maar 
streef naar inhoudelijke consensus 


5. Samenvatting m.b.t. inhoudelijk wensen, dan pas uitwisselen van praktische zaken 
6. Concrete afspraken over inhoud (wat en hoe) en proces (frequentie, voorzitterschap, 


tijdstip, locatie, voorbereiding, etc) 
 
Voorbereiding 
Een goede voorbereiding is essentieel. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen: 
Hoe beoordeel je de groep m.b.t.: 


− Bereidheid tot samenwerking 
− Gelijkwaardigheid 
− Overeenstemming in verwachtingen en doelen 
− Inzet en activiteit van personen 


 
Is ‘zelfstandig verder’ kansrijk? Waarom wel, waarom niet? Al je onvoldoende zicht hebt op 
deze zaken, kun je overwegen om vooraf een inventarisatie te maken. Bijvoorbeeld door een 
paar vragen per mail te laten beantwoorden of door een belrondje te doen. 
Laat voorafgaand aan de bijeenkomst duidelijk weten dat dit de laatste keer zal zijn dat jij erbij 
bent. 
 
Rol procesbegeleider: 
Je bent en blijft een relatieve buitenstaander. De deelnemers aan de werkgroep zijn zelf 
verantwoordelijk en moeten het zelf doen. Als je wilt kun je beschikbaar blijven voor vragen, 
maar laat je niet verleiden tot blijvende deelname binnen de werkgroep. Indien er onvoldoende 
initiatief en mogelijkheden bij de deelnemers zelf aanwezig is, is dat jammer. Dat betekent 
mogelijk dat er geen vervolg komt. Het is niet waarschijnlijk dat verdere deelname van jou 
daarin iets zal veranderen. 
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Achtergrondinformatie werkgroepleden voor 1e bijeenkomst 
 
Medische zorg van aantoonbare kwaliteit in het verzorgingshuis 
 
Een model van medische zorg in verzorgingshuizen waarbij alle betrokken partijen 
hun deskundigheid inbrengen  op een afgestemde manier. Hierdoor is het 
eindresultaat zorg van optimale kwaliteit voor alle bewoners  en professionele 
voldoening voor de zorgverleners bij een op langere termijn vol te houden belasting. 
 
De werkvorm bestaat uit multidisciplinaire teamzorg. De basis wordt gevormd door een 
periodieke en systematische inventarisatie van de situatie van alle individuele bewoners. Deze 
bestrijkt alle domeinen die van belang zijn voor de kwaliteit van leven. Op basis hiervan wordt 
een zorg/behandelplan geformuleerd met inbreng van alle disciplines met de huisarts als 
regisseur. Tevens levert de inventarisatie parameters voor de kwaliteit van leven en zorg. 
De voorwaarden en regelingen die de samenwerking mogelijk maken worden gevat in een  
gestructureerde samenwerking tussen de huisartsen en het verzorgingshuis. Hiertoe   
verbindt het bestuur van het verzorgingshuis zich aan de samenwerking en organiseren de 
huisartsen zich op zodanige wijze dat zij een herkenbare en aanspreekbare partij vormen. Met 
de deelnemende partijen worden inhoudelijk heldere en zakelijk realistische afspraken gemaakt.  
De benodigde deskundigheidsbevordering wordt bewerkstelligd door het betrekken van de 
relevante deskundigen en gerichte scholing waar deze van toepassing is. 
Waar er knelpunten zijn worden specifiek op de doelgroep en zorgsituatie berekende 
aanpassingen in de organisatie getroffen.  
 
Uit beleidsstukken en onderzoeken valt een beeld van een ideale “best practice” op te bouwen. 
Iedere lokale situatie zal verschillen in de discrepantie tussen de werkelijkheid en het ideaal. Bij 
het kiezen van stappen vanuit de huidige situatie in de richting van het ideaal kunnen  
verschillende voorkeuren, prioriteiten en ambities aanleiding zijn tot een andere aanpak.  
Uitgangspunt is dat alle innovaties, bij positieve evaluatie, tot de gebruikelijke zorg op langere 
termijn blijven behoren. Dit betekent, onder andere, dat er structurele honorering voor alle 
activiteiten en partijen geboden moet worden. 
 
De volgende elementen van het ideale model kunnen worden genoemd: 
 
Multidisciplinaire teamzorg 
- gebruik van een patiënt assesment instrument als leidraad voor het individuele 


behandelplan en de zorgmanagement; 
- de huisarts is aanwezig bij het MDO (multidisciplinair overleg); 
- op basis van de zorgzwaarte danwel structureel de betrokkenheid van 


bejaardenverzorgenden, ziekenverzorgenden, verpleegkundigen, psychologen, 
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijkwerkenden, 
geestelijk verzorgers, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers; 


- vastlegging van o.a. anamnese en medische verslaglegging in een gemeenschappelijk 
patiëntgebonden zorgdossier. 
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Gestructureerde samenwerking tussen de huisartsen en het verzorgingshuis 
- beperking aantal huisartsen (indien nodig);  
- vertegenwoordiging/ contact huisarts voor verzorgingshuis anagement; 
- geformaliseerde (schriftelijke) samenwerking tussen huisartsen en verzorgingshuis; 
- duidelijke regeling voor medische zorg tijdens de ANW uren voor bewoners met een 


complexe zorg behoefte; 
- duidelijke regeling voor medische zorg tijdens tijdelijke opnames in het verzorgingshuis; 
- overleg over medisch beleid, inclusief kwaliteitsbeleid;  
- betrokkenheid van de cliëntenraad bij de medische zorg organisatie. 
 
 
Deskundigheidsbevordering 
- deskundigheidsbevordering van de huisarts en zo nodig inzetten/consulteren van een 


kaderhuisarts ouderengeneeskunde; 
- deskundigheidsbevordering van het overige personeel; 
- geformaliseerde taak afstemming tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde; 
- beschikbaarheid van psycholoog en paramedici al dan niet binnen het MDO; 
- gebruik van geriatrische diagnostiek en behandel protocollen en een vertaling van 


chronische zorgprogramma’s naar de verzorgingshuis situatie; 
- samenwerking met een vaste apotheker. 
 
 
Op de doelgroep en zorgsituatie berekende aanpassingen in de organisatie 
- huisartsen spreekuur binnen het verzorgingshuis; 
- aanstellen/ in dienst nemen van een verpleegkundige binnen het verzorgingshuis/ POH-


ouderenzorg (praktijkondersteuner); 
- geprotocolleerde taakdelegatie door HA en/of specialist ouderengeneeskunde aan 


(praktijk)verpleegkundige en verzorging; 
- gebruik van een zorg/behandelplan; 
- betrokkenheid van de patiënt en mantelzorgers bij zorg/behandelplan; 
- samenhangend geprotocolleerd plan voor de farmaceutische zorg, van voorschrijven, 


afleveren, toediening, beheer tot bewaking van polyfarmacie. 
 
 
Wat biedt MOVIT bij de realisatie 
Door vooroverleg met alle betrokken partijen, binnen de regio, is er door het projectteam 
gezocht naar het gemeenschappelijke belang bij het tot stand brengen van de best haalbare 
vorm van zorg voor de verzorgingshuis bewoners.  
Ondersteuning wordt geboden bij het samen brengen van een werkgroep rond ieder 
verzorgingshuis. De werkgroep bestaat in ieder geval uit huisartsen met een mandaat namens 
de Huisartsengroep(en) (Hagro), oftewel  “preferente huisartsen”, een leidinggevende van het 
verzorgingshuis, een specialist ouderengeneeskunde en een apotheker. Daarnaast kunnen, 
bijvoorbeeld, paramedici en cliënten vertegenwoordigd zijn. 
Het projectteam van MOVIT adviseert en faciliteert de werkgroepen bij het kiezen en prioriteren 
van de gewenste verbeteringen. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van diverse 
organisatorische en medisch inhoudelijke verbetermodules. 
Daarnaast biedt het project de deelnemende huisartsen en verzorgingshuizen een objectivering 
van de effecten van de ingevoerde innovaties door het meten  van verandering in de kwaliteit 
van zorg en tevredenheid van de deelnemers. 
De zorg wordt zo vormgegeven dat het qua financiën en werkbelasting kan voortbestaan na 
afloop van het project. 
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Visie op de eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen 


A.W. Wind 
 


We leven langer, langer in gezondheid en langer met beperkingen. Het percentage mensen van 
65 jaar en ouder is momenteel 14% en stijgt tot 25% in 2025. Het hoogste percentage wordt 
bereikt in 2040. Het aantal oudere mensen met multimorbiditeit groeit van 1 miljoen nu tot 
naar verwachting 1,5 miljoen in 2020.i Multimorbiditeit hangt bij stijgende leeftijd samen met 
toename in kwetsbaarheid. Bij deze kwetsbare ouderen zijn verschillende functies beperkt. Veel 
voorkomende problemen, die elkaar tevens onderling beïnvloeden zijn: mobiliteitsproblemen 
(o.a. duizeligheid, verminderde spierkracht), incontinentie, cognitieve problemen, handicaps, 
psychosociale problematiek, maatschappelijk isolement en verminderde zintuigfuncties, vooral 
visus en gehoor. Met de gebruikelijke medische behandeling komt men bij deze patiënten niet 
uit:  bij een combinatie van aandoeningen spreken de te volgen richtlijnen elkaar regelmatig 
tegen en dreigen bij behandeling soms gevaarlijke interacties tussen geneesmiddelen. Er moet 
dus maatwerk geleverd worden, afgestemd op de persoon.  
Overeenkomstig de uitgangspunten van de functionele geriatrieii dienen de inspanningen van 
de arts zich te richten op het behoud dan wel het herstel van functioneren. In Nederland is hier 
voor de volgende visie ontwikkeld3,4: We moeten toe naar een systeem waarin, uitgaande van 
de wensen en mogelijkheden van ouderen zelf, proactieve zorg geleverd wordt vanuit een 
kleinschalig geriatrisch team onder regie van een generalist. Hierbij wordt systematisch in kaart 
gebracht hoe het functioneren van de oudere is op verschillende terreinen, bijvoorbeeld aan de 
hand van het SFMPC model, waarbij de S staat voor somatiek, de F voor functioneren mbt da-
gelijkse handelingen (ADL en IADL), de M voor maatschappelijk functioneren, de P voor het 
psychisch functioneren en de C voor communicatie. Vanuit dit overzicht wordt, samen met de 
oudere (en eventueel diens naasten), vastgesteld welke behandeldoelen haalbaar zijn. Gaat het 
om functioneel herstel, behoud van functioneren ondanks veroudering of is functionele achter-
uitgang niet te vermijden? Omdat een relatief klein incident kan leiden tot een cascade van 
problemen, gaat het ook om het beperken van schade door het toewerken naar een goede uit-
gangspositie in de vorm van een goed steunsysteem, optimale conditie (voedingstoestand en 
spierkracht) en psychische veerkracht.  
 
Na de functionele diagnostiek en het opstellen van een functionele probleemlijst, volgt prognos-
tiek. Dat is een inschatting van de meest relevante gezondheidsrisico’s. Wanneer een interven-
tie een gerede kans op verbetering heeft, volgt - na afstemming met de oudere zelf - een plan 
hier voor, zoals gezegd gericht op het voorkomen van functieverlies en het beperken van scha-
de bij incidenten. Dit zorgbehandelplan wordt uitgevoerd in samenwerking met andere hulpver-
leners, gebruik makend van hun expertise. Dit vergt goede afstemming van zorg, het delen van 
informatie -waarbij met name ook de kennis en het overzicht van huisartsen mbt de medische 
voorgeschiedenis en medicatie wordt benut-  én overstemming over de behandeldoelen. Het 
zorgbehandelplan, met daarin de geformuleerde doelen en voorgestelde interventies, wordt 
afgestemd met de oudere en diens familie. Hierbij bepaalt de oudere zelf wat voor hem of haar 
het meest belangrijk is. Voor veel ouderen is dat zelfstandig blijven met behoud van zelfred-
zaamheid. Wanneer verlies van autonomie onontkoombaar wordt, is acceptatie van het leven 
met beperkingen en afhankelijkheid een belangrijk aandachtspunt. 
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Deze zaken en de gewenste rol van (huis)artsen staan nader beschreven in het NHG-standpunt 
ouderengeneeskunde iii(2007) en het KNMG-standpunt iv(2010). Artsen staan echter niet alleen. 
Diverse instanties leveren in toenemende mate hulpverleners met min of meer specifieke taken: 
casemanagers van de GGZ ouderen en andere instanties, zorgcoördinatoren en wachtlijstbe-
middelaars van thuiszorgorganisaties,  ouderenadviseurs van de gemeente, etc.. Het is vaak 
niet duidelijk wie wat precies doet en waarop aanspreekbaar is.v  Alle goede bedoelingen ten 
spijt leidt deze specialisatie en fragmentatie in het zorgaanbod eerder tot onduidelijkheid en 
verwarring dan tot het bevorderen van de interdisciplinaire samenwerking. 
De praktische uitvoering van de in de nota’s van NHG/LHV en KNMG  voorgestelde aanpak 
vergt niet alleen scholing en een aangepaste praktijkorganisatie, maar ook een andere attitude 
en werkwijze van de huisarts. Huisartsen zijn niet opgeleid tot teamplayer en zijn niet gewend 
om een vraaggerichte, individuele benadering te combineren met een proactieve, populatiege-
richte aanpak. Uitvoering is mogelijk wanneer de huisarts als regisseur optreedt, ruimer gebruik 
leert maken van delegatie, consultatie en samenwerking en zo energie en tijd vrij maakt voor 
een proactieve benadering van zijn oudere patiënten. Proactief houdt in dit verband niet alleen 
in het rekening houden met de met multimorbiditeit samenhangende functionele bedreigingen, 
maar ook het monitoren en bevorderen van de zelfredzaamheid wanneer van multimorbiditeit 
nog geen sprake is. 
Implementatie van de voorgestelde werkwijze zal ertoe bijdragen dat kwetsbare ouderen goed 
in beeld zijn en er tijdige interventies gedaan worden, gericht op de zelfredzaamheid van de 
oudere. Deze interventies vinden gecoördineerd plaats, vanuit een samenwerkend team. 
Huisartsen bepalen in overleg met patiënt, familie en andere hulpverleners het beleid, waar 
nodig ondersteund door specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en gespecialiseerde 
verpleegkundigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
i  Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 


2009/07.  
ii C.M.P.M. Hertogh. Functionele geriatrie. Probleemgerichte zorg voor chronisch zieke ouderen. Maars-


sen: Elsevier / De Tijdstroom; 1997. 
iii NHG-standpunt Toekomstvisie huisartsenzorg. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Utrecht: NHG; 2007 
iv KNMG-standpunt Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. Utrecht: KNMG; 2010. 
v Wind AW, Gercama A. Verantwoordelijk samenwerken in de eerstelijn. Ned Tijdschr Geneesk 


2010;154:A1763:1-3 
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Medische Zorg in 
Verzorgingshuizen
Kwaliteit van leven, dat is kwaliteit van zorg
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De medische zorg in verzorgingshuizen is op dit 


moment in vele, vertrouwde handen. De vraag speelt 


wel of we op langere termijn de kwaliteit kunnen 


blijven garanderen en de kosten kunnen blijven op-


brengen. De vraag naar specialisatie, communicatie 


en concentratie is daarmee als vanzelf gesteld. 


MOVIT
Het project MOVIT heeft als doel medische zorg in verzorgings-
huizen te garanderen en te verbeteren. Sleutelbegrippen zijn 
het pro-actief handelen en multidisciplinair denken. Een struc-
turele samenwerking tussen huisartsen en het verzorgingshuis 
is hierbij essentieel. Een (preferente) huisarts heeft hierin de 
medische regie. 


Aanleiding
De politiek, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en 
de beroepsorganisaties KNMG, LHV en NHG geven aan dat 
de medische zorg in verzorgingshuizen onvoldoende is af-
gestemd. Bewoners worden steeds ouder, dus kwetsbaarder 
en hebben meer verzorging nodig. Door bezuinigingen in de 
AWBZ is de (mate van) verzorging echter niet mee gegroeid. 
En bovenal, verzorgingshuizen krijgen juist te maken met min-
der en veelal lager geschoold personeel. 


Overtuiging
Binnen de huidige � nanciële, sociale en maatschappelijke 
kaders is het mogelijk zorg anders in te zetten, met een betere 
kwaliteit tot gevolg. Daarom moeten we niet nalaten dit ook 
daadwerkelijk in praktijk te brengen. Onze ouderen verdienen 
de beste kwaliteit van leven én van zorg!


Betrokken partijen
MOVIT betrekt relevante partijen, zoals:
• bewoners en hun mantelzorgers
• verzorgingshuisbesturen
• verzorgenden
• cliëntenraden 
• huisartsen(besturen)
• specialisten ouderengeneeskunde 
• para-medici 
• apothekers 
• � nanciers (zorgverzekeraar, Zorgkantoor)
• Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
• Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 


MOVIT wordt uitgevoerd door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgenees-
kunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), en wordt ondersteund 
door de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord, REOS Zorg 
en de NHG- Kaderopleiding Ouderengeneeskunde. 


Nationaal Programma Ouderenzorg 
MOVIT is een implementatieproject in het kader van het Nationaal Programma 
Ouderenzorg (NPO). Het NPO is in 2008 gestart om de zorg voor ouderen met 
complexe hulpvragen te verbeteren. Het doel van dit programma is het verzorgen 
van een samenhangend zorgaanbod dat beter aansluit op de behoeften van deze 
kwetsbare ouderen. Het NPO is geïnitieerd door het Ministerie van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport. De uitvoering is in handen gelegd bij ZonMw. 


Het NPO heeft in de regio vorm gekregen door de Academische Werkplaats 
Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH). De AWO-NZH is het netwerk 
van regionale samenwerkingsverbanden van ouderen en mantelzorgers, regionale 
zorgverleners en kennisinstellingen in de opleidings- en onderzoeksregio van het 
LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum.


Meer informatie over het Nationaal Programma Ouderenzorg is te vinden op: 
www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl


Bewijs
Landelijk zijn er diverse voorbeelden beschikbaar van huisartsen 
en verzorgingshuizen die door samenwerking de kwaliteit van 
hun gemeenschappelijke zorg verbeteren. Uitgangspunten bij 
deze goede medische zorg in verzorgingshuizen zijn steeds:


• Vooruitlopen op de klacht (pro-actief )
• Zorgplan gericht op kwaliteit van leven
• Multidisciplinaire uitvoering
•  Goede afspraken over de samenwerking, het personeel, 


de infrastructuur en de � nanciering. 


Wat houdt ons tegen?
Het probleem van de zorg in verzorgingshuizen wordt algemeen 
onderkent, ook de potentiële oplossingen worden middels 
wetenschappelijke en klinische bewijzen door velen erkend. 
Maar er is een krachtige impuls nodig, en MOVIT heeft zich 
tot doel gesteld deze impuls te leveren. Want het kan en moét 
gewoon beter! 


MOVIT, de impuls voor de oplossing
Door op een regionale schaal de medische zorg in verzorgings-
huizen bij alle betrokken partijen op de agenda te zetten, 
kunnen we de voorwaarden scheppen die op lokaal niveau 
soms buiten bereik blijven. MOVIT realiseert per verzorgings-
huis een lokale werkgroep, die zijn eigen ambitieniveau en 
verbeterdoelen de� nieert. Zij krijgen daarbij van MOVIT orga-
nisatorische ondersteuning en scholing. MOVIT meet bij alle 
betrokken partijen de tevredenheid én de uitwerking op de 
kwaliteit van zorg. 


Informatie
Kijk voor meer (actuele) informatie op de website van de 
Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland:  
www.awo-nzh.nl. 
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Materiaal behorend bij de MOVIT-startbijeenkomsten 
 
 
 
Inhoud: 
 


1. Uitnodiging 


2. Presentatie 


3. Brieven inventarisatie voorkeur individuele professionals  


 







 


 


  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Uitnodiging startbijeenkomst-MOVIT  
Kenmerk CdW/110053 
Datum Mei 2011 
 
 
 
 
 
 
Geachte zorgverlener of betrokkene,  
 
 
 
Stelt u zich eens voor; u bent oud geworden en u woont in een verzorgingshuis,  
verlangt u dan naar: 
- Kwalitatief goed op elkaar afgestemde zorg tussen onder andere de verzorging, de specialist 


ouderengeneeskunde, de huisarts, de apotheker, zodat u ervaart dat u in goede handen 
bent? 


- Goede toegankelijkheid tot een huisarts die merkbaar is geïnteresseerd in ouderen, zodat u 
zich begrepen voelt? 


- Profijt te hebben van een MDO waar uw eigen situatie multidisciplinair wordt besproken, 
zodat u zich kan overgeven aan betrokken zorgverleners die kennis delen? 


 
Deze wens kan realiteit worden. Daarvoor is MOVIT! Het doel van het driejarige project is om 
de medische zorg in verzorgingshuizen te optimaliseren door het aanbieden van een implemen-
tatietraject aan de zorgverleners en betrokkenen. Als u aanhaakt, staat u direct voor de uitda-
ging om concrete stappen te zetten.  
 
Op donderdag 9 juni aanstaande organiseert MOVIT voor u een startbijeenkomst, het officiële 
startmoment van MOVIT in uw werkgebied. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de kans zorgver-
leners en medewerkers die in en rond de verzorgingshuizen in uw werkgebied werkzaam zijn te 
ontmoeten. Daarnaast krijgt u alle relevante informatie over MOVIT, op basis waarvan u kunt 
besluiten deelnemer aan het project te worden. Gezamenlijk kunnen we concrete stappen zet-
ten in de verbetering van de medische zorg in het verzorgingshuis. 
 
 
Voor wie 
De startbijeenkomst is bestemd voor álle zorgverleners en medewerkers die werkzaam zijn in 
en rond de verzorgingshuizen in de gemeenten Zoeterwoude, Leiderdorp, Kaag en Braassem, 
Nieuwkoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn. 
Onder deze doelgroep vallen in ieder geval de apothekers, huisartsen, praktijkondersteuners 
en bestuurders van verzorgingshuizen. Nadrukkelijk verzoeken wij ook locatiemanagers, team-
leiders, specialisten ouderengeneeskunde en verzorgenden (zo mogelijk EVV’ers) naar deze 
bijeenkomst te komen. 
 







 


 


  


Datum:  Donderdag 9 juni 2011 
Tijd:   16.00-18.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur) 
Locatie:  Hotel Restaurant ´s Molenaarsbrug 


‘s Molenaarsweg 2 2401 LL Alphen aan den Rijn 
Contact:  Voor vragen kunt u terecht bij Claudia de Waard: 


c.dewaard@rbgzhn.nl of 071- 576 61 64 
 


 
 
Onderwerpen 
Onderwerpen die op 9 juni aan bod komen zijn het MOVIT-project en haar context, de vorming 
en inrichting van Lokale Werkgroepen per verzorgingshuis, het zorgmodel en het financierings-
vraagstuk. Deze onderwerpen vormen de grootste uitdagingen van het project en worden tij-
dens deze middag toegelicht. Aansluitend is er gelegenheid voor een borrel. 
 
Omdat MOVIT ook u aangaat, hopen wij van harte u te mogen begroeten op donderdag 9 juni 
aanstaande! Graag zien we uw aanmelding vóór 1 juni tegemoet. 
 
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Accreditatie voor huisartsen is aangevraagd. 
 
 
Namens de projectgroep MOVIT, 
 
 
 
 
 
 
Tony Poot    projectleider 
Monique Caljouw  senior onderzoeker 
Claudia de Waard  projectmanager 
Marleen Kruijt-de Ruijter  adviseur 
Annet Wind    coördinator NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde 
Jacobijn Gussekloo   eindverantwoordelijke 
 
 







 


 


  


 
 
 
 


Aanmeldformulier MOVIT startbijeenkomst 
 


 
-  donderdag 9 juni 2011 -  


 
 
Naam:.......................................................................................................  m / v 
 
Indien relevant organisatie:..................................................................................  
 
Adres: ................................................................................................................  
 
Postcode en plaats: ............................................................................................  
 
Telefoon: ...........................................................................................................  
 
E-mailadres: .......................................................................................................  
 
BIG-nummer:......................................................................................................  
 
O gebruik dit als postadres 
 
 
Indien relevant praktijkadres (indien anders):  
 
Adres: ................................................................................................................  
 
Postcode en plaats: ............................................................................................  
 
Telefoon: ...........................................................................................................  
 
E-mailadres: .......................................................................................................  
 
O gebruik dit als postadres 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 
 
Dit formulier volledig ingevuld en getekend retourneren naar: 
Per post: Regionaal Bureau Gezondheidszorg ZHN, Fruitweg 50, 2321 DH Leiden 
Per fax:   071-576 92 39 
Per e-mail: rcg@rbgzhn.nl o.v.v. MOVIT - 9 juni 


  
De uiterste inschrijfdatum is 1 juni 2011 
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Presentatie MOVIT-startbijeenkomst 
 


                             
 
                                    Als voorbeeld 
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Bijlage bij MOVIT-toolkit 1


MOVIT
welkom! 


Het programma


• Welkom en introductie
• Een casus
• Het zorgconcept
• MOVIT
• Vragen en discussie
• Afsluiting


MOVIT 
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Verzorgingshuizen


• Veel kwetsbare ouderen met 
complexe problematiek


• Steeds beperkter budget
• Veel verschillende zorgverleners


Verzorgingshuizen


• Zorg om kwaliteit van de medische zorg
• Veel geschreven over oplossingen
• Allerlei pilots lopen
• Lijkt niet heel ingewikkeld
• Maar…..niet landelijk uitgerold. 


• Het kan anders!


• Ieders inzet is nodig! 


U bent er allen! 
• Ouderen(vertegenwoordiging)
• Apothekers
• Huisartsen
• Specialisten Ouderengeneeskunde
• Zorgaanbieders (bestuurders, 


leidinggevenden, verzorgenden)
• MOVIT-team
• ? 


• Meer kwetsbare ouderen
• Meer complexe problematiek
• Meer zorgafhankelijkheid
• Steeds beperkter budget
• Veel verschillende zorgverleners
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Casus mevrouw Been (82)


• Sinds 2 jaar woonachtig in “Huize Kan Altijd Beter”
• Nieuw ingeschreven patiënte bij huisarts Rust
• Vorige maand overleed echtgenoot
• ZZP 2, reden opname: indicatie echtgenoot
• Voorgeschiedenis
• Medicatie


Opdracht
• Signaleer verbeterpunten voor mevrouw Been
• Prioriteer deze verbeterpunten 
• Wat en/of wie heeft u nodig bij uitvoering
• Hoe gaat u te werk om dit te realiseren?
• Hoe effect volgen en zonodig bijsturen?
• Hoe verbreding maken naar alle ouderen? 


Eerstelijns 
ouderengeneeskunde


• Dr Annet Wind, huisarts te Hoorn


• Coördinator NHG-kaderopleiding   
Ouderengeneeskunde LUMC


Het zorgconcept - ontwikkeling


• NHG standpunt (2007)
• LHV handreiking Complexe 


ouderenzorg (2009)
• KNMG standpunt (2010)
• NHG-kaderopleiding 


Ouderengeneeskunde
• Laego (Landelijke adviesgroep 


eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen)


Proactieve 
samenhangende zorg


• Wensen oudere centraal
• Proactieve zorg
• Samenwerken in een geriatrisch team
• Regie door arts-generalist
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Kenmerken


Wensen oudere centraal
• functionele diagnostiek, stimuleren 


zelfredzaamheid, sociale contacten 
en zo mogelijk regie


Pro-actieve zorg
• prognostiek en risico-analyse, tijdige 


interventies


Kenmerken
Samenwerken in een geriatrisch team
• werkafspraken, erkennen 


deskundigheid, informeren, 
delegeren, evalueren, verslaglegging


Regie door arts-generalist
• afstemming, belangen oudere, 


vraagsturing, doelen en grenzen


Taken


• Regie


• Zorgcoördinatie


• Casemanagement / trajectbegeleiding


Hulpmiddelen


• Methode FRADIE
• Probleeminventarisatie
• Zorgbehandelplan
• MDO


Methode FRADIE


• F functioneren inventariseren
• R risico’s inschatten
• A afstemmen met de patient / familie
• D doelen formuleren
• I interventies plannen en uitvoeren
• E evalueren


Functioneren inventariseren


Probleeminventarisatie + urgentiescore


• S sociaal
• F   functioneren ADL / IADL
• M  maatschappelijk
• P psychisch
• C communicatief
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Zorgleefplan


• woon- en leefomstandigheden
• participatie F + M + C
• mentaal welbevinden en autonomie P
• lichamelijk welbevinden en gezondheid     S + C


Zorgbehandelplan


Hoofddoel


• Probleem
• Doel
• Actie’s
• Evaluatie


Casemanager en zorgcoördinator


Team


• Verzorging / EVV’er / teamleider
• Huisarts + POH + assistente
• Apotheker + assistente
• Specialist ouderengeneeskunde
• Paramedici
• GGZ-ouderen
• Klinisch specialisten


Samenwerking
kenmerk voorwaarde


• meerwaarde oudere
• samenhangend
• structureel
• functioneel
• doelmatig 
• veilig


• vraaggestuurd
• gezamenlijk doel 
• financiering
• werkafspraken
• scholing
• erkenning elkaars 
deskundigheid


Eerstelijns ouderengeneeskunde


We gaan langzaam vooruit!


Medischezorg 
Optimalisatie in 


Verzorgingshuizen 
Implementatie 


Traject


MOVIT Zuid-Holland Noord


Duin en 
Bollen


Leiden Alphen aan 
den Rijn
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“Zorg van aantoonbare kwaliteit”
Wat brengt MOVIT?


• Mobilisatie van alle partijen
• Concreet plan en organisatie
• Aandacht voor de voorwaarden
• Scholing / Begeleiding
• Evaluatie


Uitgangspunten van MOVIT


• Het zorgmodel
• Locale verschillen in situatie en 


ambitie
• Werk en kwaliteit gehonoreerd
• Gebruik maken van 
bestaande middelen


De lokale werkgroep


Wie?
•preferente huisartsen
•preferente apotheker
•SO
•leiding verzorging
•?


Wat?
•kennis vergroten
•situatie vaststellen
•ambitie niveau 
bepalen
•verbeterplan 
formuleren
•samenwerking 
bevorderen
•MDO opstarten


•scholing
•begeleiding
•eigen kaderhuisarts


LWG MDO


De LWG op de lange termijn


Honorering
Organiseren van.. vs leveren van zorg


• M&I module voor enkelen => 
honoreren van bestede tijd voor alle 
deelnemende huisartsen


• Inzet van verzorgenden en SOG 
vanuit AWBZ


• Apotheker: diverse polyfarmacie 
modules


Onderzoeksteam


Olga Weeda


Tineke Lacourt


Myriam de GrootOnderzoeksmedewerkers


Onderzoekers
Claudia de Waard


Tony Poot


Jacobijn 
Gussekloo


Marleen Kruijt-de Ruijter


Monique Caljouw


Annet Wind
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Onderzoek MOVIT
Procesevaluatie


• Hoeveel huizen 
doorlopen welke 
stappen?


• Remmende en 
bevorderende factoren


• Bestendiging zorgmodel
• Functioneren locale 


werkgroepen
• Organisatiekenmerken


Effectevaluatie


• Verandering kwaliteit 
medische zorg


• Tevredenheid van zorg 
betrokken doelgroepen


• Meerwaarde voor de 
betrokken doelgroepen


Doelgroepen


• 42 verzorgingshuizen Zuid-Holland Noord 
(4.000 ouderen en rond 372 huisartsen)
→ Ouderen 
→ Mantelzorgers


• Huisartsen
• Verzorgenden
• Bestuurders
• Specialisten ouderengeneeskunde
• Apothekers


Wat merken de ouderen?


• Krijgen informatie van het 
verzorgingshuis en kunnen aangeven of 
zij wel/niet mee willen doen aan MOVIT 
(Geen-bezwaar procedure)


• Onderzoeksmedewerkers bezoeken de 
ouderen om uitleg te geven en een 
afspraak te maken voor het interview


• Interview met de onderzoeksmedewerker 


Logistiek 


Geen bezwaar
procedure


Aanleveren 
namen bewoners


2 weken


Interviews 
bewoners


1 week


Verzorgingshuis Verzorgingshuis MOVIT team


Wat merkt de organisatie?


1. De contactpersoon ontvangt alle 
benodigde informatie en instructie 
van MOVIT (o.a. brieven voor de 
ouderen)


2. Levert de gegevens van ouderen en 
hun mantelzorgers aan MOVIT.


3. Onderzoeksmedewerkers komen 
langs om de ouderen te interviewen.


Vragenlijsten


1. Minimale data set (MDS)
2. Tevredenheid huisartsenzorg
3. Tevredenheid verzorgingshuiszorg
4. Bejegening
5. Zorgzwaarte en zorgafhankelijkheid
6. Kwaliteit van zorg
7. Samenwerking, overleg en afspraken
8. Knelpunten voor implementatie
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De stand van zaken 6 juni 2011


BW= bewoners; MZ= mantelzorgers; HA= huisarts; SO= specialist ouderengeneeskunde; VZ= verzorging


Geïnterviewd of vragenlijst
BW MZ HA SO VZ


Verstuurd 702 1.005 177 13 409
Retour 446 454 53 6 184
% 63,5 45,2 29,9 46,2 45,0


Het vervolg: 
Inventarisatie voorkeur


Het vervolg: 
Vragenlijst ‘mening en ervaring’ Het vervolg: 


Beslissing deelname onderzoeksgedeelte 
verzorgingshuizen vóór 1 juli 2011!
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Brieven inventarisatie gewenste rol 
individuele professionals: 


 
− Apotheker 


− Huisarts 


− Specialist ouderengeneeskunde 


 







 


 


  


 
 


 


 
 


 
 


 


 
Onderwerp: MOVIT: Inventarisatie apothekers Alphen aan den Rijn en omgeving  


Kenmerk: CdW/110068 
Datum: 16 juni 2011 


 
 
 
Geachte apotheker, 
 
 
Om de steeds oudere en complexere patiënten in verzorgingshuizen optimaal te kunnen helpen 
is pro-actieve, multidisciplinaire zorg van aangetoonde waarde. Hiervoor is het organiseren en 
afstemmen van de zorg met de betrokken hulpverleners een basisvoorwaarde. MOVIT is een 
regionaal project in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) dat als doel 
heeft de kwaliteit en doelmatigheid van de medische zorg in verzorgingshuizen te verbeteren. 
MOVIT wordt uitgevoerd door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het 
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), en wordt ondersteund door de Regionale Commis-
sie Gezondheidszorg ZHN, Reos en de NHG- Kaderopleiding Ouderengeneeskunde. 
 
De afgelopen maanden heeft MOVIT al belangrijke voorbereidende stappen gezet in de regio 
Zuid-Holland Noord. Hierbij zijn betrokken partijen geraadpleegd en geïnformeerd, zoals het 
Ouderenberaad ZHN, de huisartsen(besturen), apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, 
verzorgingshuisbesturen, Zorg en Zekerheid en het Zorgkantoor. Tevens heeft MOVIT op 9 juni 
jongstleden een startbijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken partijen in uw regio. Wel-
licht hebben we u daar al mogen begroeten en informeren over MOVIT.  
 
Als vervolg op deze startbijeenkomst nodigt MOVIT u als apotheker uit om in beweging te ko-
men en een concrete stap te zetten op weg naar het verbeteren van de medische zorg voor 
ouderen wonend in verzorgingshuizen in uw regio. Onderstaand vindt u de uitleg bij het ant-
woordformulier dat u bij deze brief aantreft.  
 
Wat gaat MOVIT concreet betekenen voor u als apotheker?  


Bij ieder deelnemend verzorgingshuis wordt een Lokale Werkgroep (LWG) opgericht. Deze 
groep bestaat minimaal uit een aanspreekbare groep huisartsen, een apotheker, een specialist 
ouderengeneeskunde en een leidinggevende van het verzorgingshuis. De Lokale Werkgroep 
heeft als taak om verbeterpunten voor de eigen organisatie te benoemen en deze te prioriteren. 
De huidige standpunten van KNMG, LHV en NHG ten aanzien van optimale ouderenzorg vormen 
hierbij het uitgangspunt. Vervolgens zet de Lokale Werkgroep stappen op weg naar realisatie 
van de gewenste verbeteringen en legt deze voor aan de belangrijke betrokken partijen. Uitein-
delijk zet de Lokale Werkgroep de uitvoering van het verbeterplan in gang.  
Dit proces vergt naar verwachting minimaal vier vergaderingen in het eerste jaar en daarna 
twee vergaderingen per jaar. 
 
 
 
 
 







 


 


  


 
 
 


 
 


Wat wordt uw rol in het verzorgingshuis? 


Via bijgaand antwoordformulier inventariseert MOVIT: 
1.  Uw bestaande samenwerking met een of meerdere verzorgingshuizen; 
2.  Of u wilt deelnemen in een van de Lokale Werkgroepen van de verzorgingshuizen.  


 
Daar waar problemen, doublures of lacunes ontstaan, neemt MOVIT contact op met de betrok-
kenen om naar oplossingen te zoeken. Gelijktijdig aan deze inventarisatie ontvangen de huis-
artsen een soortgelijk verzoek. Ook zijn we in gesprek met de verzorgingshuizen over hun deel-
name aan MOVIT.  
Uiteindelijk heeft het verzorgingshuis het laatste woord bij het aangaan van een structurele 
samenwerking. Hierbij zal een, naar wederzijdse tevredenheid, bestaande samenwerking steeds 
gerespecteerd worden. Het streven is om op korte termijn met de Lokale Werkgroepen van 
start te gaan. 
 
Financiering 


MOVIT streeft ernaar een structurele honorering voor alle deelnemende zorgverleners te reali-
seren binnen de bestaande financieringssystematiek. Hiertoe wordt overleg gevoerd met de 
zorgverzekeraar en het Zorgkantoor. Dit proces verloopt voorspoedig maar is nog niet afgerond. 
 
Onderzoek 


Naast dit antwoordformulier ontvangt u binnenkort tevens een digitale vragenlijst betreffende 
uw mening en verwachtingen ten aanzien van de verzorgingshuiszorg. Deze vragenlijst wordt 
door MOVIT gebruikt om in de evaluatie aan te kunnen tonen in hoeverre de vorming van de 
Lokale Werkgroepen van invloed is op onder andere de ervaren tevredenheid en kwaliteit van 
de medische zorg in de verzorgingshuizen. De ingevulde vragenlijsten worden geheel anoniem 
verwerkt. Graag attenderen wij u op het belang van het invullen van deze vragenlijst, ook als u 
ervoor kiest om niet deel te nemen in een Lokale Werkgroep.  
 
We zien uw ingevulde antwoordformulier graag uiterlijk woensdag 29 juni retour.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten namens het gehele MOVIT-team, 


 
 
 
 
 


 
Tony Poot, projectleider MOVIT 
 
 
 


 
 


 


Neemt u voor vragen contact op met Claudia de Waard: c.dewaard@rbgzhn.nl of 071- 576 6164 
 
 







 


  


 
 
 


 
 
 
 
 
 
Onderwerp: MOVIT: Inventarisatie huisartsen Alphen aan den Rijn en omgeving  
Kenmerk: CdW/110067 
Datum: 20 juni 2011 
 
 
 
Geachte huisarts, beste collega, 
 
 
Om de steeds oudere en complexere patiënten in verzorgingshuizen optimaal te kunnen helpen 
is pro-actieve, multidisciplinaire zorg van aangetoonde waarde. Hiervoor is het organiseren en 
afstemmen van de zorg met de betrokken hulpverleners een basisvoorwaarde. MOVIT is een 
regionaal project in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) dat als doel 
heeft de kwaliteit en doelmatigheid van de medische zorg in verzorgingshuizen te verbeteren. 
MOVIT wordt uitgevoerd door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het 
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), en wordt ondersteund door de Regionale Commis-
sie Gezondheidszorg ZHN, Reos en de NHG- Kaderopleiding Ouderengeneeskunde. 
 
De afgelopen maanden heeft MOVIT al belangrijke voorbereidende stappen gezet in de regio 
Zuid-Holland Noord. Hierbij zijn betrokken partijen geraadpleegd en geïnformeerd, zoals het 
Ouderenberaad ZHN, de huisartsen(besturen), apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, 
verzorgingshuisbesturen, Zorg en Zekerheid en het Zorgkantoor. Tevens organiseerde MOVIT 
op 9 juni jongstleden een startbijeenkomst voor alle betrokken partijen in uw regio. Wellicht 
hebben we u daar al mogen begroeten en kunnen informeren over MOVIT. Als vervolg op deze 
startbijeenkomst nodigt MOVIT u als huisarts uit om in beweging te komen en een concrete 
stap te zetten op weg naar het verbeteren van de medische zorg voor ouderen wonend in ver-
zorgingshuizen in uw regio. Onderstaand vindt u de uitleg bij het antwoordformulier dat u bij 
deze brief aantreft.  
 
Wat gaat MOVIT concreet betekenen voor u als huisarts?  
Bij ieder deelnemend verzorgingshuis wordt een Lokale Werkgroep (LWG) opgericht. Deze 
groep bestaat uit een aanspreekbare groep huisartsen, een apotheker, een specialist ouderen-
geneeskunde en een leidinggevende van het verzorgingshuis. De Lokale Werkgroep heeft als 
taak om verbeterpunten voor de eigen organisatie te benoemen en deze te prioriteren. De hui-
dige standpunten van KNMG, LHV en NHG ten aanzien van optimale ouderenzorg vormen hier-
bij het uitgangspunt. Vervolgens zet de Lokale Werkgroep stappen op weg naar realisatie van 
de gewenste verbeteringen en legt deze voor aan belangrijke betrokken partijen. Uiteindelijk 
zet de Lokale Werkgroep de uitvoering van het verbeterplan in gang. Dit proces vergt naar ver-
wachting minimaal vier vergaderingen in het eerste jaar en daarna twee vergaderingen per 
jaar. 
 
 
 
 
 
 







 


  


 
 
 
Wat wordt uw rol in het verzorgingshuis? 
Voor het vormen van de Lokale Werkgroepen is het nodig dat alle betrokkenen in de regio aan-
geven welke rol zij kiezen in een verzorgingshuis. Op het bijgaande antwoordformulier inventa-
riseert MOVIT uw voorkeur. U wordt gevraagd een keuze te maken uit de volgende drie moge-
lijkheden:  
 
1) trendvormer: als preferente huisarts wilt u actief deelnemen aan de Lokale Werkgroep van 


het verzorgingshuis met een groep trendvormers. In andere verzorgingshuizen waar u als 
huisarts blijft komen, stelt u zich op als trendvolger; 


2) trendvolger: als preferente huisarts geeft u aan níet deel te willen nemen aan de Lokale 
Werkgroep, maar het gevormde beleid van de Lokale Werkgroep te respecteren;  


3) u geeft aan géén preferente huisarts in het verzorgingshuis te willen zijn. In de verzorgings-
huizen waar u patiënten heeft, stelt u zich op als trendvolger en bent bereid uw  


 patiënten over te laten stappen naar één van de preferente huisartsen. Patiënten behouden 
overigens te allen tijde hun vrije artsenkeuze. 


 
Daar waar problemen, doublures of lacunes ontstaan, neemt MOVIT contact op met de betrok-
kenen om naar oplossingen te zoeken. 
Gelijktijdig aan deze inventarisatie ontvangen de apothekers en specialisten ouderengenees-
kunde een soortgelijk verzoek. Ook zijn we in gesprek met de verzorgingshuizen over hun deel-
name aan MOVIT. Na afloop van de totale inventarisatie kunnen we per verzorgingshuis starten 
met de vorming van de Lokale Werkgroepen. Daarmee zetten we een concrete stap op weg 
naar het organiseren en verbeteren van de medische zorg voor ouderen wonend in verzor-
gingshuizen. We willen zo snel mogelijk tot de vorming van de Lokale Werkgroepen overgaan. 
 
Financiering 
In nauwe samenwerking met de Kring van huisartsen, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, het 
Zorgkantoor en het Nationaal Programma Ouderenzorg werkt MOVIT aan de ontwikkeling van 
een honoreringsmodel. Dit model moet het voor huisartsen mogelijk maken om de tijd die zij 
investeren in de organisatie van de zorg op uurbasis te declareren. Deze regeling zal op den 
duur in de plaats komen van de huidige M&I-module Verzorgingshuiszorg. 
 
Tevens ontvangt u een dezer dagen van ons een digitale vragenlijst betreffende uw mening en 
verwachtingen ten aanzien van de verzorgingshuiszorg. Deze vragenlijst wordt door MOVIT 
gebruikt om in de evaluatie aan te kunnen tonen in hoeverre de vorming van de Lokale Werk-
groepen van invloed is op onder andere de ervaren tevredenheid en kwaliteit van de medische 
zorg in de verzorgingshuizen. De ingevulde vragenlijsten worden geheel anoniem verwerkt. 
Graag attenderen wij u op het belang van het invullen van deze vragenlijst, ook als u er voor 
kiest om geen preferente huisarts te willen zijn.  
 
Wij zien uw ingevulde antwoordformulier graag uiterlijk woensdag 29 juni retour.  
 
Met vriendelijke groeten namens het gehele MOVIT-team, 


 
 
 
 
 


Tony Poot, projectleider MOVIT 
 
Neemt u voor vragen contact op met Claudia de Waard: c.dewaard@rbgzhn.nl of 071- 576 6164 







  


 


 
 
 
Aan de specialisten ouderengeneeskunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Inventarisatie 
Kenmerk CdW / 100177 
Datum 21 december 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Om de steeds oudere en complexere patiënten in verzorgingshuizen optimaal te kunnen hel-
pen is pro-actieve, multidisciplinaire zorg van aangetoonde waarde. Hiervoor is het organise-
ren en afstemmen van de zorg met de betrokken hulpverleners een basisvoorwaarde. MOVIT 
is een regionaal project in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) dat 
als doel heeft de kwaliteit en doelmatigheid van de medische zorg in verzorgingshuizen op 
deze wijze te verbeteren. Hiermee willen we een vervolg geven aan de pilot ‘preferente huis-
artsen’ zoals ingezet door Reos.  
 
De afgelopen maanden heeft MOVIT al belangrijke voorbereidende stappen gezet in de re-
gio. Hierbij zijn veel belanghebbende partijen gehoord en geïnformeerd, zoals het Ouderen-
beraad ZHN, de huisartsen(besturen), de apothekers, de specialisten ouderengeneeskunde, 
de verzorgingshuisbesturen, Zorg en Zekerheid en het Zorgkantoor.  
 
Concreet heeft dit er onder andere toe geleid dat acht verzorgingshuizen in Leiden en Voor-
schoten meedoen aan MOVIT. Middels deze brief en antwoordformulier willen we de verde-
ling en inzet van specialisten ouderengeneeskunde over de verzorgingshuizen van Leiden en 
Voorschoten in kaart brengen. Onderstaand vindt u de uitleg bij het antwoordformulier dat u 
als bijlage bij deze brief aantreft.  
 
 







  


 


 
 
 
 
In welk verzorgingshuis werkt u als specialist ouderen geneeskunde?  
 
De eerste stap van MOVIT is te komen tot een samenwerkende groep hulpverleners per ver-
zorgingshuis. Naast huisartsen, apothekers en leidinggevenden van de verzorging speelt de 
specialisten ouderengeneeskunde hierin een belangrijke rol. Om optimale zorg te realiseren 
is het essentieel om per verzorgingshuis vast te stellen wie deze zorg zal leveren. Hiertoe is 
aan alle huisartsen en apothekers gevraagd in welk huis zij preferent zouden willen zijn. Nu 
vragen wij u in welk verzorgingshuis u reeds zorg verleent en of u bereid én in de gelegen-
heid bent deel te nemen aan de Lokale Werkgroep (LWG). Als deelnemende specialist oude-
rengeneeskunde committeert u zich aan het verzorgingshuis en zet u zich in voor het realise-
ren van een samenhangend, multidisciplinair zorgaanbod voor alle bewoners. 
 
 
Neemt u in uw verzorgingshuis actief deel aan een Lokale Werkgroep?  
 
Bij ieder deelnemend verzorgingshuis wordt een Lokale Werkgroep (LWG) opgericht. Deze 
groep bestaat uit een apotheker, twee á drie preferente huisartsen, een specialist ouderen-
geneeskunde en een leidinggevende van het verzorgingshuis. De LWG heeft als taak om 
verbeterpunten voor de eigen situatie te benoemen en deze te prioriteren. Vervolgens doet 
de LWG suggesties voor het realiseren van de gewenste verbeteringen in een verbeterplan 
en legt deze voor aan de belangrijke betrokken partijen. Uiteindelijk zet de LWG de uitvoe-
ring van het verbeterplan in gang.  
 
Dit proces wordt vanuit MOVIT door een kaderhuisarts Ouderengeneeskunde begeleid. Het 
realiseren van een structureel, patiëntgebonden multidisciplinair overleg (MDO) wordt hierbij 
als zeer wenselijk beschouwd. 
 
Wat wordt van specialisten ouderengeneeskunde in een LWG verwacht? Dit proces vergt zes 
vergaderingen in het eerste jaar en daarna twee vergaderingen per jaar. 
 
 
Financiering 
 
MOVIT streeft ernaar een structurele honorering voor alle deelnemende zorgverleners te rea-
liseren binnen de bestaande financieringssystematiek. Voor de specialist ouderengeneeskun-
de is dit deels al geregeld voor de hogere zorg zwaarte pakketten (ZZP). Voor de ZZP 1 en 2 
is dit nog niet het geval. Hiertoe wordt overleg gevoerd met de zorgverzekeraar en het Zorg-
kantoor. Dit proces is nog niet afgerond. 
 
 







  


 


 
 
 
 
Tijdschema 
 
We vragen u om zo snel mogelijk bijgaand antwoordformulier aan ons terug te sturen. Daar 
waar problemen, doublures of lacunes ontstaan, neemt MOVIT contact op met de betrokken 
specialisten ouderen geneeskunde om naar oplossingen te zoeken. Het streven is om in ja-
nuari 2011 met de Lokale Werkgroepen van start te gaan. Ook streven we ernaar dan meer 
duidelijkheid te hebben over het honoreringsmodel.  
 
Binnenkort ontvangt u tevens van ons een digitale vragenlijst betreffende uw mening en ver-
wachtingen ten aanzien van de verzorgingshuiszorg. Graag attenderen wij u op het belang 
van het invullen van deze vragenlijst, ook als u ervoor kiest om geen deel te willen nemen 
aan een locale werkgroep. 
 
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groeten namens het gehele MOVIT-team, 
 
 
 
 
Tony Poot, projectleider MOVIT 
 
 
NB: Gezien de vertragingen bij de postbezorging sturen we u deze brief zowel digitaal  
als per post. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Tony Poot, projectleider: a.j.poot@lumc.nl of 071 - 526 8444 
Claudia de Waard, projectmanager: c.dewaard@rbgzhn.nl of 071- 576 6164  
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Intentieverklaring inzake deelname aan het 
MOVIT-project door: 
 
NAAM ORGANISATIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concept voorstel  
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NAAM ORGANISATIE, vertegenwoordigd door haar bestuurder, 
 
onderschrijft de volgende uitgangspunten: 
- NAAM ORGANISATIE heeft zich tot doel gesteld het medische aandeel, op gebied van kwali-


teit en effectiviteit, van de verzorgingshuiszorg te bevorderen. 
- NAAM ORGANISATIE is bereid om een actieve rol te vervullen in de samenwerking met ove-


rige betrokkenen. 
- NAAM ORGANISATIE onderschrijft in hoofdlijnen, de opzet en werkwijze van het 


MOVIT-project zoals hieronder benoemd. 
- NAAM ORGANISATIE en het projectteam MOVIT zijn hierbij gebonden aan de voorwaarden 


zoals ZonMw die in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg stelt. 
 
Stappenplan MOVIT: 
1. Op bestuurlijk niveau ondertekenen de verzorgingshuizen een akkoord voor deelname aan 


MOVIT. 
2. Zo nodig wordt, in overleg met het MOVIT-projectteam, vastgesteld voor welke locaties van 


de zorgorganisatie dit zal gelden. 
3. In overleg met het MOVIT-projectteam wordt tijdstip vastgesteld waarop het MOVIT-project 


voor de genoemde partij start. 
4. De locatiemanager(s) stemmen met het MOVIT-projectteam af hoe en wanneer de betrok-


ken zorgverleners (verzorgenden, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en zo nodig 
overige disciplines) en de bewonersraad worden betrokken bij MOVIT. 


5. Bij (een selectie van) de verzorgingshuisbewoners, mantelzorgers, bestuurders en/of loca-
tiemanagers, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde wordt, gedurende de looptijd 
van het project, drie maal een vragenlijst afgenomen (nulmeting, na 12 en 24 maanden). 


6. Per verzorgingshuislocatie wordt een contactpersoon aangewezen ter ondersteuning van de 
onderzoeksmedewerker bij het benaderen van de bewoners, mantelzorgers en personeels-
leden. 


7. De locatiemanager(s) en/of andere relevante leidinggevenden nemen deel aan bijeenkom-
sten met de betrokken zorgverleners om te komen tot de oprichting van een lokale werk-
groep. 


8. De, vanuit het verzorgingshuis, aan de lokale werkgroep deelnemende functionarissen ne-
men deel aan de voor deze groep georganiseerde scholingen. 


9. De locale werkgroep stelt prioriteiten ten aanzien van de na te streven verbeterpunten voor 
de te leveren medische zorg in het verzorgingshuis. Met ondersteuning van het MOVIT-team 
worden deze verbeterpunten vertaald naar praktische werkprocedures binnen de instelling. 
In dit stadium legt de lokale werkgroep het voorstel voor aan het verzorgingshuisbestuur, of 
aan de door deze gemachtigde persoon. Na goedkeuring van dit voorstel wordt het opge-
nomen in de taakomschrijving van de uitvoerenden. 


10. Bovenstaande wordt schriftelijk vastgelegd door de leden van de lokale werkgroep. 
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Concrete toezeggingen door NAAM ORGANISATIE: 


1. De bestuurder ondertekent de intentieverklaring en geeft daarmee aan deel te nemen 
aan MOVIT. 


2. In overleg met het MOVIT-team stemt de bestuurder en/of de locatiemanager af 
welke locaties deelnemen aan het MOVIT-project. 


3. In overleg met het MOVIT-projectteam wordt vastgesteld wanneer het MOVIT-project 
voor de afzonderlijke locaties start. 


4. Het verzorgingshuis biedt de mogelijkheid en zo nodig de ondersteuning, om bij de be-
woners, de mantelzorgers en het personeel gedurende de looptijd van het project, 
driemaal een vragenlijst af te nemen (nulmeting, na 12 en 24 maanden). 


5. Het verzorgingshuis faciliteert de MOVIT onderzoeksmedewerker(s) door het aanwijzen 
van een contactpersoon op locatie die behulpzaam is bij het benaderen van bewoners 
en personeelsleden. 


6. Het verzorgingshuis levert op aanvraag lijsten van de betrokken bewoners met actuele 
ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) en de naam van de behandelend huisartsen. 


7. De bestuurder en/of locatiemanager(s) stemmen met het MOVIT-projectteam af hoe en 
wanneer de betrokken zorgverleners (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, 
apothekers) en de bewonersraad worden betrokken bij MOVIT. 


8. De locatiemanager(s) en/of andere relevante leidinggevenden nemen deel aan bijeen-
komsten met de zorgverleners om te komen tot de oprichting van een lokale werkgroep. 


9. De, vanuit het verzorgingshuis, aan de lokale werkgroep deelnemende functionarissen 
worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de voor deze groep georganiseer-
de scholingen (circa 12 uur). 


10. De bestuurder, of een door deze aangewezen persoon, onderschrijft door ondertekening 
de door de lokale werkgroep geformuleerde doelstelling. Na goedkeuring van dit voor-
stel wordt het opgenomen in de taakomschrijving van de uitvoerenden. 


11. De bestuurder en/of de locatiemanager verleent zijn/haar medewerking bij de bestendi-
ging van de doorgevoerde verbeteringen. 


 
Getekend namens BESTUURDER NAAM ORGANISATIE,  
 
FUNCTIE/NAAM:  
 
 
 
 
 
 
Datum:………………………………………………….. 
 
Locatie:………………………………………………….. 
 








MEDICATIECHECK + COMMUNICATIE CLIËNT
Naam verzorgingshuis: De Schutse (ActiVite), Noordwijkerhout (tijdelijk) 
Werkgroepleden: Homan (teammanager), Siedenburg (apotheker), Chel (specialist ouderengeneeskunde), 


Moerman en Nanninga (huisartsen), Willemse (kaderhuisarts ouderengeneeskunde, MOVIT) 
Looptijd verbeterplan:   Moet nog geïmplementeerd worden


Contact: Regine Siedenburg, apotheker
service@demensenapotheek.nl


DOEL
• Een kwaliteitscircel creëren waardoor
automatisch de medicatie wordt bekeken
door de arts en de apotheker. De 
bevindingen worden vooraf/achteraf met de 
verzorging besproken.
• Communicatie m.b.t. medicatiewijzigingen 
naar verzorging of cliënt verbeteren


AANPAK ERVARINGEN
• Het MDO dat in het 
verzorgingshuis wordt 
gehouden triggert het 
uitvoeren van de 
medicatiecheck. 


• De informatieverstrekking 
over wijzigingen in 
medicatie komt niet 
vanzelfsprekend bij de 
cliënt terecht => door het 
infoformulier wordt de 
cliënt geïnformeerd over de 
medicatiewijziging én de 
reden hiervan. Apotheker 
verstuurt het formulier. 


ACHTERGROND
Fouten in het medicatieproces kunnen
ingrijpende gevolgen hebben. Door 
goede afstemming tussen arts, 
apotheker, verzorging en cliënt valt er
veel winst te behalen.


Bewoners-
bespreking/MDO; bij
verslaglegging.


Vertellen aan bewoner
dat de medicatie door 
de huisarts en 
apotheek wordt
nagekeken.


Data binnen 14 dagen
mailen naar huisarts
en apotheek met evt. 
aanvullende vragen.


Huisarts en apotheek
voeren binnen 14 
dagen medicatie
review uit.


Huisarts bespreekt
met patiёnt en
noteert zijn
bevindingen/aan-
passingen op paarse
blad in zorgdossier.


Contactverzorgende
noteert dit per direct 
op het 
evaluatieformulier in 
het zorgdossier.


Evaluatie zorgdossier
wordt per direct naar
de apotheek gefaxt
door de contact-
verzorgende zodat het 
cirkeltje rond is.


Binnen een ½ jaar
evaluatie in het 
volgend halfjaarlijks
MDO.


Foto: Het informatieformulier van 
de apotheker voor de cliënt







GESTRUCTUREERD PERIODIEK OVERLEG +
Naam verzorgingshuis: Duinrand (DSV Verzorgd leven), Katwijk
Werkgroepleden: Bartels (locatiemanager), Berg-Stolk van den, Pool en Timmers (huisartsen), 


Hoogdalem (POH), Liem (specialist ouderengeneeskunde), Ooms 
(apotheker), Ruiter, de (psycholoog), en Willemse (kaderhuisarts
ouderengeneeskunde, MOVIT)


Looptijd verbeterplan: Pilot 3 maanden, verbeterplan 1 jaar


Contact: Piet Ooms, apotheker (voorzitter LWG)
pietooms@katwijkseapotheek.nl


DOEL
Invoeren van een Gestructureerd Periodiek
Overleg Plus (GPO-plus), met daarbij extra 
aanwezig: huisarts of praktijkonder-
steuner, apotheker en/of andere
paramedici. Specifieke vragen die 
voortkomen uit het basis-GPO komen hier
aan bod. 


AANPAK


MEEST TROTS OP
• De zorg en behandeling van de cliënt zijn
optimaal op elkaar afgestemd. 
• De inbreng van alle deelnemende
disciplines is van even groot belang.
• De onderlinge communicatie en 
samenwerking is aantoonbaar verbeterd.
• Voortvarendheid, enthousiasme en ieders
inzet om de zorg voor ouderen te verbeteren. 


ERVARINGEN EN LEERPUNTEN
• Van groot belang is rekening te houden met 
elkaars mogelijkheden en dit op elkaar af te 
stemmen; iedereen is even aan elkaar. Op 
deze wijze kunnen er goede afspraken 
gemaakt worden die voor iedereen werkbaar 
zijn. 
• Gezamenlijke aanpak en regie bij een 
concreet probleem levert veel op. 


UITBREIDING/ BORGING
Het GPO-Plus heeft enige tijd als pilot 
gedraaid met een aantal huisartsen. Het 
gaat goed, en wordt daarom nu uitgebreid
naar andere huisartsen.


ACHTERGROND
In Duinrand bestond reeds een basis-
Gestructureerd Periodiek Overleg (basis-
GPO). Dit vond – per bewoner - twee keer 
per jaar plaats (max. 30 minuten). De 
huisarts en apotheker waren hierbij niet 
vertegenwoordigd. 


TAAKVERDELING VERVOLG


 Iedere discipline: afspraken opnemen in 
zorgleefplan
 Teamleider: rapporteert aan 
cliëntbegeleider + vervult controlerende 
functie
 Cliëntbegeleider: zorgplan 
bijstellen/vernieuwen + controle op 
uitvoering gemaakte afspraken
 Verzorgende + cliënt: ondertekenen 
zorgplan


DOEL


 Medisch farmacologische afstemming
 Afstemmen zorg- dienstverlening op 
medisch farmacologisch beleid
 Toetsen gemaakte afspraken uit basis 
GPO (uitvoerbaar door de betreffende 
disciplines?)
 Afstemmen advies specialist 
ouderengeneeskunde in een concreet 
medisch beleid van huisarts


PROCEDURE


 Teamleider maakt de planning van het 
GPOP (aftekenoverzicht)
 Logistiek: cliënten zoveel mogelijk 
clusteren per huisarts
 Voorbereiding teamleider: uitkomsten 
GPO én de specifieke vraag uit het basis-
GPO opstellen en rondsturen aan 
deelnemers GPOP (min. 1 week vooraf)


DEELNEMERS


 Teamleider
 Specialist ouderengeneeskunde
 Psycholoog
 Huisarts
 Apotheker
 Eventueel fysiotherapeut en/of andere 
zorg- en dienstverleners 


TIJD


 Meerdere cliënten geclusterd
 Max 15 min per cliënt
 15 min reserveren voor korte, acute 
casuïstiek


Gestructureerd Periodiek 
Overleg Plus (GPOP)







SAMENWERKING 
Naam verzorgingshuis: Emmaus (WIJdezorg), Zoeterwoude
Werkgroepleden: J. Bade (specialist ouderengeneeskunde), 


P. van Bergen en K.J.Mikulski (huisartsen),
A. Koolhaas-Verburg (apotheker), 
N. Versluis (zorgmanager), S. Brandon
(kaderhuisarts ouderengeneeskunde, MOVIT)


Looptijd verbeterplan: 3-6 maanden


Contact: Annemieke Koolhaas, apotheker
akoolhaas@benuapotheek.nl


DOEL
Betere samenwerking tussen specialist 
ouderengeneeskunde, huisarts, apotheek en 
locatie Emmaus. 
Doel: optimalisering van de zorg voor de cliënt.


AANPAK
• Er zijn verschillende overleggen geweest vanuit
de MOVIT-werkgroep. 
•Bij het MDO zijn de cliënten - na overleg -
ingedeeld op huisarts en niet meer op 
contactverzorgende. 
• De huisartsen en apotheek zijn nu aanwezig
bij het MDO. 


MEEST TROTS OP
De lijnen tussen huisartsen, apotheek,  MDO en 
locatie Emmaus zijn korter geworden. 
Hierdoor is er meer gevoel van samen voor de 
cliënt.


Wat voor het welbevinden van de cliënt en 
alle betrokken partijen een winst is.


ERVARINGEN EN 
LEERPUNTEN
• Er is meer begrip over en weer 
gekomen. 
• Het MDO heeft in een aantal 
gevallen geresulteerd in 
aanpassing in medicatie. 
• De drempel is lager geworden om 
zaken te bespreken.


Tip: Wees open, eerlijk en 
duidelijk over je belangen en 
motieven voor de 
veranderingen die je zou willen. 
Zo bereik je meer met elkaar!


BORGING
• De borging heeft plaatsgevonden
in het samenstellen van de MDO-
lijst met hierop de datum waarop
iedereen verwacht wordt. 
• Vanuit Emmaus wordt min. twee 
weken vooraf aan het MDO een
uitnodiging aan de huisartsen
gestuurd zodat zij de cliënt nog
kunnen bezoeken en 
(bloed)onderzoek kunnen
aanvragen.


ACHTERGROND
• Er was binnen Locatie Emmaus geen overleg
tussen specialist ouderengeneeskunde en 
huisarts. 
• Het MDO werd niet ondersteund, en vanuit
Emmaus niet altijd goed voorbereid. 
• De medicatie werd niet geëvalueerd in MDO.
• De huisarts was niet aanwezig bij het MDO 


Hierdoor stond het welbevinden van de cliënt
niet altijd voorop en werden afspraken omtrent
de zorg niet altijd nagekomen.







MEDICATIEVOORZIENING STROOMLIJNEN 
LOGISTIEK EN MEDICATIEOVERDRACHT


Naam verzorgingshuis: Groenhoven (Topaz), Leiden
Werkgroepleden: Heetman (apotheker), Van der Kraats en Bijl (managers VZH), De 


Lorm de (huisarts), Plug (specialist ouderengeneeskunde), Van 
Valkenburg van (AIOS) en De Lange (kaderhuisarts 
ouderengeneeskunde, MOVIT)


Looptijd verbeterplan: Oktober 2011 t/m maart 2012


Contact: Eric Heetman, apotheker
heetman@agleiden.nl


DOEL


Wijzigingen en bestellingen van 
chronische (baxter) medicatie wordt
efficiënt en doelmatig behandeld


AANPAK


• Visitedag huisarts aanpassen.
• Aanpassingen baxter medicatie per 
eerstvolgende baxterlevering datum.
• Eén formulier voor medicatie aanvragen en 
mutaties.
• Op aanvraag medicatie standaard twee 
werkdagen later leveren.


MEEST TROTS OP


Visitedag huisarts aanpassen; voorbeeld van 
kleine verandering met groot effect.


ERVARINGEN EN 
LEERPUNTEN
Eerst het huidige proces goed in 
kaart brengen en uit elkaar rafelen
Vervolgens met 1 of 2 items 
starten


UITBREIDING EN 
BORGING
• Voortgang wordt in volgende LWG 
bijeenkomsten op de agenda 
geplaatst
• Andere huisartsen van bewoners
van Groenhoven in dit project 
betrekken.


ACHTERGROND
Chronische (baxter) medicatie wordt ad 
hoc gewijzigd en besteld bij apotheek
door huisarts en verzorging.
Lastig voor de apotheek om wijzigingen
door te voeren en tijdig te bezorgen; 
ook meer bezorgmomenten nodig


GROENHOVEN







DIABETESZORG
Naam verzorgingshuis: ´t Huis op de Waard (Leiden)
Werkgroepleden: Verbeek, Pinkse, Straver-Sanders, Weijenborg, Goslinga (huisartsen), Van der Wal


(apotheker), Tan (specialist ouderengeneeskunde), Van der Tang (zorgmanager), 
Davis en Pesschier (verpleegkundigen), Poot (kaderhuisarts ouderengeneeskunde, 
MOVIT)


Looptijd verbeterplan:  Maart 2011- huidig (doorlopend)


Contact: Gerda van der Tang, zorgmanager
vandertang@huisopdewaard.nl


AANPAK
• Structureel geplande diabetesspreekuren door 
diabetes-/praktijkverpleegkundigen van de preferente 
huisartsen. Bewoners worden per brief uitgenodigd, 
EVV-ers zijn op de hoogte.
• Een meetmiddag, waarin de apotheker alle 
bloedsuikermeters van de bewoners (in eigen bezit) 
heeft gecontroleerd. Bij een afwijking, is er kosteloos een 
nieuwe bloedsuikermeter ter beschikking gesteld


MEEST TROTS OP
De hoge opkomst bij de meetmiddag voor de 
bloedsuikermeters, en de goede waardering hiervoor door 
de bewoners. 


ERVARINGEN EN 
LEERPUNTEN
• Structuur is belangrijk. 
• Behoud betrokkenheid van de 
zorgmedewerkers. Zij constateren vaak 
als eerste dat het bij een bewoner niet 
goed gaat. Maar ook wanneer lijkt dat 
alles goed gaat bij een bewoner met 
diabetes komen er soms tijdens het 
spreekuur toch puntjes naar voren die 
een aanpassing vragen, bijvoorbeeld de 
dosering of soort insuline. Daarnaast 
weten de verzorgenden, door het 
persoonlijke contact, bij vragen 
makkelijker en eerder de weg te vinden 
naar de diabetesverpleegkundige.


BORGING/UITBREIDING
• HodW wil het diabetesspreekuur 
structureel blijven inzetten als extra 
service aan de bewoners, en het 
onderdeel maken van de zorg. 
Hiervoor is een vast aanspreekpunt
nodig die het overzicht behoudt van de 
spreekuren. In HodW organiseert de 
teamcoach - in overleg met de 
diabetesverpleegkundige - vier keer per 
jaar een diabetesspreekuur. De namen 
van de deelnemende bewoners worden 
aangeleverd door de diabetes-
verpleegkundige. De teamcoach verzorgt 
de uitnodiging naar bewoners. 


• Nu is het diabetesspreekuur alleen 
voor bewoners van de preferente 
huisartsen. Maar er zijn ook bewoners 
die patiënt zijn bij een niet preferente 
huisarts. Door het spreekuur in te zetten 
als een kwaliteitsverbetering hoopt de 
LWG te stimuleren dat deze bewoners 
de overstap maken naar een van de 
preferente huisartsen.


ACHTERGROND
• Aantal diabetespatiënten in HodW neemt toe 
(25% is diabeet en insuline afhankelijk). 
• De diabeteszorg is niet gestructureerd. 
Acties, zoals dagcurves, worden veelal niet structureel 
gehouden. Beter zou zijn om pro-actief te handelen om 
mogelijke complicaties te voorkomen. 
• De diabetes-/praktijkverpleegkundige kwam al in 
HodW, maar op verschillende tijden en dit verliep niet 
vlekkeloos.


DOEL
• Structureel aanbieden van een diabetesspreekuur
• Verhogen kwaliteit van zorg bij diabetespatiënten
• Voorkomen van complicaties bij een diabetespatiënt
• Beter werkbaar voor de diabetesverpleegkundige 
• Korte lijnen met de zorgmedewerkers 
• Geven van voorlichting aan de zorgmedewerkers


Dit is van belang voor de bewoner met diabetes én de 
zorgmedewerkers. De laatste kan het voorgestelde 
beleid weer voortzetten tot het volgende spreekuur. 







MEDICATIE VEILIGHEID
Naam verzorgingshuis:  Huize Liduina (ActiVite), Warmond
Werkgroepleden: P. Haanraadts (apotheker), R. de Vriend (huisarts), V. Chel (specialist 


ouderengeneeskunde), J. de Vries (teammanager), E. de Lange 
(kaderhuisarts ouderengeneeskunde, MOVIT)


Looptijd verbeterplan: t/m december 2012


Contact: Joyce de Vries, teammanager
Tel: (071) 30 10 100


DOEL
- Medicatieveiligheid
- Gezondheidsbevordering (door preventie van:


polyfarmacie en het voorkomen van onder- en 
overbehandeling) bij patiënten met ZZP 4 en 5. 


AANPAK
Voor de zomer voorafgaande aan elk MDO, door 
huisarts, specialistouderengeneeskunde en 
apotheker, een medicatiereview bij de te
bespreken bewoners (niet functioneel)


Na de zomer: Voorafgaande aan het MDO 
ontvangt apotheker, huisarts en specialist 
ouderengeneeskunde per patient een overzicht
met: 
- (Zorg)vragen / problemen +
- Overzicht actuele medicatie
- Apotheker reageert voor MDO aan HA en SO


MEEST TROTS OP
- Medicatieveiligheid/-review routinematig
gekoppeld aan MDO.
- Korte communicatielijnen door 1 huisarts voor
het hele verzorgingshuis
- Goede kans van slagen


ERVARINGEN EN 
LEERPUNTEN
- Overleg in de LWG geeft 
dynamiek waardoor je snel tot 
afspraken kan komen.
- Durf je plan te wijzigen als het 
niet werkt


UITBREIDING EN 
BORGING
- Verpleging levert per patiënt
kort vragen en medicatieinfo aan
Apo/HA/SO voor het MDO 1x p 
maand
- Start ZZP 4 en 5 2x per jaar in 
MDO
- Later alle bewoners Liduina 1x 
per jaar
- Evaluatie december na 2x MDO


ACHTERGROND
- Medicijnen van patiënten ad hoc / 2x per jaar
naar huisarts ter verificatie
- Wel actuele lijst in patiëntendossier







CONCENTREREN VAN DE HUISARTSENZORG
Naam verzorgingshuis: De Lorentzhof (Libertas Leiden), Leiden
Werkgroepleden: A. Boels, H.P. Jurgens en C. Schuivens (huisartsen), G. Hendrikse


(specialist ouderengeneeskunde), L. Wheeler en C. Peeters
(Teamleiders Zorg), A. Breteler (apotheker)


Looptijd verbeterplan: 1 jaar


Contact:  C. Schuivens (huisarts)


DOEL


Met minder huisartsen kunnen er meer structurele
afspraken gemaakt worden voor o.a. visiterondes
en GPO. Ook zijn er dan betere afspraken over 
verbetering van medisch beleid te maken. Dit is 
in ieders belang.


AANPAK


1.Er is een kaart gestuurd met visiteregels voor
de Lorentzhof aan alle huisartsen.


2.Er is een brief verstuurd aan alle huisartsen met 
het verzoek rekening te houden met het 
preferente huisartsenbeleid.


3.In de Lorentzhof wordt nu standaard besproken
met een nieuwe bewoner om van huisarts te
wisselen.


MEEST TROTS OP


• Inmiddels zijn er 24 huisartsen in de 
Lorentzof (bij aanvang 36).
• GPO is in de maak.


ERVARINGEN EN 
LEERPUNTEN


Ervaring : Oude bomen verplanten 
lukt niet, het goede moment is bij 
inhuizing.


Wellicht is het mogelijk met 
huisartsen onderling rekening te
houden met het preferente
huisartsenbeleid.


BORGING


Aanbod van wisseling van huisarts is 
nu een standaardprocedure bij
intake. Verantwoordelijk hiervoor zijn
de Teamleiders Zorg.


ACHTERGROND


Groot aantal huisartsen, waardoor de 
communicatie en afspraken rommelig verlopen.
In het begin 36 huisartsen voor 121 bewoners.
Voor aanpassing van medisch beleid zoals
valpreventie, wondprotocol is een kleiner aantal
huisartsen gewenst.







SPREEKUUR INTERNIST IN VERZORGINGSHUIS


Naam verzorgingshuis: Mariëngaerde (Marente), Warmond
Werkgroepleden: Froeling (huisarts), Haanraadts, (apotheker), Kuipers (teammanager), 


Molkenboer (verzorgende), Tan (specialist ouderengeneeskunde 
Mariënhaven), Weverling (internist ouderengeneeskunde 
Diaconessenhuis) en Hensing (kaderhuisarts ouderengeneeskunde, 
MOVIT).


Looptijd verbeterplan: 1 jaar


Contact:Jojan Froeling, huisarts
Jfroeling@huisartswarmond.nl


AANPAK
• Er is een vast spreekuurmoment afgesproken; 
• EVV-er maakt samen met de huisarts een 
afsprakenlijst;
• EVV-er geeft afspraken door aan poli geriatrie. 


MEEST TROTS OP
Een lang gekoesterde wens van alle 
partijen wordt uitgevoerd. 


ERVARINGEN EN 
LEERPUNTEN
Goed om alle disciplines bijeen te 
hebben waardoor afspraken sneller
tot stand komen.


VERVOLG
Evaluatie na 6 maanden


DOEL
Realisatie van twee dagdelen per maand een 
poli voor internist-ouderengeneeskunde in 
het verzorgingshuis: 
• Comfort voor de bewoner: deze hoeft immers
niet meer naar het ziekenhuis voor een
standaardcontrole;
• Soms zal ziekenhuisbezoek toch nodig zijn, 
vaak kan dit voorkomen worden;
• Ook bewoners die eventueel bij andere
specialisten onder controle zijn of voor wie
poli bezoek überhaupt te vermoeiend is, 
kunnen worden geconctroleerd op deze poli (bv
Parkinson, hartfalen).
• Betere expertise in huis. Ook voor
problematiek van bewoners die niet onder
controle staan in het ziekenhuis is zij
beschikbaar. 


ACHTERGROND
• De internist-ouderengeneeskunde ziet veel
bewoners (met begeleiding) op haar spreekuur in 
het ziekenhuis. Het zou praktischer zijn als al 
deze patiënten op één dagdeel in het 
verzorgingshuis zélf gezien worden.
• De internist komt momenteel zo nu en dan in 
Mariëngaerde langs. Voor de huisarts is het niet
duidelijk wanneer dit is en welke bewoners
bezocht worden. Ook is de terugkoppeling niet
geheel duidelijk voor verzorging en huisarts.







MEDICATIE OVERDRACHT ZIEKENHUIS
Naam verzorgingshuizen: Aar en Amstel en locatie Nieuwkoop (WIJdezorg), Nieuwkoop
Werkgroepleden: Groot Kormelink (apotheker), Jannes (locatiemanager), Key


(verpleegkundige), V.d. Kooij en Waelen (huisartsen), Kroon-
Zemel (specialist ouderengeneeskunde), Mantel (zorgmanager) 
en Poot (kaderhuisarts ouderengeneeskunde, MOVIT)


Looptijd verbeterplan: Januari – december 2012


Contact: Renée Jannes, locatiemanager
RJannes@wijdezorg.com


DOEL
1.Duidelijke afspraken hoe efficiënt te handelen 


in voorkomende gevallen, zodat de kans op 
fout medicijngebruik zo klein mogelijk is.


2.Zorgen voor terugkoppeling naar het 
ziekenhuis waar uiteindelijk de bron van het 
probleem ligt. 


AANPAK
De verzorging constateert:
1.Er is wel een recept, maar met 


onduidelijkheden => het recept gaat naar de 
apotheek en deze overlegt met de 
voorschrijver t.a.v. de onduidelijkheden.


2.Er is geen recept/overdracht => definitieve 
aanpak volgt nog. Status: de werkgroep is 
momenteel met de relatiebeheerder van de 
ziekenhuizen in gesprek hoe de 
terugkoppeling en de vervolgactie 
vormgegeven gaan worden. 


MEEST TROTS OP
Gezamenlijk ontworpen aanpak die de taken en 
verantwoordelijkheden van alle betrokkenen
respecteert en op termijn zal zorgen voor een 
oplossing aan de bron (= ziekenhuis).


ERVARINGEN EN 
LEERPUNTEN
• Het vergt tijd om een plan van 
aanpak te formuleren waar een ieder 
zich in kan vinden.
• Het plan is niet compleet zonder 
informatie aan de trendvolgers en 
een realistisch idee hoe dit vol te 
houden op langere termijn.


UITBREIDING EN 
BORGING
Het streven is:
• Dat de vertegenwoordiger van de 
huisartsen afspraken maakt met de 
relatiebeheerders van de betrokken 
ziekenhuizen. 
• De afspraken worden medegedeeld 
aan trendvolgende huisartsen. 
• De verzorging helpt hen hier in de 
toekomst aan te denken (zeker 
degenen met maar weinig patiënten in 
het verzorgingshuis).


ACHTERGROND
Na opname en/of behandeling in het ziekenhuis 
bestaat regelmatig onduidelijkheid over het 
medicijngebruik van de bewoners:
“Is de oorspronkelijke medicatie gewijzigd?”
“Zijn er nieuwe middelen voorgeschreven?”
“Waar zijn de recepten gebleven?”







POLYFARMACIERONDE 
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTE OUDEREN


Naam verzorgingshuis: Rustenborch en Hofwijck (Marente), Oegstgeest
Werkgroepleden: Van der Salm, Van Geldre en Kliebisch, (huisartsen), Eijgel (fysiotherapeut), 


Grijsen (apotheker), Imthorn (verzorgende), Klapwijk (specialist 
ouderengeneeskunde), Kortleve en Van Heur (teammanagers), Rekelhof
(verpleegkundige) en Schreve (Gemiva SVG), Van Schie (Kaderhuisarts 
ouderengeneeskunde, MOVIT)


Looptijd verbeterplan: 6 maanden (november 2011 - mei 2012)


Contact: J.E.M. van der Salm (huisarts)


VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
In verzorgingshuis Rustenborch wonen
14 senioren met een verstandelijke beperking. 
Naast de verzorgingshuizen Rustenborch en 
Hofwijck neemt dan ook de Gemiva SVG Groep
(zorgaanbieder verstandelijk gehandicapten) deel 
aan de MOVIT-werkgroep.


AANPAK
• Opzetten van een MDO+ voor de VG-
bewoners. Bewoners en hun persoonlijke 
begeleider zijn individueel uitgenodigd. Hun 
huidige toestand en voorgeschiedenis is 
besproken.
• Polyfaramcieronde door de huisarts en 
apotheker.
• Stopzetten en/of afbouwen van onnodige
medicatie.


ERVARINGEN EN 
LEERPUNTEN
• Alle neuzen dezelfde kant op 
krijgen is niet eenvoudig.
• De polyfarmacieronde maakte 
inzichtelijk dat er veel onnodige 
(soms niet geïndiceerde) werd 
gebruikt. 
• Door samen aan een project te 
werken, leer je elkaar beter kennen. 
Dit komt de samenwerking ten 
goede.


UITBREIDING EN 
BORGING
In september 2012 wordt gestart met 
het MDO+ in het verzorgingshuis.


ACHTERGROND
Een van de eerste verbeterplannen van de LWG 
Oegstgeest richt zich op de doelgroep oudere 
verstandelijk gehandicapten. Gebleken is 
namelijk dat zij tussen wal en schip vielen bij 
afspraken en begeleiding.


“Vanuit de diverse oude locaties, verschillende 
apotheken en huisartsen bleek dat men nogal 
wat slikte, vaak vele jaren lang. Niemand had tot 
nu toe gedurfd om – met name psychofarmaca –
eens af te bouwen. Juist bij deze bewoners viel 
dus veel winst te behalen.”


MEEST TROTS OP
• De polyfarmacieronde betekende 
veel werk, maar leverde 
overzichtelijke zorg en 
medicatievoorziening op. Veel 
overbodige medicatie is door dit 
project stopgezet.
• De verzorging en de huisarts 
hebben elkaar door dit project beter 
leren kennen. Dit is de 
samenwerking zeker ten goede 
gekomen.


Meer inzicht in de zorg- en 
medicatievoorziening voor verstandelijk
gehandicapte ouderen in het huis.


DOEL







AANPAK


GESTRUCTUREERD PERIODIEK OVERLEG (GPO)
Naam verzorgingshuis: Robijnhof (Libertas Leiden), Leiden
Werkgroepleden: Eekhof, Meskers, Oppenhuizen, Zaaijer (huisartsen), Van der Mark 


(teamleider), Kok (apotheker), Knop (specialist ouderen-
geneeskunde) en Poot (kaderhuisarts ouderengeneeskunde, MOVIT). 


Looptijd verbeterplan: Moet nog geïmplementeerd worden


Contact: Erik van der Mark, teamleider
E.vanderMark@libertasleiden.nl


DOEL
Voor alle cliënten wordt een GPO 
gehouden; een overleg tussen de 
huisarts en contactverzorgende/ 
persoonlijk begeleider van cliënt. Het 
GPO heeft als doel:
• Onnodige gezondheidsproblemen 
voorkomen
• Vroegtijdige gezondheidsproblemen 
signaleren


Het GPO dient als voorbereiding op: 
• Cliëntevaluatie (ZZP 1-3)
• MDO (ZZP > 4)


LEERPUNTEN
• Het organiseren van ICT
voor de huisartsen vergt 
veel tijd.
• Pas op dat het GPO/MDO 
niet een te grote belasting
gaat vormen voor het team.
• Voorkom dubbelingen
door een goede planning. 


MEEST TROTS OP


Voorbereiding door 
contactverzorgende o.b.v.:
Zorgplan
Voortgangsrapportage
Huidige situatie bewoner


Teamleider stelt jaarplanning GPO op


Voorbereiding door huisarts:
Controle probleemlijst
Zijn alle controles verricht?
Is lab-onderzoek benodigd?
Medicatie overleg apotheker


Informatie voorafgaand aan GPO 
aanleveren


GPO:  HA en verzorgende (max. 15 min)


Vervolgactie verzorgende:
Zorgleefplan aanvullen
Rapporteert in 
voortgangsrapportage


Vervolgactie huisarts:
Rapporteert in HIS
Informeert SO (ZZP>4)


BORGING
• Het GPO is gekoppeld aan 
het spreekuur van de 
betreffende huisarts en vindt 
2 keer per jaar plaats.
• Streven: GPO uitbreiden
voor bewoners van niet-
preferente huisartsen.


ACHTERGROND
Op dit moment is niet duidelijk hoe en 
wanneer het MDO georganiseerd wordt. 
Er is behoefte aan een Gestructureerd
Periodiek Overleg (GPO) voor alle
cliënten in het huis.


• 30 van de 60 bewoners wordt door de preferente 
huisartsengroep behandeld;
• Het wondprotocol en de MOVIT-wondbox zijn 
Libertas Leiden breed geïmplementeerd;
• Per 1 oktober 2012 is er een 
huisartsenspreekuur voor alleen acute zaken. 
Chronisch zorg blijft in handen van de eigen
huisarts.
• Er is een artsenkamer ingericht.







SAMENWERKING EN AFSTEMMING
Naam verzorgingshuis: Salem (DSV Verzorgd Leven), Katwijk
Werkgroepleden: Van Beelen (locatiemanager), Liem (specialist ouderengeneeskunde), 


Ooms (Apotheker), Schonenberg en Ten Hove (huisartsen), Verloop 
(POH) en Willemse (kaderhuisarts ouderengeneeskunde, MOVIT )


Looptijd verbeterplan: Is nog aan het opstarten


Contact: Joke van Beelen, locatiemanager
Jvanbeelen@wzc-dsv.nl


DOEL
Het doel is om de samenwerking te verbeteren, 
zodat iedereen blij is met de samenwerking en 
daarmee de zorg voor de cliënt. 
Dit is relevant voor zowel de huisarts, verzorging, 
apotheek, en de specialist ouderengeneeskunde.


AANPAK
• Er komt op elke afdeling een verzorgende
(teamoudste) als aanspreekpunt;
• Iedere teamoudste heeft een eigen telefoon;
• Er is een zorgleefplan op de kamer van de 
cliënt. Dit bevordert de communicatie rondom
de cliënten tussen de verzorging en de huisarts. 
De huisarts kan zelf ook in het zorgleefplan lezen
en schrijven. 


MEEST TROTS OP
• Wat goed voelt aan dit plan is dat een basis is 
gelegd voor een goede samenwerking tussen
iedereen die bij de zorg in het huis betrokken is;
• Het gevoel groeit dat men samen voor de 
cliënten zorgt; 
• Er ontstaat energie om de kwaliteit van zorg
verder omhoog te brengen. Dit blijkt ook uit het 
feit dat er meer plannen zijn, zoals: het 
betrekken van de huisarts in het GPO (MDO), 
een werkplek creëren voor de huisarts en het 
verbeteren van de diabetische zorg.


LEERPUNTEN
• Overleg helpt, het geeft energie als 
je samen overlegt;
• Door knelpunten te bespreken komt 
er begrip voor elkaars situaties en 
standpunten. Men kan een 
gezamenlijk gedragen oplossing
vinden om de samenwerking en 
daarmee de zorg te verbeteren.


Belangrijke tip: formuleer goed je 
probleem en houdt elkaars 
belastbaarheid  in de gaten.


UITBREIDING/ BORGING
• De werkgroep zorgt voor de 
borging: in het overleg zal men 
nagaan of het werkt. 
• De zorgcoördinator zal met een
POH een stappenplan op papier
zetten zodat het plan bij andere
huisartsen onder de aandacht komt.
• Daarna wordt een evaluatiedatum
afgesproken.
• Binnen DSV zijn twee werkgroepen 
opgericht: Wondverzorging en 
Incontinentie. Afspraak is dat ook 
de praktijkverpleegkundigen uit de 
MOVIT-werkgroep bij de 
eerstvolgende bijeenkomst worden 
uitgenodigd. 


ACHTERGROND
• Huisartsen werden soms meerdere keren op 
één dag gebeld door de verzorging;
• Huisarts wist niet aan wie men informatie over de 
cliënt moest doorgeven, dus
communicatieproblemen; 
• Medicatieveranderingen werden soms door 
verzorging doorgegeven. 







SAMENWERKING IN NOORDWIJK


Contact: Esther de Jager, huisarts
jager@wantveld.nl


DOEL
Te komen tot structureel multidisciplinair overleg
om zo zorgdoelen te formuleren en interventies af
te spreken en te evalueren, zodat de zorg goed
afgestemd wordt op de problemen en wensen van 
de ouderen in Groot Hoogwaak


AANPAK
Starten met pilot van GPO waarbij de huisarts
danwel POH, de SOG, de teamleider en de direct 
contact verzorgende betrokken zijn. Er wordt
gebruikt gemaakt van een zorgleefplan. Vóór het 
GPO en naderhand vindt een gesprek plaats
door de contact verzorgende met de oudere en 
zijn/haar familie.
Optioneel zijn bij dit GPO de apotheker, 
fysiotherapeut dan wel familie betrokken.
Totaal 4 x per jaar 20-30 min per client, max 4 
clienten


GROEIBRILJANTEN
• Betere onderlinge communicatie
• Deskundigheidsbevordering voor verzorgende
(oa delier en gedragsproblemen)
• Spin-off voor andere verbeterplannen (oa. 
klinische les, reanimatiebeleid)            
• Zorgverleners meer uit hun schulp


ERVARINGEN EN 
LEERPUNTEN
• Evaluaties op harde eindpunten is 
moeilijk. Hoe weet je of het GPO de 
zorg verbeterd?       
• Hoe kan het GPO en het MOVIT-
team in de toekomst gefinancierd 
worden?
• Zorg voor deze groep kwetsbare 
ouderen minder ad hoc, meer 
diepgang?                                


UITBREIDING EN 
BORGING
• Afspraken en evaluaties zijn
gemaakt.
• Start oktober 2012. Evaluatie
voorjaar 2013
• Afspraak procesevaluaties en 
tevredenheid zorgverleners.
• Voor de toekomst tevredenheid
clienten


Voeg hier een plaatje/foto toe. 


ACHTERGROND
Er is geen structureel multidisciplinair overleg in 
het verzorgingshuis. 
Totaal zijn er 48 patiënten intramuraal, waarvan
21 met een hoge zorgbehoefte en complexe
zorgvragen (ZZP >=5) waar huisartsenzorg
geleverd wordt. 
Totaal zijn er 11 verschillende huisartsen
betrokken met verschillende POH´s, 1 SOG, 1 
fysiotherapeut en 1 teamleider







Werkgroep Voorschoten   


 


 


 


 


MDO: 


 Huisarts krijgt uitnodiging 


 Huisarts aanwezig in persoon of 


papieren bijdrage. 


 1x per jaar medicijncheck door 


huisarts en apotheek 


Reanimatie Protocol: 


 Opstellen van een protocol 


en standaard formulieren 


die in alle verzorgingshuizen 


in Voorschoten gebruikt 


moeten gaan worden. 


Wondverzorging: 


 Bekrachtigen van 


de bestaande 


afspraken rondom 


wond zorg. 


Samenwerking: 


 EVV’er vraagt om visite of 


advies, Huisarts zorgt voor 


reactie op dezelfde dag 


telefonisch danwel visite . 


 Vanaf ZZP3 kan specialist 


ouderengeneeskunde in advies 


worden gevraagd. Bij nieuwe 


bewoners wordt hiernaar 


gestreefd. 


Toekomst van de werkgroep: 


 2x jaarlijkse bijeenkomst ter 


inventarisatie en intensivering 


van de zorg rondom de 


patiënten in 


verzorgingstehuizen. 


Uitdaging: 


 Financiering regelen 


 Werkgroep motiveren 


Deelnemende partijen: 


Apotheek Voorschoten, de Meidoorn en Hofland apotheek. 


Huisartsenpraktijk Van Eysden, Gerts, Schotanus & Prescott, Farsi, Frisopraktijk  en Leidseweg 95 


Verzorgingstehuizen Forescate, Hofland Huys en Adegeest 


Bijdrage: R.J. Michielsens 





		Microsoft PowerPoint - Poster So you think you can MOVIT 9 oktober De Schutse

		Microsoft PowerPoint - Poster So you think you can MOVIT 9 oktober DUINRAND

		Microsoft PowerPoint - Poster So you think you can MOVIT 9 oktober Emmaus

		Microsoft PowerPoint - Poster So you think you can MOVIT 9 oktober Groenhoven

		Microsoft PowerPoint - Poster So you think you can MOVIT 9 oktober HODW
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		Microsoft PowerPoint - Poster So you think you can MOVIT 9 oktober Lorentzhof

		Microsoft PowerPoint - Poster So you think you can MOVIT 9 oktober Mariengaerde

		Microsoft PowerPoint - Poster So you think you can MOVIT 9 oktober NIEUWKOOP

		Microsoft PowerPoint - Poster So you think you can MOVIT 9 oktober OEGSTGEEST
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		Microsoft PowerPoint - Poster So you think you can MOVIT 9 oktober Salem (1)
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Inspirerende ‘parels’ uit de Lokale Werkgroepen van MOVIT
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Zoeterwoude Dorp - Locatie van Emmaus April 2012 - Nr. 1


De ‘parels’ zijn slechts kort beschreven om uw nieuwsgierigheid te prikkelen. Bij behoefte 


aan meer informatie over de beschreven ‘parels’, kunt u dit via het MOVIT-team 


ontvangen. Op regelmatige basis zullen we vanuit MOVIT de resultaten uit de Lokale 


Werkgroepen verspreiden.


Bent u zelf trots op de parel uit uw werkgroep? Laat dit a.u.b. aan ons weten.


Contact via Claudia de Waard, projectmanaager MOVIT: c.dewaard@rbgzhn.nl


In Zuid-Holland Noord zijn 


op dit moment 25 multi-


disciplinaire werkgroepen 


bezig om de medische zorg 


in 'hun' verzorgingshuis te 


verbeteren. Dit met 


ondersteuning van MOVIT.


MOVIT is een project in het kader van 


het Nationaal Programma Ouderenzorg 


(NPO). Doel is om de medische zorg in 


de verzorgingshuizen van Zuid-Holland 


Noord te verbeteren. Van de 43 


verzorgingshuizen in de regio doen er 


42 huizen mee aan MOVIT. De motor in 


MOVIT wordt gevormd door Lokale 


Werkgroepen waaraan de meest 


voorkomende zorgverleners in de 


verzorgingshuizen deelnemen. Dit zijn  


onder andere verzorgenden en zorg-


/teammanagers, huisartsen, apothekers 


en specialisten ouderengeneeskunde. De 


Lokale Werkgroep (LWG) bepaalt zelf 


per verzorgingshuis wat de meest 


veelbelovende kans is om de medische 


zorg voor hun bewoners te verbeteren 


en ze maakt een plan hoe dit te 


realiseren. MOVIT ondersteunt dit proces 


door de groepen bij elkaar te brengen 


en te ondersteunen. Deze ondersteuning 


loopt uiteen van het vinden van 


financiering tot en met het aanbieden 


van scholingen gericht op de meest 


voorkomende verbeterdoelen. Aan 


iedere groep koppelt MOVIT een 


kaderhuisarts Ouderengeneeskunde als 


inhoudsdeskundige en proces-


begeleider.


De eerste werkgroepen zijn gestart in 


het voorjaar van 2011 en de laatste 


zullen dit doen voor 1 juli 2012.


Binnen de werkgroepen liggen nu al 


allerlei ‘parels’ van nieuwe zorg-


verbeteringen verborgen. Deze willen 


we laten zien als illustratie van wat er 


bereikt wordt en als inspiratiebron voor 


anderen. 


Uit de notulen van de Lokale 


Werkgroepen en na een korte rondgang 


langs de kaderhuisartsen hebben we al 


een rijke oogst boven water gehaald. 


Uit ieder deelnemend huis valt wel iets 


te melden. Toch zullen we er nu maar 


een klein aantal beschrijven. Dit om de 


concentratie van de lezer niet te veel 


op de proef te stellen en om de 


nieuwsgierigheid te prikkelen naar de 


berichten die we vanaf nu regelmatig 


zullen sturen.


In dit bulletin:
Communicatie in Roomburgh


Taakverdeling in de Robijnhof


Ontwikkelingen in Emmaus







De apotheek gevestigd in het


complex van woonzorgcentrum


Roomburgh


Taakverdeling in de Robijnhof


In de Robijnhof (Libertas Leiden) bestaat 


de Lokale Werkgroep uit de huisartsen 


Just Eekhof, Ferdinand Oppenhuizen, 


Angelique Meskers en Roel Zaaijer; de 


specialist ouderengeneeskunde Marcel 


Knop; de apotheker Roelof Kok en de 


teamleider zorgcentrum Erik van der 


Mark. 


Naast een aantal zeer waardevolle 


verbeteringen op het gebied van de 


inhoud van de medische zorg hebben ze 


ook zeer belangrijke organisatorische 


afspraken gemaakt. 


Eén ervan is dat ieder van de genoemde 


huisartsen geplande visites op een eigen 


vaste dag in de week doet. 


Bewoners en verzorgenden zijn hiervan 


op de hoogte gebracht zodat niet-spoed 


eisende hulpvragen voor die dag 


'opgespaard' worden en niet tot 


onnodige contacten tussendoor leiden. 


Aangezien ze dus op vier vaste 


weekdagen in huis zijn, hebben de 


huisartsen onderling afgesproken dat ze 


de spoedvragen van elkaars patiënten 


beoordelen op het moment dat ze er toch 


zijn.


Dit geeft een verbetering van de 


doelmatigheid voor de huisartsen, 


verzorgenden krijgen sneller feedback bij 


onzekerheid over of iets wel of niet 


spoedeisend is en bewoners krijgen zo 


snel mogelijk zorg op maat.


Communicatie in verzorgingshuis Roomburgh


In Roomburgh (Leiden) bestaat al langere tijd een nauwe samenwerking tussen 


het huis, de huisartsen en apotheek, mede doordat ze allen gehuisvest zijn in 


hetzelfde complex. Ook bestaat er een goed contact met de specialist 


ouderengeneeskunde. Toch bleek bij een van de eerste bijeenkomsten van de 


Lokale Werkgroep, toen huisarts Wim Lely, apotheekster Karin Derks, specialist 


ouderengeneeskunde Renee Haas, teamleidster, Hannie Kouwenhoven en 


verzorgende Jeanet Zonneveld samen aan tafel zaten, dat de communicatie 


rond de geneesmiddellogistiek beter kon.


Naast concrete afspraken over receptenverkeer en geneesmiddelaflevering om 


de efficiëntie en de veiligheid te verhogen, werd bedacht dat het contact 


tussen de verzorgenden in het huis en de assistentes in de apotheek prettiger 


zou lopen, als ze elkaar beter kenden. Onbekend maakt tenslotte onbemind.


De gekozen oplossing, een keer koffiedrinken door de verzorgenden bij de 


assistentes in de apotheek, leverde meer begrip en een persoonlijkere 


communicatie op, over de telefoon, juist op de momenten dat er problemen 


op te lossen zijn.


Verslag van de kaderhuisarts in Emmaus 


De eerste bijeenkomst van de Lokale Werkgroep Emmaus (WIJdezorg) in Zoeterwoude vond in november 2011 plaats. Tijdens 


deze bijeenkomst stond de vraag centraal: wat is de bedoeling? Hoewel alle leden al een eigen mening hadden bracht het 


vertonen van een voorlichtingsfilm richting in het gesprek. Er kwamen enkele grieven op tafel, waarbij de kaderhuisarts af en toe 


bemiddelend optrad. “Zo leek de eerste bespreking vooral een spui- uurtje”. Toch was er ruim voldoende motivatie en 


enthousiasme om de zorg in het huis te verbeteren en te komen tot een betere en prettige samenwerking. Als eerste verbeterdoel 


heeft de werkgroep het organiseren van een gezamenlijk MDO (multidisciplinair overleg) benoemd. 


Nu zo'n vijf maanden na aanvang trekt de kaderhuisarts zich terug als vaste begeleider. “De werkgroep laat blijken dat ze dit 


wel wat snel vindt. Het is een goed moment om het bereikte te evalueren. De ontwikkelingen zijn zeer snel en enthousiast 


opgepakt. De doelstellingen van de werkgroep, zoals in de eerste bespreking geformuleerd, zijn al bereikt: een betere infor-


matievoorziening en communicatie en het gezamenlijk MDO met polyfarmaciebespreking door huisarts en apotheker. Er bestaat 


een prettige open communicatie, die de samenwerking bevordert. Er zijn werkafspraken gemaakt naar ieders tevredenheid en 


men houdt zich hier ook aan. Iedereen is gemotiveerd en enthousiast om de zorg in het verzorgingshuis aan te pakken.”


De algemene behoefte is er om de werkgroep te handhaven voor minimaal twee tot vier keer per jaar. Welke projecten worden 


nog opgepakt? Diverse onderwerpen zijn genoemd om mee aan de slag te gaan, zoals urineweginfecties, vitamine D deficiëntie 


en calcium inname. Maar de meeste stemmen gaan op om wondzorg als eerste aan te pakken. Er is een wondverpleegkundige 


uitgenodigd hierover te praten en de werkgroep maakt gebruik van de MOVIT-nascholing over dit thema. 


Deelnemers: Paula van Bergen en Kristof Mikulski (huisartsen), Annemieke Koolhaas-Verburg (apotheker), Nicole Versluis 


(zorgmanager), Jurjen Bade (Specialist Ouderengeneeskunde) en Shanti van Maurik-Brandon (kaderhuisarts MOVIT). 







Inspirerende ‘parels’ uit de Lokale Werkgroepen van MOVIT
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Het strand van Katwijk Juli 2012 - Nr. 2


Op 9 oktober aanstaande gaat MOVIT 


op zoek naar het meest inspirerende 


verbeteridee. 


Op het “So you think you can 


MOVIT?!” - symposium laten de Lokale 


Werkgroepen zien waar ze mee bezig 


zijn geweest, dit ter inspiratie voor de 


andere werkgroepen. 


Alle werkgroepen kunnen het 


verbeteridee insturen waar ze het meest 


trots op zijn. Onder leiding van een 


vakjury, bestaande uit afgevaardigden uit 


iedere betrokken discipline, zullen deze 


ideeën kritisch en opbouwend worden 


becommentarieerd waarna de zaal haar 


oordeel bekend zal maken. 


Uiteraard ontvangt de winnende 


werkgroep een passende prijs. Maar het 


gaat natuurlijk vooral om het uitwisselen 


van ideeën en ervaringen, en het opdoen 


van inspiratie. Zorg dus dat iedere 


werkgroep zichtbaar is deze avond!


Kunt u niet wachten tot 9 oktober? Lees 


hier alvast een aantal mooie 


verbeterideeën uit de Lokale 


Werkgroepen van MOVIT.


In dit bulletin:
Medicatieoverdracht vanuit het ziekenhuis (Nieuwkoop)


Een MDO+ in Vlietstede (Katwijk)


Externe werkplekken in Mariëngaerde/-weide (Warmond)


Mooie resultaten in ‘t Huis op de Waard (Leiden)


Medicatieoverdracht vanuit het ziekenhuis


De leden van de LWG in Nieuwkoop constateren dat er vaak 


onduidelijkheid is over de medicatie die ouderen gebruiken bij ontslag uit 


het ziekenhuis. Vaak ontbreekt een duidelijke, schriftelijke opgave van de 


gebruikte medicatie in de vorm van recepten of ten minste een lijst. Dit 


heeft een onduidelijke situatie tot gevolg, waarbij de verzorging, apotheek 


en/of huisarts het gebrek probeert goed te maken door te bellen met de 


verpleegafdeling of poli van het ziekenhuis. In het gunstigste geval betekent 


het tijdverlies, in het ongunstige geval fouten in het medicatiegebruik.


Binnen de LWG wordt afgesproken dat de verzorging nagaat of een 


overdracht inclusief medicatielijst meegekomen is uit het ziekenhuis en 


koppelt onmiddellijk aan de afdeling terug als dit niet het geval is. De 


apotheker of huisarts neemt contact op met het ziekenhuis als er 


onduidelijkheden zijn op inhoudelijk gebied. Tegelijkertijd wordt 


vastgesteld dat dit een oneigenlijke compensatie vormt voor een gebrek in 


de procedure aan de kant van het ziekenhuis. Dus naast de kortetermijn 


afspraken is besloten om alle problemen te registreren en aan de hand 


daarvan een terugkoppeling te laten plaatsvinden aan de 


ziekenhuisafdelingen.


Deelnemers: Dennis Groot Kormelink (apotheker), Frans van der Kooij en 


Pierre Waelen (beide huisarts), Dianne Kroon-Zemel (specialist 


ouderengeneeskunde), Erna Mantel (zorgmanager), Reneé Jannes 


(locatiemanager), Marjo Key (verzorgende) en Tony Poot (kaderhuisarts 


ouderengeneeskunde, MOVIT).







Mooie resultaten in ‘t Huis op de Waard (Leiden)


De Lokale Werkgroep 't Huis op de Waard bestaat uit 


Gerda van de Tang (zorgmanager), Ferd Weijenborg, 


Annemarie Pinkse en Adriaan Goslinga (allen huisarts), 


Ron van der Wal (apotheker) en Leeke Tan (specialist 


ouderengeneeskude). 


Een concrete parel uit deze werkgroep betreft de 


diabeteszorg. Samen met de apotheker is een bijeenkomst 


georganiseerd voor alle bewoners met diabetes. Tijdens 


deze bijeenkomst heeft een medewerkster van de 


apotheker de glucosemeters van deze bewoners getest en 


zo nodig vervangen. Er was een goede opkomst.


In 't Huis op de Waard wordt tevens hard gewerkt aan de 


bewustwording van de onderlinge taakverdeling. De 


werkgroepbijeenkomsten bieden een mooie gelegenheid 


om zaken te bespreken en af te stemmen waar zowel de 


huisartsen als de verzorgenden tegenaan lopen. Met name 


de (on)mogelijkheden van sommige voorbehouden 


handelingen en het gebruik van het zorgdossier. 


“Misschien moet het verzorgingshuis meer bijscholen of 


hebben de huisartsen te hoge verwachtingen? Het MOVIT- 


project maakt het bespreekbaar, waardoor er kwalitatief 


een betere samenwerking en dus betere zorg kan ontstaan. 


En dat is weer goed voor de bewoners”.


En laat dat nu juist een extra stimulans zijn voor de 


verbeteringen die al waren ingezet in ‘t Huis op de 


Waard.


Externe werkplekken in Mariëngaerde en Mariënweide (Warmond)


In november 2011 is de Lokale Werkgroep Mariengaerde/-weide voor het eerst bijeen gekomen. Bijzonder aan de 


samenstelling van deze werkgroep is de aanwezigheid van Annelies Weverling, een internist ouderengeneeskunde uit het 


Diaconessenhuis. Zij ziet veel bewoners uit het verzorgingshuis op haar spreekuur in het ziekenhuis. 'Het zou praktischer zijn als 


al deze patiënten op één dagdeel in het verzorgingshuis zelf gezien zouden worden?'. De werkgroep brengt momenteel de 


voorwaarden voor een buitenpoli in het verzorgingshuis in kaart.


Eén belangrijke voorwaarde is een werkplek in het verzorgingshuis. Ook de huisarts heeft hier behoefte aan. Momenteel houdt 


hij al een spreekuur in het verzorgingshuis. Door een eigen computer in het verzorgingshuis met toegang tot Medicom, het 


huisartsen informatie systeem, kan de huisarts een elektronisch patiënten dossier gaan bijhouden. Dit vergemakkelijkt het houden 


van een spreekuur. Momenteel wordt hiertoe een en ander geïnstalleerd op de nieuwe werkplek. Zodra dit gereed is, kan ook 


de pilot worden gestart met de buitenpoli van het Diaconessenhuis. 


Vervolgens gaat de werkgroep verder met het volgende plan: het verbeteren van het Multidisciplinair Overleg (MDO).


Deelnemers: Jojan Froeling (huisarts), Paul Haanraadts (apotheker), Gerard Kuipers (teammanager), Els Molkenboer 


(verzorging), Leeke Tan (specialist ouderengeneeskunde), Annelies Weverling (internist ouderengeneeskunde) en Mijke Hensing 


(kaderhuisarts ouderengeneeskunde, MOVIT).


Een MDO+ in Vlietstede (Katwijk)


De Lokale Werkgroep Vlietstede is in augustus 2011 van 


start gegaan. Voorheen bespraken de verzorging en de 


specialist ouderengeneeskunde de medicatie en leefregels 


van de bewoner. Per brief werd de huisarts hierover 


geïnformeerd. Deze vorm leverde echter weinig feedback 


en voldoening op. 


Daarom heeft de werkgroep een MDO+ voorgesteld. Per 


bewoner vindt er één keer per jaar een overleg plaats 


tussen de huisarts, apotheker, specialist ouderen-


geneeskunde en de verzorging. De gesprekken worden 


geclusterd per huisarts, zodat deze een aantal patiënten 


achtereenvolgens kan bespreken. Het overleg duurt 


ongeveer tien minuten per bewoner. De specialist 


ouderengeneeskunde vervult een coördinerende en 


aansturende rol bij het MDO+.


In juni 2012 is Vlietstede gestart met deze variant, een 


leerzame en waardevolle ervaring. De deelnemers zijn 


zeer enthousiast, en voelen zich meer gewaardeerd dan 


voorheen: “Deze opzet waarborgt een evenwaardige rol 


van alle deelnemers, en een betere kwaliteit voor de 


bewoners.”


Deelnemers: Ed Priester (huisarts), Jenny Kuijt 


(locatiemanager), Piet Ooms (apotheker), Carla Moons 


(specialist ouderengeneeskunde), Anneke Ouwersloot 


(praktijkondersteuner), Rieneke Sneep (HAIO) en Marieke 


van Schie (kaderhuisarts ouderengeneeskunde, MOVIT).


De ‘parels’ zijn slechts kort beschreven om uw nieuwsgierigheid te prikkelen. Bij behoefte 


aan meer informatie over de beschreven ‘parels’, kunt u dit via het MOVIT-team 


ontvangen. Op regelmatige basis zullen we vanuit MOVIT de resultaten uit de Lokale 


Werkgroepen verspreiden.


Bent u zelf trots op de parel uit uw werkgroep? Laat dit a.u.b. aan ons weten.


Contact via Claudia de Waard, projectmanager MOVIT: c.dewaard@rbgzhn.nl







Op dinsdagavond 9 oktober
2012 barstte in het LUMC de 
strijd los: welke MOVIT-
werkgroep heeft de meest 
inspirerende plannen? Dit 
alles gebeurde tijdens het 
‘So you think you can 
MOVIT!?-symposium. Vrijwel 
alle Lokale Werkgroepen 
(LWG) waren 
vertegenwoordigd en 
natuurlijk ontbrak een 
vakjury niet. 


Nadat in maart 2011 de eerste 
MOVIT-werkgroep van start is 
gegaan, zijn er in de regio vele 
verbeterplannen ontstaan en 
uitgevoerd. Diverse 
werkgroepleden stelden de 
vraag: waar zijn onze collega’s in 
de regio mee bezig, en wat 
kunnen we van hen leren? Om 
aan deze oproep gehoor te 
geven, organiseerde MOVIT dit 
symposium voor alle LWG-leden.


Als voorbereiding hebben 
veertien werkgroepen hun 
verbeterplan op een poster 
gepresenteerd. Deze posters 
sierde de foyer van het LUMC al 
bij binnenkomst. Na het 
maaltijdbuffet hebben zes 
geselecteerde LWG-en hun 
verbeteridee aan alle deelnemers 
en de vakjury gepresenteerd. Na 
enkele kritische vragen uit de 
zaal en van de vakjury, werd 
ieder project beoordeeld door 
middel van stemkastjes. De 
werkgroep Duinrand uit Katwijk 
bleek het meest inspirerende 
verbeterproject te hebben 
(Gestructureerd Periodiek 
Overleg Plus), en ging er met de 
hoofdprijs vandoor. De beste 
poster kwam uit Nieuwkoop. 
Deze LWG werkt aan het 
verbeteren van de medicatie 
overdracht uit het ziekenhuis.


Uiteraard ging het deze avond 
niet om de prijzen. Het 
belangrijkste doel was inspiratie 
opdoen voor de eigen 
werkgroep. De uitwisseling van 
ervaringen en de concrete 
voorbeelden maakten dat de 
aanwezigen naar huis gingen 
met veel energie en ideeën om 
in de eigen LWG verder mee aan 
de slag te gaan. 


MOVIT hoopt dat deze energie 
ook in 2013 zichtbaar blijft! Om 
dit gevoel vast te houden leest u 
in deze nieuwsbrief de laatste 
ontwikkelingen uit 2012, en 
geven we u alvast een doorkijk 
in de MOVIT-activiteiten die voor 
2013 gepland staan. 


So you think you can MOVIT!?


In dit bulletin:
 ‘So you think you can MOVIT!?’
 Voortzetten MOVIT-module
 Regionaal wondprotocol
 Vooruitblik 2013


De ontwikkelingen in dit bulletin zijn slechts korte omschrijvingen om uw  
nieuwsgierigheid te prikkelen. Neemt u bij behoefte aan meer informatie contact op met 
Claudia de Waard, projectmanager MOVIT: c.s.de_waard@lumc.nl
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Voortzetten van de MOVIT-module huisartsen 


Eind 2012 heeft Zorg en Zekerheid (Z&Z) besloten om de verzorgingshuismodule voor 
huisartsen te vervangen door de MOVIT-module. Wat betekent dit voor de Lokale 
Werkgroepen (LWG)? 


Om de bijdrage van de huisartsen bij het organiseren en afstemmen van de medische 
zorg voor verzorgingshuis bewoners te vergoeden, heeft Z&Z een MOVIT-module en 
een Verrichting Verzorgingshuiszorg opgesteld. De module vergoedt de geïnvesteerde 
tijd in de LWG, en de verrichting vergoedt deelname aan het patiëntgebonden 
multidisciplinaire overleg. Echter, huisartsen konden ook gebruik blijven maken van de 
oude verzorgingshuismodule. 
Inmiddels ervaart Z&Z door MOVIT meer gestructureerde zorg en een verhoogde 
betrokkenheid van huisartsen. Daarom heeft zij besloten om verder te gaan met de 
MOVIT-module en de MDO-verrichting. De oude verzorgingshuismodule is per januari 
2013 komen te vervallen.


Welke gevolgen heeft dit? Bestaande LWG-en blijven in functie. Huisartsen die 
deelnemen aan een LWG, blijven de vergoeding voor de coördinatie van de zorg in het 
verzorgingshuis ontvangen. Alle huisartsen met patiënten in een, aan MOVIT 
deelnemend verzorgingshuis, kunnen de verrichting voor deelname aan het MDO 
declareren. Locaties in Zuid Holland Noord zonder LWG kunnen alsnog starten met 
MOVIT en hierbij begeleiding krijgen. 


Praktische overwegingen:
- Drie huisartsen per LWG is een werkbaar aantal gebleken en blijft de norm.
- Bij een kleiner aantal huisartsen in de LWG is uitbreiding mogelijk als dit functioneel 


is (max 3). De LWG oordeelt hierover.
- Bij een afwijkend aantal huisartsen in de LWG worden eventuele gevolgen hiervan 


voor de MOVIT-module met Z&Z besproken.
- Roulatie van zittende LWG-leden is te overwegen. Een minimale deelname termijn 


van één jaar geldt in verband met de continuïteit en administratieve lasten. Het 
tijdstip voor wisseling en de wenselijkheid hiervan wordt in de LWG besproken en 
besloten.


- De aanvraag van de MOVIT-module loopt via Z&Z. Deelname aan de LWG wordt 
bevestigd door MOVIT. Hiervoor gelden de LWG-notulen en presentielijsten.


Vooruitblik 2013


MOVIT-extramuraal
Tijdens het symposium is er al kort over gesproken: ook onze regio krijgt te maken met de extramuralisering. Waar 
ouderen met een toenemende zorgzwaarte voorheen naar het verzorgingshuis verhuisden, zullen zij steeds langer thuis 
blijven wonen en daar de zorg- en dienstverlening ontvangen. 
Deze ontwikkeling veronderstelt wijzigingen in rollen van de zorgvrager en zijn/haar omgeving. Maar ook voor gemeenten, 
de financier en zorgorganisaties zullen veranderingen plaatsvinden. Meer zelfmanagement, nauwere interdisciplinaire 
samenwerking en een verbreding van aandachtsgebieden naar preventie en welzijn zijn een aantal voorbeelden hiervan.


Door de MOVIT-werkgroepen heeft de regio ervaring kunnen opdoen met afstemming binnen multidisciplinaire groepen, 
en het MOVIT-team is inmiddels ervaren in het vormen en faciliteren hiervan. Deze ervaringen wil MOVIT dan ook 
benutten om, ook voor ouderen met complexe problematiek die buiten een instelling verblijven, te komen tot een 
regionaal zorgmodel voor multidisciplinaire basiszorg. Deze extramurale variant van MOVIT noemen we: MOVIT-XM. Een 
eerste projectplan is hiervoor in ontwikkeling. 
De ontwikkelingen van MOVIT-XM gaan snel. Zodra er meer informatie bekend is, stellen we u hier van op de hoogte. 


Start data-analyse
De afgelopen jaren is er in de regio veel onderzoeksdata verzameld voor MOVIT: professionals en mantelzorgers hebben 
vragenlijsten ingevuld over de tevredenheid van de zorg, verzorgingshuisbewoners en bestuurders zijn geïnterviewd, en onlangs 
zijn bijna honderd professionals telefonisch geïnterviewd over hun ervaringen met de LWG-en. Dit heeft een schat aan informatie 
opgeleverd. Nu de data-verzameling is afgerond kan de analyse hiervan beginnen. Rond de zomer van 2013 hoopt MOVIT de 
eerste resultaten kenbaar te maken. 
Bij deze willen we iedereen bedanken die zijn/haar medewerking heeft verleend bij het verzamelen van deze informatie! 


MOVIT-parel: wondprotocol


Wondbehandeling is een 
veelbesproken thema in de LWG-en. 
Eenduidig beleid hierover heeft voor 
alle betrokkenen een meerwaarde. 
Daarom zijn er MOVIT-scholingen
gehouden waarin o.a. een 
basisprotocol wondbehandeling is 
gepresenteerd. 
Dit protocol is opgesteld door 
ActiVite, de drie regionale 
ziekenhuizen en de huisartsen-
vertegenwoordigers. 


Door de MOVIT-scholingen hanteert 
ook Libertas Leiden sinds 2012 het 
wondprotocol in hun 
verzorgingshuizen en in de thuiszorg. 
Met de invoering van het protocol wil 
de organisatie de kwaliteit van de 
zorg aan cliënten verbeteren. 


Daarnaast zijn er in alle 
verzorgingshuizen wondboxen 
geplaatst die het werken met het 
protocol vereenvoudigen. In de 
wondbox zitten al de 
wondzorgmaterialen zodat de 
behandeling, na overleg tussen de 
verzorging en de huisarts, direct kan 
starten. 


Benieuwd naar het protocol? Neem 
dan even contact op met MOVIT via: 
c.s.de_waard@lumc.nl







  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


In dit bulletin: 
 MOVIT-scholing ‘wilsbeschikking’ 
 Voortzetten honorering apothekers 
 Parel: Medicatievoorziening in Groenhoven 
 Ontwikkelingen MOVIT-extramuraal 
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EINDE VAN HET NPO-PROJECT IN ZICHT; 


DE LOKALE WERKGROEPEN EN DE MOVIT-ONTWIKKELINGEN GAAN DOOR! 


MOVIT-scholing ‘wilsbeschikking’ 
 
Vanuit lopende werkgroepen en ouderenorganisaties komen 
vragen bij MOVIT binnen die er op wijzen dat het thema 
‘wilsbeschikking omtrent het levenseinde’ op veel plaatsen 
actueel is en praktische vragen oproept in de toepassing. 
Reden voor een nieuwe MOVIT-scholing op: 
donderdagmiddag 4 april a.s. 
 
Het doel is te komen tot een praktisch handvat voor het 
lokaal instellen van een werkwijze die het kenbaar maken 
van wilsbeschikking en het uitvoeren daarvan mogelijk 
maakt. Dit moet passen binnen de professionele, ethische en 
bestuurlijke kaders.  
 
Vragen die aan bod komen zijn: Waar lopen de verschillende 
disciplines tegenaan? Hoe lukt het elders om daar beleid op 
te vormen? Hoe gaan we verder, en wat is daar voor nodig?  
Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de herziene 
richtlijn over reanimatie bij kwetsbare ouderen.  
 
We bekijken dit alles tegen de achtergrond van het 
toenemende aantal ouderen met complexe hulpvragen dat 
thuis woont. 
 
De scholing is gericht op de huidige en toekomstige MOVIT-
werkgroepleden: apothekers, huisartsen, 
praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde en 
verzorgenden, team-/ locatiemanagers. 
Aanmelden en verdere informatie via: c.s.de_waard@lumcnl 


Begin maart is de dertigste Lokale Werkgroep van 
MOVIT in Zuid-Holland Noord van start gegaan. Dit 
zal de laatste zijn in het kader van het NPO-project 
dat formeel op 1 mei 2013 afloopt.  
De ondersteuning voor bestaande groepen gaat  
gewoon door en nieuwe groepen kunnen nog starten 
doordat Zorg en Zekerheid (Z&Z) en de afdeling 
PHEG van het LUMC hun ondersteuning voortzetten. 


Zorg en Zekerheid heeft de financiering van de deelname 
van huisartsen en apothekers aan de MOVIT Locale 
Werkgroepen (LWG) voortgezet. PHEG heeft toegezegd 
minimaal twee gerichte scholingen, volgens het MOVIT-
concept, per jaar te blijven realiseren. Ondertussen kunnen 
verzoeken voor praktische steun en informatie via Claudia de 
Waard en Tony Poot ook gewoon doorgaan. 


Terwijl de LWG-en nog volop bezig zijn de medische zorg in 
de verzorgingshuizen te verbeteren staan de ontwikkelingen 
in de zorg voor ouderen daarbuiten niet stil.  
De al bestaande ontwikkeling dat er steeds meer ouderen 
met steeds complexere hulpvragen langer thuis blijven is 
alleen versterkt door de uitwerking van de in het laatste 
regeerakkoord uitgesproken voornemens. Verschillende 
LWG-en en organisaties hebben aan het MOVIT-team 
gevraagd de hieruit voortkomende uitdaging op te pakken 


Het ziet er naar uit dat de in MOVIT ontwikkelde contacten 
en werkwijzen een bruikbaar uitgangspunt vormen om in 
Zuid-Holland Noord praktische invulling te geven aan de, in 
het regeerakkoord omschreven, “integrale zorg en 
ondersteuning in de wijk”. 


Lees elders in deze nieuwsbrief hoe het Zorgkantoor, Zorg 
en Zekerheid, gemeenten en PHEG denken het MOVIT 
concept in te kunnen zetten in de vorm van MOVIT-XM 
(extramuraal). 
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Efficiëntere medicatievoorziening in Groenhoven  


De Lokale Werkgroep Groenhoven (Topaz) in Leiden is 
aan de slag gegaan met de medicatievoorziening van 
de bewoners. Dit onder leiding van apotheker Erik 
Heetman. 
 
Een van de voornaamste verbeterpunten was een 
betere afstemming van bestellingen die door de 
huisarts en de verzorging werden gedaan bij de 
apotheker. Deze bestellingen vonden niet op een vast 
moment plaats, waardoor het voor de apotheker lastig 
was om veranderingen tijdig te verwerken. Dit leidde 
tot meer bezorgmomenten en fouten, door spitsuren 
en tussentijdse wijzigingen, dan nodig. 
 
Hoe is deze verbeterde afstemming bereikt? 
Allereerst heeft de verzorging in Groenhoven de 
aanvraag van recepten gestructureerd. Niet-urgente 
medicatiewijzigingen of voorschriften worden op een 
vast tijdstip aan de apotheek doorgegeven en in de 
eerstvolgende Baxter verwerkt. De verzorging weet dat 
de bestellingen na twee werkdagen geleverd worden.  
 
Tevens is de vaste visitedag van de huisarts aangepast 
aan het Baxter-ritme. Hierdoor kunnen wijzigingen in 
het Baxtersysteem op tijd veranderd worden. In acute 
gevallen kan de medicatie uiteraard ook op andere 
momenten voorgeschreven, gewijzigd en bezorgd 
worden.  
 
“Er zijn al veel verbeteringen doorgevoerd, zonder dat 
het groots is aangepakt. Tot tevredenheid van een 
ieder”. Sindsdien komt de werkgroep iedere maand bij 
elkaar om een aantal patiënten door te nemen in het 
kader van het verbeterproject ‘Terugdringen 
polyfarmacie’. 
 
Deelnemers: Erik Heetman (apotheker), Ella van der 
Kraats (verpleegkundige), Anneke de Lorm (huisarts), 
Margreet Plug (specialist ouderengeneeskunde), Annika 
de Rooij (HAIO), José Schoneveld (afdelingshoofd).  
 


MOVIT-XM (extramuraal) 
 
De afgelopen jaren hebben wij met MOVIT gewerkt aan het 
optimaliseren van de medische zorg voor intramuraal wonende 
ouderen. Op het moment zijn er landelijke ontwikkelingen gaande 
die regionaal en lokaal vragen om een wijziging in organisatie van 
zorg en ondersteuning. Kort samengevat komen deze neer op 
verschuivingen van tweede naar eerste lijn, intra- naar 
extramuraal, behandeling naar preventie en medisch naar 
welzijn, met integrale zorg en ondersteuning in de wijk als 
einddoel. Betrokken partijen in Zuid-Holland Noord zijn ervan 
overtuigd dat samenwerking en afstemming onontbeerlijk is om 
deze omslag vorm te geven.  
 
Professionals uit de Lokale Werkgroepen van MOVIT, bestuurders 
en beleidsmakers stellen MOVIT regelmatig de vraag of het 
MOVIT-concept vertaald kan worden naar de extramurale setting, 
en of de afdeling PHEG van het LUMC hier als uitvoerder een rol 
in wil vervullen.  
 
In een serie besprekingen met Zorg en Zekerheid, het 
Zorgkantoor en de afdeling PHEG is besloten het initiatief te 
nemen tot een regionaal project. De gemeente Leiden is een 
mede initiatiefnemer van het eerste uur. Vanuit de eigen 
ervaringen wil het MOVIT-team graag bijdragen aan deze 
ontwikkeling.  
 
Het regionale project heeft tot doel om de zorg en ondersteuning 
voor ouderen in een wijk zodanig te organiseren dat ze in relatief 
goede gezondheid langer thuis kunnen blijven. Om dit project 
vorm te geven zijn er, samen met het Zorgkantoor en Zorg en 
Zekerheid, gesprekken gaande met de gemeenten, organisaties 
en instanties die betrokken zijn bij het vormen van integrale zorg 
en ondersteuning in de wijken en dorpen van Zuid-Holland 
Noord. We hopen ook u in dit traject te mogen ontmoeten! 
 
Om te voorkomen dat we teveel blijven hangen in ‘het denken 
over’, worden in Leiden Zuid-West (postcode 2324) alvast de 
eerste stappen gezet om wijkgericht aan de slag te gaan. Dit in 
gezamenlijkheid met o.a. de gemeente Leiden, Zorg en Zekerheid 
en het Zorgkantoor. De uitgangspunten zoals gesteld in het 
regionale project zullen hierin tot uiting komen. Naar verwachting 
zullen er komende periode meer pilots in de regio gaan lopen. 
We zien uit naar de verdere ontwikkelingen van dit project, en 
houden u op de hoogte. 


MOVIT heeft een multidisciplinair karakter, zonder de bijdragen van alle afzonderlijke  
disciplines kunnen de beschreven ontwikkelingen niet bereikt worden. MOVIT dankt  
dan ook eenieders bijdrage hieraan. 
De ontwikkelingen in dit bulletin zijn slechts korte omschrijvingen om uw   
nieuwsgierigheid te prikkelen. Neemt u bij behoefte aan meer informatie contact op met  
Claudia de Waard: c.s.de_waard@lumc.nl 


Voortzetten van de honorering aan de apothekers 
 
Zorg en Zekerheid heeft besloten om ook in 2013 een vergoeding beschikbaar te stellen voor de apothekers die een actieve rol 
vervullen in een Lokale Werkgroep van MOVIT. De honorering zoals opgesteld in 2012 blijft hiermee gehandhaafd. Extra  
voorwaarde die Zorg en Zekerheid stelt is dat de apotheker aanwezig is bij minimaal twee werkgroepvergaderingen per jaar.  
We hopen dat deze honorering de apothekers in staat stelt deel te blijven nemen aan de werkgroepen, op de constructieve en 
waardevolle manier waarop ze dat tot nu toe gedaan hebben. 
 
MOVIT beschouwt het als essentieel dat alle deelnemers aan de Lokale Werkgroepen een structurele financiering hebben voor 
hun bijdrage aan de organisatie en afstemming van het gemeenschappelijke zorgaanbod voor hun cliënten. Voor de huisartsen 
en apothekers is het dus geregeld via de vergoedingen van de zorgverzekeraar. Voor de specialist ouderengeneeskunde en de 
verzorgenden is de vergoeding minder zichtbaar aangezien deze verwerkt zit in de behandelcomponenten van de zorgzwaarte- 
pakketten (ZZP’s) van de cliënten. Voor alle zorgverleners geldt dat de geïnvesteerde tijd en moeite tot uiting komt in een 
betere doelmatigheid en kwaliteit van de zorg.  







  
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


In dit bulletin: 
− MOVIT werkgroepen en scholingen 
− De resultaten van het MOVIT-onderzoek 
− MOVIT-onderzoek in aantallen 
− Hoe nu verder? 
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MOVIT: DE RESULTATEN 


Lokale Werkgroepen en MOVIT-scholingen 
 
De motor van MOVIT wordt gevormd door Lokale 
Werkgroepen. Per verzorgingshuis bestaat de werkgroep uit: 
huisartsen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en 
teamleiders en/of verzorgenden. De groepen werden vanuit 
MOVIT begeleid door een kaderhuisarts 
ouderengeneeskunde. Voor 35 verzorgingshuizen heeft 
MOVIT een Lokale Werkgroep kunnen formeren.  
 
De werkgroepen zijn door MOVIT gefaciliteerd en begeleid bij 
het benoemen van eigen verbeterdoelen en de uitvoering 
daarvan. Thema’s die zoal aan bod kwamen zijn: 
wondbehandeling, de logistiek van de medicatieverstrekking, 
communicatie en samenwerking tussen de zorgverleners, en 
een model om op een structurele manier de zorg te 
evalueren en af te stemmen.  
 
Om dit voor de 35 verzorgingshuizen te organiseren, heeft 
MOVIT een concept ontwikkeld van groepsformatie, 
begeleiding en multidisciplinaire scholing. Ook is MOVIT aan 
de slag gegaan met de benodigde voorwaarden voor het 
invoeren en bestendigen van deze veranderingen. Een 
voorbeeld hiervan is de vergoedingensystematiek voor de tijd 
die de zorgverleners besteden aan de organisatie van de 
zorg. 
 
MOVIT heeft scholingen ontwikkeld om de werkgroepen te 
ondersteunen. De thema’s hiervoor zijn gebaseerd op vragen 
uit de werkgroepen en/of regionale en landelijke 
ontwikkelingen in de ouderenzorg.  
De scholingen dragen bij aan deskundigheidsbevordering, 
multidisciplinair teamwerk, regionale afstemming en daarmee 
zorginnovatie en implementatie.  
De scholingen zijn goed gewaardeerd en elementen eruit 
vonden we regelmatig terug in verslagen van de 
werkgroepen. 
 


Om de zorg voor ouderen met complexe hulp-
vragen te verbeteren, is in 2008 het Nationaal 
Programma Ouderenzorg gestart. De regio Zuid-
Holland Noord heeft toen onder andere de 
medische zorg in de verzorgingshuizen als 
thema geprioriteerd. Dit resulteerde eind 2009 
in de start van het MOVIT-project.  
 
In het kader van MOVIT heeft de regio de krachten 
gebundeld om deze zorg te verbeteren. Hiervoor 
hebben vele de zorgverleners, ouderen, 
ouderenvertegenwoordigers, mantelzorgers, 
bestuurders en managers, financiers en onderzoekers 
zich ingezet.  
 
Nu het project is afgerond zijn de eerste resultaten 
zichtbaar. In deze nieuwsbrief leest u een korte 
samenvatting van de uitkomsten van de implementatie 
in de verzorgingshuizen en de onderzoeksresultaten. 
 
Wat MOVIT wilde bereiken in de verzorgingshuizen: 
Regionale implementatie van een integraal medisch 
zorgmodel waarvan aangetoond is dat het leidt tot 
betere kwaliteit van zorg. 
 
Het resultaat:   
Deelname van de meerderheid van de 
verzorgingshuizen en de bijbehorende zorgverleners 
door het vormen van een Lokale Werkgroep, en een 
verbeterde tevredenheid bij de zorgverleners en 
bewoners over het bereikte resultaat.  
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Het MOVIT-projectteam v.l.n.r.: 
Boven: Tony Poot, Claudia de Waard, Laura van der Sande en Monique Caljouw 
Onder: Annet Wind, Jacobijn Gussekloo, Tineke Lacourt en Olga Weeda 







 
Resultaten MOVIT-onderzoek 
 
Aangezien MOVIT uitgevoerd is in het kader van het Nationaal 
Programma Ouderenzorg, is het project geëvalueerd door een 
zeer uitgebreid onderzoek. Dit onderzoek was tweeledig. 
Allereerst is gekeken naar het proces van de werkgroepen. 
In de onderzoeksperiode van MOVIT hadden de werkgroepen 
een gemiddelde looptijd van 13 maanden, waarbinnen 
gemiddeld vijf bijeenkomsten plaatsvonden. De meerderheid van 
de werkgroepleden ervaren de samenwerking als (ruim) 
voldoende en voelen zich voldoende gehonoreerd voor hun 
tijdsinvestering aan voorbereiding en deelname aan de 
werkgroep. 
 
Naast deze procesevaluatie, zijn de ervaringen verzameld van de 
verzorgingshuisbewoners, mantelzorgers en zorgverleners. 
Hiervoor zijn bewoners geïnterviewd door onze 
onderzoeksmedewerkers. De mantelzorgers, huisartsen, 
apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en de verzorging 
hebben een schriftelijke vragenlijst toegestuurd gekregen. Een 
korte samenvatting van de uitkomsten uit dit onderzoek:  
 
Veranderingen in zorgorganisatie  
De veranderingen in zorgorganisatie blijken zowel uit de 
ervaringen van de zorgverleners als de 
verzorgingshuisbewoners. Zorgverleners rapporteren een 
toename in het aantal gehouden multidisciplinaire overleggen 
(MDO’s), een toegenomen deelname van huisartsen hieraan en 
een verbeterde samenwerking tussen disciplines.  
Bewoners rapporteren dat ze vaker steeds door dezelfde huisarts 
bezocht worden.  
 
Effecten ervaren door zorgverleners  
De zorgverleners ervaren belangrijke verbeteringen. Alle 
betrokken disciplines ervaren een toegenomen tevredenheid 
over de door hen zelf verleende zorg en een verbetering van de 
kwaliteit van de zorg in het verzorgingshuis. Alle disciplines 
ervaren een betere onderlinge afstemming en hebben de indruk 
beter geïnformeerd te zijn over de ziekten en gezondheids-
problemen van de bewoners. 
 
Effecten ervaren door bewoners en mantelzorgers  
Na de implementatie ervaren bewoners een betere 
samenwerking tussen de zorgverleners. Ze vonden de 
bejegening door de huisarts duidelijk verbeterd, en deze was 
meer bereid in gesprek te gaan over fouten of zaken die naar de 
mening van de bewoner niet goed gegaan zijn.  
De mantelzorgers daarentegen merkten nog geen 
veranderingen.  
 
 


MOVIT heeft een multidisciplinair karakter, zonder de bijdragen van alle afzonderlijke  
disciplines kunnen de beschreven ontwikkelingen niet bereikt worden. MOVIT dankt  
dan ook eenieders bijdrage hieraan. 
De ontwikkelingen in dit bulletin zijn slechts korte omschrijvingen om uw   
nieuwsgierigheid te prikkelen. Neemt u bij behoefte aan meer informatie contact op  
met Claudia de Waard: c.s.de_waard@lumc.nl 
 
 


Hoe nu verder? 
 
Het MOVIT-project is per 1 mei 2013 afgerond. 
Een aantal onderdelen blijven we voortzetten of 
nieuw ontwikkelen. Een korte toelichting:  
 
Ondersteuning Lokale Werkgroepen  
Dankzij financiële ondersteuning van Zorg en 
Zekerheid heeft MOVIT de mogelijkheid om 
bestaande werkgroepen te blijven ondersteunen, 
en eventuele nieuwe groepen te begeleiden. Een 
van de activiteiten die we hiertoe willen 
ondernemen is een ronde langs alle werkgroepen 
om de huidige stand van zaken te inventariseren, 
ons te laten informeren over eventuele nieuwe 
vragen en/of ontwikkelingen en de resultaten van 
het MOVIT-onderzoek terug te koppelen. Eind dit 
jaar starten we met deze inventarisatie. 
 
MOVIT-scholingen 
Ook blijft MOVIT scholingen organiseren. Waar 
deze scholingen voorheen met name gericht waren 
op de verzorgingshuiszorg, zullen deze verbreed 
worden naar de zorg en ondersteuning in de wijk. 
Ouderen blijven immers steeds langer thuis wonen 
en daar de zorg en ondersteuning ontvangen. De 
scholingen zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij 
de organisatie en uitvoering van de zorg en 
ondersteuning. De thema’s voor najaar 2013 zijn:  
− Integrale zorg en ondersteuning in de wijk, hoe  


te starten? (dinsdag 19 november) 
− Ouderenparticipatie (donderdag 19 december).  
Beide scholingen zijn van 16.00-18.00 uur in het 
LUMC. Neemt u voor meer informatie en het 
aanmelden contact op met MOVIT via: 
c.s.de_waard@lumc.nl 
 
MOVIT-toolkit 
De afgelopen jaren is er interesse getoond om 
MOVIT elders in het land te implementeren. De 
kennis en ervaringen die MOVIT in onze regio 
heeft opgedaan zijn daarom gebundeld in een 
‘toolkit’, die de implementatie elders kan 
ondersteunen. De toolkit is in concept klaar. 
Momenteel wordt deze nader uitgewerkt met o.a. 
MOVISIE, CBO en Vilans. 
 
Wetenschappelijke publicaties 
De hier benoemde uitkomsten uit het MOVIT-
onderzoek vormen een eerste analyse. Later zullen 
wetenschappelijke publicaties hier dieper op in 
gaan. 
 
MOVIT-XM 
De mogelijkheden met betrekking tot MOVIT-XM 
(eXtraMuraal of eXtreeM) nemen steeds vastere 
vormen aan. Nadere informatie hierover volgt zo 
snel mogelijk.  


MOVIT-onderzoek in aantallen (1/12/2012) 
 
Mede dankzij uw hulp beschikken we over een schat aan 
informatie voor het MOVIT-onderzoek. Om u een idee te geven: 
− 3.571 reacties van de bewoners en mantelzorgers  
− 859 reacties van de zorgverleners 
− 96 telefonische interviews met werkgroepleden 
Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd!  
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1  Dit is te vinden op www.nhg.org > Kenniscentrum > Implementatie > NHG-Standpunten Toekomstvisie. Zie daar ook het artikel ‘Een Praktijkplan Ouderen’.
2 De schema’s zijn afkomstig uit de NHG-PraktijkWijzer Ouderenzorg; zie www.nhg.org > Winkel > Implementatie.


Ouderen met complexe problematiek vragen van u als huisarts en van de praktijkondersteuner een bijzondere, pro-actieve benadering (zie het NHG-Standpunt 
Huisartsgeneeskunde voor ouderen1). Bij multimorbiditeit schiet een ziektegerichte benadering tekort. Het is zinvoller om de patiënt centraal te stellen, 
met aandacht voor behoud of herstel van functioneren, zelfredzaamheid en ervaren kwaliteit van leven. Pro-actieve zorg is het inschatten van de risico’s op 
verslechtering in functioneren en het bieden van interventies die deze risico’s verkleinen. Kernwoorden in dit proces zijn: anticipeer, delegeer, evalueer.


Deze kaart bevat hulpmiddelen om de zorg voor ouderen met complexe problematiek vorm te geven.2  


Huisartsenzorg 
voor ouderen met complexe problematiek 


(SFMPC-model: Somatisch, Functioneel, Maatschappelijk, Psychisch en Communicatief)  


Als eerste stap maakt u een overzicht van beperkingen en problemen op verschillende levensgebieden. Geef hierbij een prioritering aan; welke problemen zijn het meest 
urgent voor de oudere zelf en voor de hulpverlening?


Probleeminventarisatie van de heer/mevrouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Aandachtsgebieden Problemen Urgentie


Somatisch


Somatisch


Functioneel


Functioneel


Maatschappelijk


Maatschappelijk


Psychisch


Psychisch


Communicatief


Communicatief


Probleeminventarisatie
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Zorgbehandelplan van de heer/mevrouw  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hoofddoel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Casemanager:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zorgcoördinator:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Probleem Doel Actie huisartsenzorg (wat, wie) Actie ketenpartners (wat, wie) Evaluatiedatum


Als acroniem bij de te nemen stappen voor pro-actieve zorg bij ouderen met complexe problematiek kunt u FRADIE hanteren: Functioneren inventariseren 
(SFMPC), Risico’s inschatten, Afstemmen met de patiënt, Doelen formuleren (algemeen en specifiek), Interventies plannen en uitvoeren en Evalueren.


Het zorgbehandelplan brengt samenhang in de zorg en is een middel voor regievoering. U of uw praktijkondersteuner stelt het op in overleg met de oudere 
patiënt en diens familie, in samenwerking met verzorging/verpleging en betrokken paramedici. U formuleert eerst een hoofddoel: gaat het om herstel of 
behoud van functioneren of is achteruitgang onvermijdelijk (symptoombehandeling)? De problemen zet u op volgorde van urgentie en u formuleert per 
probleem een haalbaar doel, de gewenste interventie en evaluatiedatum. Genoteerd wordt ook wie wat doet en wie de zorgcoördinator is. 


Zorgbehandelplan


Fradie
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Rollenspel MOVIT-werkgroep 
 
 


Inhoud: 
 
 


1. Handleiding 
 


2. De setting van Huize aan den Rijn 
 


3. Rolverdeling 
 


4. Agenda 1e werkgroepvergdering
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HANDLEIDING 
 


Bijeenkomst 
Naam: Workshop MOVIT-
rollenspel werkgroep  
 
Locatie / opstelling: diverse 
tafels met ca. 10 stoelen. 
Tafels zover mogelijk uit 
elkaar 
 
Aantal deelnemers: … 
  
Begeleiders: … 
 
Tijd: 100-120 minuten 


Doel(en) bijeenkomst: 
Op te leveren product(en): 
Bekendheid met de praktijk van multidisciplinaire organisatie bij 
het op gang brengen van interdisciplinaire samenwerking.  
Verlagen van de drempel om in de eigen situatie een dergelijk 
initiatief te nemen.  
 
Op te roepen gedrag: 
Praktische participatie, bewustwording van eigen standpunten die 
(mede) bepalend zijn voor eigen bijdrage, belemmeringen, inzicht 
in de mogelijkheden van overige disciplines. 


Doelgroep: 
Kenmerken doelgroep:  
Gemengde groep van betrokken professionals bij de zorg- en ondersteuning in 
het verzorgingshuis of de wijk. 
Bijvoorbeeld huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, apotheker, 
verzorgenden/teamleiders, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, welzijns- 
en maatschappelijk werkers, informele zorgverleners. Ouderen? 
 
Te verwachten lastige situaties:  
Bereidheid mee te werken aan rollenspel 
Voldoende begeleiders voor iedere tafel? 


Bijeenkomst 
tijd onderwerp opbrengst werkvorm benodigdheden aandachtspunten  
10 min Inventarisatie Inzicht in de uitvoering en 


wenselijkheid van een 
gestructureerd periodiek 
patiëntgebonden overleg in 
het verzorgingshuis of de wijk 


Stellingen Stemkastjes of 
gekleurde vellen 


 


30 min Voorbereiding Doel en werkwijze workshop 
verhelderen 


Plenaire toelichting Geen Kort en duidelijk 


60 min Rollenspel MOVIT-
werkgroep 


Standpunten, remmingen en 
meerwaarde van deelnemende 
beroepsgroepen zichtbaar 
maken. 
Proeven aan een mogelijke 
werkwijze om integrale zorg 
en ondersteuning te realiseren 


Rollenspel 
Opdracht: benoem 3 
verbeterwensen m.b.t. de ideale 
ouderenzorg in het 
verzorgingshuis/de wijk.  
Voorwaarden: op korte termijn 
haalbaar en voelbare winst voor 
alle partijen.  
Houd rekening met de reële 
uitgangssituatie en ambities.  
NB: Mollen in het spel! 


- Schets van de 
setting van het 
verzorgingshuis of 
de wijk 


- Rolverdeling 
- Agenda eerste 


vergadering met 
opdracht 


- Kaartjes voor het 
noteren van de drie 
verbeterwensen 


- Bepaal of de werkgroep betrekking heeft op het 
verzorgingshuis en/of de wijk. Aan de hand daarvan 
worden de casus en de rollen bepaald. 


- Kennismaking in de groep als ‘rol’, niet als zichzelf 
(NB: mol) 


- Wie neemt het voorzitterschap op zich? Voldoende 
begeleiders?  


30 min Afronden/conclusies Leermomenten en take home 
messages.  
Het geleerde relateren aan de 
eigen werksituatie. 
Kort lijstje met voorbeelden 
van aansprekende 
verbeterdoelen en bepalende 
kenmerken van betrokken 
beroepsgroepen waar rekening 
mee gehouden moet worden.  


Plenair 
Kaartjes verbeterwensen 
innemen, meest voorkomende 
wensen signaleren en 
benoemen. 
Interview van de ‘mollen’: wat 
viel op aan de positie van de 
vertegenwoordigers?  
Herkenbaar in de eigen 
werksituatie?  


Loopmicrofoons 
Kaartjes 
verbeterwensen 
Mollen 
Stemkastjes of 
handen opsteken 
 
Vertoon eventueel de 
film: MOVIT-de movie 


Beperkte tijd. Gericht op voorbeelden, geen betogen. 
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DE SETTING 
 


Huis aan den Rijn in Leiden 
 
Kenmerken: 
- Het verzorgingshuis behoort tot een VVT-organisatie bestaande uit vijf verzorgingshuizen 
- Er zijn 190 bewoners, met een ZZP 3 of hoger 
- Er is een PG-unit met 24 bewoners. De specialist ouderengeneeskunde is daar hoofdbehandelaar 
- Per afdeling is er een verantwoordelijk verzorgende, de afdelings’oudste’. Verder is er een 


locatiemanager 
- Er is geplande nieuwbouw 
 
De apotheek: 
- Er is één voorkeursapotheek 
- De meeste bewoners hebben een baxter-systeem 
- Enkele bewoners hebben medicatie in eigen beheer 


 
De huisartsen: 
- Er komen 27 huisartsen in het verzorgingshuis 
- Maatschap 1: 22 patiënten in het verzorgingshuis 
- Maatschap 2: 9 patiënten in het verzorgingshuis 
- De overige huisartsen hebben enkele (max 4) patiënten  
- Met de huisartsen worden individuele afspraken gemaakt 
- Huisartsen nemen niet deel aan het MDO 
 
De specialist ouderengeneeskunde (SO) 
- De SO wordt ingehuurd vanuit een naburige verpleeghuisorganisatie 
- De SO neemt deel aan het MDO voor de PG-bewoners 
- Er is nauwelijks contact tussen de SO en de huisartsen 
 
De verzorging: 
- Locatiemanager/leidinggevende 
- Afdeldingsoudsten (niveau 3) 
- EVV’ers opleiding loopt 
 
Voorafgaand aan de MOVIT-werkgroep: 
- Het bestuur van de VVT-organisatie heeft een intentieverklaring ondertekend voor deelname 
- 4 huisartsen hebben zich opgegeven als regie-huisartsen, en nemen deel aan de werkgroep 
- 17 huisartsen zijn ‘trendvolgend’, en overige onbekend 
- MOVIT heeft een kaderhuisarts ouderengeneeskunde gevonden voor de begeleiding van de 


werkgroep 
- De agenda, locatie en datum van de werkgroep zijn vastgesteld 
 
Aanwezig op de eerste vergadering (zie rollen):  
- 4 huisartsen,  
- Specialist ouderengeneeskunde 
- Apotheker, 
- Verzorgende,  
- Locatiemanager en  
- Begeleidende kaderhuisarts ouderengeneeskunde. 
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ROLVERDELING 
 
Huisarts 1: 
 
U bent lid van een maatschap van twee huisartsen, dichtbij gehuisvest, en u overweegt praktijkruimte te 
vestigen in de nieuwbouw van het verzorgingshuis. 
 
De maatschap heeft een oudere binnenstad-populatie, geconcentreerd rond dit verzorgingshuis. U hebt 
als huisarts 22 patiënten in dit verzorgingshuis en nog enkelen verspreid over de andere 
verzorgingshuizen in de stad. 
 
U hebt de verzorgingshuis M&I module voor patiënten in Het huis aan den Rijn.  
 
Een van de huisartsen uit de maatschap komt iedere donderdag rond lunch geplande visites maken. 
Jullie hebben een voorkeur om met een van de leidinggevenden te overleggen op dat moment. Dit lukt 
niet altijd. 
 
U vindt de sfeer in het huis prettig. Maar u bent ontevreden over:  


- Het feit dat de voorkeursverzorgende vaak niet beschikbaar is,  
- De rapportage over de patiënten niet altijd volledig en relevant is 
- De verzorging u regelmatig, op ongelegen momenten, belt met vragen en verzoeken. Hiervan is 


het onduidelijk hoe spoedeisend deze zijn.  
 
 
 
Huisarts 2: 
 
U bent lid van een maatschap van twee huisartsen. U hebt 9 patiënten in Het huis aan den Rijn. 
U bent als huisarts sterk op samenwerking gericht. Het liefst zou u opgaan in een HOED.  
 
De maatschap heeft een relatief jonge populatie, maar toch wordt u groep ouderen geleidelijk steeds 
bewerkelijker. De ouderen uit u praktijk zitten verspreid door de hele stad. Het Huis aan de n Rijn is het 
verzorgingshuis waar u de meeste ouderen hebt.  
 
Het lukt u steeds maar niet om voldoende patiënten (15) in het verzorgingshuis te verkrijgen, om 
hiermee aan de verzorgingshuis M&I module te voldoende.  
 
De huisartsen uit u maatschap komen bij tourbeurt op woensdagochtend visites doen. De praktijk is op 
woensdagmiddag gesloten. U werkt gezellig samen met de verzorging, maar hebt toch het gevoel achter 
de feiten aan te lopen en dat u alsmaar brandjes aan het blussen bent. 
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Huisarts 3: 
 
U bent solist, en hebt 4 patiënten in het verzorgingshuis. 
 
U hebt niet veel verzorgingshuisbewoners, en die er zijn zitten verspreid over de stad.  
U komt niet op gezette tijden in het verzorgingshuis, maar meer op afroep op eventueel gestuurd door 
een chronische ziekte richtlijn of protocol. U hebt nauwelijks contact met het personeel van het 
verzorgingshuis of collega zorgverleners. 
 
U ziet de ouderenzorg als een belangrijk deel van het huisartsenvak, nu en in de toekomst. U voelt u 
hierin niet zeer bekwaam, en zoekt samenwerking en steun. U hebt gekozen voor regiehuisarts in de 
werkgroep van Huis aan de Rijn omdat daar de meeste patiënten zitten en het strategisch ligt. 
 
 
 
 
Huisarts 4: 
 
U bent solist, en hebt 2 patiënten in verzorgingshuis Het huis aan den Rijn. 
 
U bent nog niet zo lang huisarts in de stad, en hebt niet veel ouderen in de praktijk. U komt op afroep in 
het verzorgingshuis en maakt op onregelmatige momenten wel eens een ‘sociale visite’.  
U maakt dan ook wel eens een babbeltje met de verzorging, en drinkt zelfs wel eens koffie met ze. 
 
U hebt een kleine praktijk en wil nog best wat groeien. U vindt de ouderenzorg leuk en wil aansluiting 
vinden en houden bij verzorgingshuizen, collega huisartsen en andere zorgverleners. 
 
U hebt u opgegeven als regie-huisarts in de werkgroep van Het huis aan de Rijn vanwege de gezellige 
sfeer en de ligging.  
 
 
 
Locatiemanager verzorgingshuis: 
 
Het bestuur van de organisatie waar Het aan de Rijn toebehoort heeft gekozen om aan MOVIT deel te 
nemen. 
 
U ziet er kansen in om een aantal van de doelen die u al langer nastreeft te bevorderen. Tegelijkertijd 
heeft u bescheiden verwachtingen aangezien u weet dat er een paar problemen aan ten grondslag 
liggen die moeilijk op te lossen zijn. 
 
Het bestuur van uw organisatie wil dat u meedoet aan kwaliteitsverbeterende initiatieven, maar kent u 
geen uitgebreider budget toe. Tevredenheid en deskundigheid van het personeel zijn belangrijke 
prioriteiten voor u. Daarnaast voert u de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. 
 
U hoort klachten van uw personeel over de samenwerking met de huisarts, apothekers en specialisten 
ouderengeneeskunde. U vindt dat uw medewerkers soms onterecht bekritiseerd worden, maar dat er 
wel degelijk aspecten van hun functioneren zijn die verbeterd kunnen worden. 
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Verzorgende, afdelingsverantwoordelijke (‘oudste’): 
 
U bent verzorgende niveau 3, met een uitgebreide werkervaring. 
U werkt al lang in verzorgingshuis Huis aan de Rijn, en heeft de afgelopen jaren veel zien veranderen. 
De bewoners zijn steeds ouder en meer hulpbehoeftig geworden. Uw taak is dan ook zwaarder 
geworden. U werkt meer uren, doet meer tijdens die uren en moet meer en moeilijkere beslissingen 
nemen dan voorheen.  
Vroeger was er een hoofdzuster die u kon raadplegen, tegenwoordig bent u de eindverantwoordelijke. 
 
De huisartsen zijn ook steeds haastiger geworden. Ze komen zelden vanzelf, moeten vaak meerdere 
keren gevraagd worden. En als ze komen is het meestal rond lunchtijd en zijn ze haastig. Steeds vaker 
moet er een dokter van de huisartsenpost (HAP) komen.  
Van de specialist ouderengeneeskunde is niet altijd duidelijk wat zijn/haar rol is.  
De dokter maken vaak een ontevreden indruk, en hun opmerkingen voelen verwijtend, zeker voor de 
minder ervaren verzorgenden. 
Met de apotheek zijn er vaak onprettige telefoongesprekken naar aanleiding van recepten, bestellingen 
of fouten. 
 
U voelt zich regelmatig niet opgewassen tegen de eisen die aan u gesteld worden. Het is dan ook 
spannend om aan de werkgroep MOVIT mee te moeten doen. Enerzijds ziet u wel een kans om de 
situatie voor de bewoners en uw collega’s te verbeteren, anderzijds ziet u op tegen een confrontatie met 
mondige, hogeropgeleide mensen. 
 
 
 
Apotheker: 
 
U heeft een drukke stadsapotheek, en levert de genees- en verzorgingsmiddelen aan verzorgingshuis 
Huis aan den Rijn. U levert Baxter-verpakkingen aan alle PG-bewoners (pscyhogeriatrische) en meer dan 
de helft van de overige bewoners. U heeft hiertoe een contract m et het bestuur gesloten.  
 
De medicatie voorziening loopt volgens afspraken met de locatiemanager, maar is vrij bewerkelijk. 
Reden hiervoor is dat de voorschriften op onregelmatige momenten doorgebeld worden door de 
verzorging, en dat er dus vrij veel adhoc werk nodig is naast de chronische voorschriften. Onder andere 
hierdoor worden er regelmatig (bijna)fouten opgemerkt. 
 
Inhoudelijke medicatiebewaking lukt nauwelijks door het ontbreken van informatie over indicaties, 
chronische aandoeningen en gegevens zoals nierfunctie en lichaamsgewicht.  
Opvallend is dat een aantal van deze bezwaren niet gelden voor de bewoners van de PG-afdeling. 
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Specialist ouderengeneeskunde (SO): 
 
U bent al langere tijd SO in een verpleeghuis in de regio. Sinds drie jaar bent u tevens verbonden aan 
Het Huis aan den Rijn. U bent hoofdbehandelaar van de patiënten van de psychogeriatrische afdeling. U 
neemt deel aan een periodiek Multidisciplinair Overleg (MDO). De huisartsen zijn nooit aanwezig bij het 
MDO. 
 
De verzorging stelt wel eens algemene en patiëntgebonden vragen. U bent nog nooit door een huisarts 
in consult gevraagd. U heeft incidenteel een huisarts gebeld naar aanleiding van een patiëntencasus, 
hierop werd wisselend gereageerd. 
 
Er zijn geen afspraken tussen u en het verzorgingshuis over de samenwerking of contacten met de 
huisartsen. Er is een contract tussen uw werkgever en de organisatie waartoe het verzorgingshuis 
behoort. U bent niet exact op de hoogte van de inhoud hiervan. 
 
 
 
Kaderhuisarts ouderengeneeskunde/groepsbegeleider: 
 
U bent een ervaren huisarts met een bevlogenheid voor ouderen. U heeft de tweejarige kaderopleiding 
ouderengeneeskunde gevolgd. Hierin heeft u competenties verworven op het gebied van de eerstelijns 
ouderengeneeskunde, verbeterprocessen en het geven van consultaties aan collega’s. 
 
U bent doordrongen van het nut van multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking. 
 
Uw opdracht is om de werkgroep te begeleiden bij het benoemen van haar verbeterdoelen. Uitgaande 
van haar eigen uitgangssituatie en ambities. Het ideaalbeeld hierbij vormt het model van proactieve, 
functiegerichte, multidisciplinaire zorg en ondersteuning, zoals uitgedragen o.a. in de opleiding. 
 
Aandachtspunten: 


- De verbeterdoelen moeten passen bij de lokale situatie van het verzorgingshuis of de wijk. Ze 
moeten haalbaar zijn, en op korte termijn verbeteringen opleveren voor zoveel mogelijk 
deelnemers. Het gaat om het ‘laaghangende fruit’.  


- De werkgroepleden leveren de ideeën en doen het werk. U begeleidt dit proces slechts. 
- De eerste bijeenkomst wordt afgesloten met het kiezen van drie verbeterdoelen.  


 
 
 
De Mol: 
 
U vervult deze opdracht naast een andere rol! 
 
Uw opdracht als mol is om het (meta)proces te analyseren. Doe het onopvallend. Bij de plenaire 
nabespreking zullen we u vragen een of meer van de onderstaande vragen toe te lichten: 
 


- Wat zijn terugkerende kenmerken en/of standpunten van de individuele beroepsgroepen? 
- Hoe wordt er geluisterd naar elkaar?  
- Welke blijken van respect en waardering ziet u voor elkaar? 
- Hoe kwam iedereen tot zijn/haar recht? 
- Welke dooddoeners heeft u geobserveerd? 


Welke rol speelt de begeleider? 
- Wat valt u nog meer op? 
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AGENDA 
 


Eerste vergadering MOVIT-werkgroep 
 
 


1. Welkomstwoord  
 
 


2. Vaststelling agenda (5 minuten) 
Toelichting op de agenda en het doel van de bijeenkomst 
 
Doel: de werkgroep stelt vast welke verbeterpunten er zijn voor de zorg en ondersteuning in 
het verzorgingshuis/de wijk. Vervolgens zet de werkgroep de uitvoering daarvan in gang.  
 
MOVIT begeleidt de werkgroepen.  


 
 


3. Kennismaking 
Geef in een paar minuten een beschrijving van: 
- Wie bent u en wat doet u met ouderen (in het verzorgingshuis in het bijzonder)? 
- Hoe zou u willen dat de zorg in Het huis aan de Rijn over een jaar veranderd is? 
- Wat voor rol ziet u daar voor uzelf in weggelegd? 


 
 


4. Taakstelling voor deze bijeenkomst 
Opdracht: bepaal voor uzelf welke veranderingen in de zorg en ondersteuning in dit huis/deze 
wijk, voor u de belangrijkste verbeteringen zouden inhouden. Denk hierbij vooral aan het 
laaghangende fruit: die veranderingen die met de minste inspanning de grootste winst 
opleveren.  
Selecteer gezamenlijk de drie breedst gedragen veranderingen.  


 
 


5. Opdracht volgende bijeenkomst 
Opdracht: Bepaal voor uzelf welke verandering in de zorg in dit huis voor u de belangrijkste 
verbetering zou inhouden. Denk hierbij vooral aan het laaghangende fruit. Die verandering die 
met de minste inspanning de grootste winst oplevert. 
Maak hiervoor gebruik van de verstrekte literatuur en hetgeen aan bod is gekomen op deze 
bijeenkomst.  


 
 


6. Rondvraag 
 
 


7. Afsluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





		Bijeenkomst
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Betreft: Toelichting vergoedingensysteem MOVIT 
 
Aan huisartsen bestuurders, en alle bij MOVIT betrokken huisartsen in de regio Zuid-Holland Noord  
 


Geachte collega,  


Sinds de start van MOVIT is uitgangspunt geweest dat een adequate honorering van alle betrokken pro-
fessionals een basisvoorwaarde is voor optimale en duurzame ouderenzorg. 


Vanaf dat moment zijn er steeds gesprekken geweest met Zorg en Zekerheid om een vergoedingssyste-
matiek te ontwikkelen die aan de volgende uitgangspunten voldoet; 


• de huisarts die de inspanning levert wordt op reële wijze beloond,  


• het systeem stimuleert het organiseren en bieden van proactieve, multidisciplinaire patiëntgerich-
te medische ouderenzorg, 


• het systeem past in het reguliere vergoedingensysteem zodat het, bij positieve evaluatie, kan blij-
ven bestaan na afloop van het project. 


Door constructieve samenwerking met Zorg en Zekerheid en periodieke toetsing bij collega huisartsen is 
het gelukt om oplossingen te vinden voor vraagstukken zoals BTW, volgen door verre verzekeraars, vari-
atie in locale omstandigheden bij huisartsen en verzorgingshuizen en de Nederlandse Mededingingsauto-
riteit zonder de uitgangspunten uit het oog te verliezen. 


Resultaat hiervan is dat wij gezamenlijk het volgende systeem hebben ontwikkeld hetgeen door Zorg en 
Zekerheid is vertaald naar een financiële regeling, die vervolgens overeengekomen kan worden tussen 
Zorg en Zekerheid en individuele huisartsen (collectieven).  


Hierbij wil ik u enige uitleg geven en op de hoogte stellen wat betreft de praktische uitwerking.  


Uitleg  
Het vergoedingsysteem bestaat uit twee onderdelen:  


• Module MOVIT: Hierdoor worden de huisartsen die de taak op zich genomen hebben om de or-
ganiserende en afstemmende rol namens hun collega’s te verrichten, door als regie huisarts zit-
ting te nemen in de Locale Werkgroep, gehonoreerd. Uit doelmatigheid overwegingen is er uit 
gegaan van 3 “regie” huisartsen per werkgroep.  


• Verrichting verzorgingshuiszorg (oftewel MDO): Deze verrichting bestaat uit een periodiek pati-
entgebonden overleg door de aan het verzorgingshuis verbonden “regie” en “trendvolgende huis-
artsen” voor hun eigen patiënten. Uitgangspunt is dat deze op efficiënte wijze dit overleg kunnen 
voeren dankzij de organisatorische afstemming die door hun “regie” collega’s bereikt is.  


Hoewel het geen expliciet doel is, moet het duidelijk zijn dat een beperking van het aantal huisartsen per 
verzorgingshuis, daar waar het groot is, de doelmatigheid voor alle partijen ten goede komt.  


Het systeem stimuleert doelmatigheid waarbij de keus aan de samenwerkende partijen is hoe deze gere-
aliseerd wordt.  
Duidelijk is dat er een gebied van overlap is tussen dit systeem en de bestaande verzorgingshuis module 
en dat de twee niet zondermeer samen gaan. Een keus en overgang hiertussen is een individuele afwe-
ging en zaak tussen huisarts en zorgverzekeraar.  
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Praktische uitwerking  
Voor de geldende regeling verzoek ik u de site van Zorg en Zekerheid te raadplegen (bijgesloten kopie is 
niet “rechtsgeldig”). MOVIT zal aan alle Locale Werkgroepen een geactualiseerde lijst van regie en trend-
volgende huisartsen vragen. Hoewel het, in sommige gevallen, nog enig overleg zal vergen, binnen de 
LWG, is het van belang om zo snel mogelijk een definitieve lijst per verzorgingshuis te hebben zodat de 
honorering per 1 oktober kan starten. Zodra ze definitief zijn zal MOVIT deze lijsten leveren aan Zorg en 
Zekerheid als basis voor een verzoek door de huisarts tot het aanpassen van de bestaande overeen-
komst. Deze komt tot stand tussen de individuele huisartsen en Zorg en Zekerheid waarbij eventuele 
locale bijzonderheden aan de orde gesteld kunnen worden. MOVIT is hierin geen partij. 


Hoewel we zeer tevreden zijn over het bereikte resultaat zijn we ook erg benieuwd naar hoe het uit zal 
werken en in hoeverre het de verwachte ondersteuning geeft voor de optimalisatie van de medische zorg 
aan ouderen in het verzorgingshuis. 
 
Met collegiale groeten,  
 
drs. Tony (A.J.) Poot  
Projectleider MOVIT,  
Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde  LUMC  
Tel: 071 526 8444 Mobiel: 06 3979 2929  
 


 







 
 
OVEREENKOMST ZORG EN ZEKERHEID – VRIJGEVESTIGD HUIS ARTS 2011 
DEEL III: M&I modulelijst  
 
NB: Wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet, ontvangt u van Zorg en Zekerheid 
bericht en zal de betreffende module voor declarati e worden opengesteld. 
 


14957 Movit Tarief: € variabel 
Omschrijving De module Movit is beschikbaar voor regiehuisartsen die deelnemen aan het 


onderzoeksprogramma Movit, vallend onder het Nationaal Programma Ouderenzorg 
(NPO) en heeft als algemeen doel de kwaliteit van de huisartsenzorg in de 
deelnemende verzorgingshuizen te verbeteren. 
 
Algemene doelen organisatie: 


1. Het organiseren van een samenwerkingsverband rond het verzorgingshuis met 
als deelnemers huisartsen, apotheek, specialist ouderen geneeskunde en 
verzorging. 


2. Gezamenlijk kiezen en verrichten van verbeterprojecten ten aanzien van. 
kwaliteit van zorg. 


3. Bewonergerichte, multidisciplinaire besprekingen, voorafgegaan door een 
probleem inventarisatie en het opstellen van een concept zorg/leefplan (MDO). 


4. Het organiseren van de huisartsen die zorg verlenen in het verzorgingshuis 
zodat zij aan een consistent beleid bijdragen. Waar het grote aantal een 
belemmering vormt kan dit een verkleining van het aantal huisartsen in 
houden. 


 
Criteria voor de MOVIT-module:  


1. Er is een Locale Werkgroep (LWG) gevormd bestaande uit regie (= preferente) 
huisartsen, een specialist ouderengeneeskunde, een apotheker en een 
vertegenwoordiger van het verzorgingshuis. 


2. De LWG is gevormd na informeren en raadplegen van alle betrokken 
zorgverleners en organisaties. 


3. De LWG is gericht op het benoemen en realiseren van een concreet plan ter 
verbetering van de medische zorg met inachtneming van de, niet tot de LWG 
behorende huisartsen en hun patiënten. Deze is aantoonbaar in de vorm van 
een schriftelijk plan. 


4. Indien gekozen wordt voor het verrichten van een MDO dan realiseert de LWG 
de organisatorische voorwaarden hiervoor. Deze is aantoonbaar in de vorm 
van een protocol. 


Voorwaarden • De huisarts is door Movit geregistreerd als regiehuisarts rondom één van de 
deelnemende verzorgingshuizen 


• De module Movit vervangt voor de huisartsen die betrokken zijn bij een Locale 
Werkgroep rondom een aangesloten verzorgingshuis de 
Verzorgingshuismodule (14890). Het is voor een huisarts niet mogelijk de 
verzorgingshuismodule en de module Movit beide te declareren. Ook als een 
huisarts geen regiehuisarts is, maar wel bewoners heeft in een deelnemend 
huis is het voor hem niet mogelijk de module Verzorgingshuis te declareren 
voor deze bewoners. 


Aanvraagprocedure Movit levert een lijst aan met de deelnemende verzorgingshuizen en de daarbij 
behorende regiehuisartsen (max. 3 per huis) 


Declaratie • De vergoeding bedraagt € 1.230,50 per regiehuisarts per jaar, wat leidt tot een 
individueel bedrag als opslag op het inschrijftarief verrekend over de bij de 
regiehuisarts ingeschreven patiënten.  


• De vergoeding geldt in beginsel voor de looptijd van Movit, waarna evaluatie 
van de zorg en de doelmatigheid zal plaats vinden. 


 







 
 
OVEREENKOMST ZORG EN ZEKERHEID – VRIJGEVESTIGD HUIS ARTS 2011 
DEEL V: M&I verrichtingenlijst  
 
NB: Wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet, ontvangt u van Zorg en Zekerheid 
bericht en zal de betreffende verrichting voor decl aratie worden opengesteld. 
 


13043 Verzorgingshuiszorg (in samenhang met Movit) Tarief: € 26,75 
Omschrijving De verrichting Verzorgingshuiszorg is bestemd voor het uitvoeren van een 


multidisciplinair overleg (MDO) ten behoeve van de verzorgingshuisbewoners wonende 
in een verzorgingshuis wat deelneemt aan het Movit-onderzoek als onderdeel van het 
Nationaal Programma Ouderenzorg.  
 


Voorwaarden 1 Movit levert een overzicht van regie (= preferente) huisartsen en andere    
huisartsen die het beleid volgen en deelnemen aan het MDO. 


2 De verrichting kan alleen gedeclareerd worden door de huisartsen die via Movit 
geregistreerd zijn als deelnemende dan wel volgende huisarts van Movit.  


3 Er is een protocol voor het voorbereiden en verrichten van het MDO. 
4 Het MDO kan op verschillende manieren verricht worden maar realiseert steeds 


een inventarisatie van de behoeften van de bewoner op alle domeinen en heeft 
een vastgesteld, multidisciplinair, zorg/leefplan tot resultaat. 


5 Dit proces vindt voor alle bewoners twee keer per jaar plaats waarbij de apotheker 
een keer betrokken is op het gebied van de medicatie. 


6 De verrichting kan niet gedeclareerd worden indien de Verzorgingshuismodule 
(14890) onderdeel uitmaakt van de overeenkomst van de betreffende huisarts. 


Declaratie • De vergoeding, na positieve beoordeling van de aanvraag, bedraagt € 26,75 
per verrichting. 


• De verrichting kan maximaal 2 maal per jaar per verzorgingshuisbewoner 
gedeclareerd worden. 


• De vergoeding geldt in beginsel voor de looptijd van Movit, waarna evaluatie 
van de zorg en de doelmatigheid zal plaats vinden. 
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Aanvraag Beleidsregel NPO  


 


Deze aanvraag valt onder gehonoreerd NPO project 'Optimalisering van kwaliteit 


van medische zorg in verzorgingshuizen (MOVIT) (projectnummer 311060401). 


Er is geen sprake van dubbeling van subsidie gelden. 


 


1. Inleiding 
 


Het project met de titel Optimalisering van de kwaliteit van medische zorg in 


verzorgingshuizen; implementatie van een veelbelovend zorgmodel is op 6 april 2009 


goedgekeurd door de programma commissie van het Nationaal Programma Ouderenzorg. 


Het project heeft als werktitel MOVIT (Medische zorg Optimalisatie in Verzorgingshuizen 


Implementatie Traject) en is in november 2009 van start gegaan. Na verleende 


verlenging ivm ziekte van de projectleider is de einddatum 1 mei 2013. MOVIT wordt 


uitgevoerd vanuit het LUMC in nauwe samenhang met de andere NPO projecten van de 


Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid Holland samen met de zorg 


partners, het geriatrisch netwerk en het ouderenberaad. 


   


2. Project: MOVIT 
 


De doelstelling van MOVIT is het verbeteren van de kwaliteit van de medische zorg in het 


verzorgingshuis door het invoeren van medische regie gevoerd door regie-huisartsen 


als deel van een projectgroep. De projectgroep bestaat per verzorgingshuis, naast de 


regie-huisartsen, uit een specialist ouderen geneeskunde, apotheker en een 


leidinggevende verzorgende. In eerste instantie heeft de projectgroep als taak om de 


belangrijkste verbeter doelen binnen het eigen verzorgingshuis te benoemen en een 


hierop gebaseerd plan van aanpak te formuleren. Gaandeweg zal het de basis voor een 


patient gericht multidisciplinair overleg (MDO) vormen. De projectgroep wordt geschoold 


en begeleid door een kaderhuisarts ouderengeneeskunde.  


MOVIT meet en vergelijkt de kwaliteit van leven van patiënten en de tevredenheid over 


de zorg van patiënten, mantelzorgers, hulpverleners en bestuurders voor, tijdens en na 


de implementatie van de zorg veranderingen. Daarnaast beschrijft en evalueert MOVIT de 


implementatie strategie en uitvoering. 


 


3. Betrokken zorgorganisaties 
 


Als trekker van het project geldt het LUMC (projectleider drs. Tony Poot).  


 


De werkregio is Zuid Holland Noord. Alle verzorgingshuizen, VVT organisaties, huisartsen 


en apothekers behoren tot de potentiële samenwerkingspartners. Alle koepelorganisaties 


hebben zich achter het projectplan geschaard. Binnen het werkgebied betreft het 


potentieel, 12 organisaties verdeeld over circa 40 locaties van verzorgingshuizen. 


Inmiddels nemen 5 VVT organisaties met 13 locaties deel aan MOVIT (stand januari 


2011) en is de, gegronde, verwachting dat de anderen ook gaan starten met MOVIT.  


 







2 


 
 


 


De zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is steeds nauw betrokken geweest bij het project 


en ondersteunt het actief. 


 


Zorgkantoor Zuid-Holland Noord/Amstelland en de Meerlanden Leiden is ook vanaf een 


vroeg stadium bij MOVIT betrokken en ondersteunt het eveneens. 


 


De aanvraag ten laste van de Beleidsregel NPO voor de regio Zuid-Holland Noord wordt 


gedaan door: 


-  alle deelnemende VVT/verzorgingshuis organisaties (zie bijlage), 


- regionaal Zorgkantoor Zuid-Holland Noord/Amstelland en de Meerlanden Leiden 


 


De aanvraag gebeurt met inachtneming van de algemene coördinatie van het project 


zoals vastgelegd in het – door ZonMw goedgekeurde – projectplan.  


 


 


Het implementatie traject MOVIT leidt tot de brede invoering van meer planmatige, 


proactieve, functie gerichte en multidisciplinaire zorg voor ouderen in het verzorgingshuis 


in de regio Zuid Holland Noord. De verwachting is dat deze manier van werken bijdraagt 


aan de kwaliteit van leven van de ouderen door minder snel functie verlies en betere 


gezondheidsbescherming.  


 


Deze doelen worden gerealiseerd door actief te zoeken naar verhelpbare functiegebreken 


en gezondheidsrisico’s en een, hierop gericht, pro-actief zorg-behandelplan te formuleren 


waarbij gebruik gemaakt wordt van de specifieke expertise van verzorgenden, huisartsen, 


apothekers en specialisten ouderen geneeskunde. Om dit mogelijk te maken, moeten alle 


betrokkenen geschoold worden op de competentie gebieden van vakinhoudelijk handelen, 


samenwerking en professionaliteit.  


 


Uitwerking van MOVIT op het zorgaanbod 


 


Cruciaal voor het pro-actief werken in samenhang is de structurele inzetbaarheid van alle 


genoemde zorgverleners in de voorbereiding van, en de deelname aan, een MDO. 


 


MOVIT realiseert de basis voor deze zorgverbetering door het samenbrengen, scholen en 


begeleiden van de minimaal noodzakelijke partijen in een projectgroep. Deze levert 


daadwerkelijk zorg op locatie, aan de hand van de eigen verbeternoden en behoeften. 


Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende uitgangsituaties en ambitieniveaus, 


maar wordt wel geprikkeld om zich zover mogelijk te ontwikkelen in de richting van het 


“ideale” zorgmodel zoals beschreven door de diverse beroeps verenigingen (NHG, LHV, 


KNMG, Verenzo).  


 


De projectgroep ontwikkelt zich tot het multidisciplinaire overleg dat structureel en 


periodiek de zorg-behandel plannen voor iedere bewoner zal formuleren en actualiseren. 


Tot het realiseren van de basis voorwaarden behoort ook het zoeken naar structurele 


borging en honorering van de taken van alle deelnemers. 
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De praktische stappen bij het leveren van deze zorg gebeuren op de volgende wijze voor 


alle bewoners van het verzorgingshuis, ongeacht het huidige zorgzwaarte pakket (ZZP); 


- De somatische, functionele, maatschappelijke, psychische en communicatieve situatie 


van de bewoner wordt gestructureerd geinventariseerd door de eerst 


verantwoordelijke verzorgende (EVV) vanuit parate kennis, rapportage en een 


aanvullend gesprek met de bewoner en eventueel een mantelzorger en 


gecompleteerd door een gepland gesprek tussen de bewoner en de huisarts (of POH) 


binnen enkele weken voor het MDO. 


- De leidinggevende verzorgende (locatie manager) plant een MDO geclusterd per 


behandelend huisarts en stelt de huisarts hier tijdig van op de hoogte. Bewoners met 


meer dan 3 medicamenten zijn ook geclusterd zodat deze besproken worden in 


aanwezigheid van de apotheker. 


- De frequentie van het MDO per bewoner is twee maal per jaar. De aanwezigheid van 


de apotheker is een maal per jaar. 


- Bij het MDO (voor alle bewoners, ook met lage ZZP!) zijn huisarts, SOG, EVV en 


leidinggevend verzorgende aanwezig. De situatie van de oudere wordt gezamenlijk 


geinventariseerd, geactualiseerd, en vertaald naar een zorg-behandelplan. 


- De EVV doet verslag van het MDO aan de bewoner en eventueel aan de mantelzorger. 


- Eventuele behandelvoorstellen worden door de huisarts met de patiënt besproken. 


Bovenstaande werkwijze functioneert als een module ‘gezondheidsbescherming’. 


 


De merkbare uitwerking en resultaten voor de oudere zijn; 


- Het ervaren van een proactieve houding van de verzorging en behandelaar(s). 


- Het ervaren van een samenhang in de behandeling en zorg. 


- Een verbetering van de kwaliteit van leven door aandacht voor functionele aspecten 


van het welbevinden. 


- Bescherming van de gezondheid door een vroege start van noodzakelijke behandeling 


en onderkennen van nadelige behandeling gevolgen (medicatie!). 


- Bij een geleidelijk verslechterende toestand van de bewoner wordt de latentietijd 


tussen een toegenomen zorgbehoefte en aanpassing zorgaanbod zo kort mogelijk 


gehouden. 


 


De positieve toevoegingen aan het proces van de hulpverlening zijn de volgende: 


- Een toevoeging aan de ZZP. In de huidige ZZP ligt niet besloten dat er structureel 


afstemming plaats moet vinden tussen de diverse disciplines. 


- Beleid in de praktijk gebracht: in de praktijk blijkt dat zowel vanuit 


verzorgingshuizen als huisartsen de behoefte bestaat de zorg beter aan te laten 


sluiten. Hierdoor zal de medische kwaliteit van zorg in het verzorgingshuis voor de 


cliënt verhoogd worden, huisartsen en apothekers zijn beter op de hoogte van de 


achtergronden bij de problematiek. Bijkomend voordeel is de ontwikkeling van de 


functie van de verzorgende die als zelfstandig professional haar meerwaarde in het 


zorgproces kan leveren. Daarnaast sluit deze ontwikkeling aan op de verder gaande 


extramuralisering waarbij de verbinding tussen Cure en Care steeds belangrijker 


wordt. 


- Aansluiting tussen cure en care: vanuit de verzekeraar wordt op dit moment 


gezocht naar mogelijkheden om de huisarts te honoreren voor extra inzet voor de 


afstemming van zorg. Vanuit de Care is dat vanwege de huidige financiering niet 


mogelijk. Via deze beleidsregel willen we ook de afstemming vanuit de AWBZ vorm 


geven. 
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Zorg prestatie beschrijving  


Het bewerkstelligen en faciliteren van het MDO valt binnen de doelstellingen en middelen 


van het NPO project MOVIT. Voor de inzet van de huisarts en de apotheker en de 


organisatie tijd die hier mee samenhangt zijn, binnen de modernisering en innovatie  


(M en I) modules en de reguliere vergoedingen voor verrichtingen, honorering te vinden. 


Dit geldt niet voor de extra zorgprestatie van de specialist ouderen geneeskunde, 


verzorgenden en leidinggevenden binnen de bestaande AWBZ systematiek (onderstreept 


in bovenstaande). Voor deze inspanningen is in het NPO-project geen vergoeding 


voorzien.  


Concreet houdt de zorgprestatie in; twee uur per jaar inzet van de Eerst Verantwoordelijk 


Verzorgende en leidinggevende per bewoner. Hierbij worden per bewoner de volgende 


activiteiten verricht in aanvulling van de huidige werkwijze: 


• zorg behoefte inventarisatie: deze inventarisatie wordt aanvullend gedaan op het 


zorgleefplan in voorbereiding op het multidisciplinaire afstemmingsoverleg 


• zorgcoördinatie en afstemming: niet alleen incidenteel zoals binnen de huidige 


financiering is voorzien, maar structurele afstemmingsmomenten met huisarts en 


apotheker. 


• cyclische evaluatie en aanpassing van de dossiers: hierbij worden de verschillende 


dossiers van verzorgingshuis, huisarts en apotheker met elkaar in 


overeenstemming gebracht. Bij de reeds geplande halfjaarlijkse herziening van 


het zorgleefplan wordt dit als extra onderdeel meegenomen. Samen met de cliënt 


wordt zo gewerkt naar een compleet en samenhangend leef-behandelplan. 


 


 


Afspraken over nieuwe zorgprestatie 


Het ministerie van VWS heeft in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg 


een macrobedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Die middelen zijn bedoeld voor 


experimenten met nieuwe zorgprestaties op basis van AWBZ-zorg. 


 


Geplaatst in deze context is de NZa  belast met de uitvoering van de beleidsregel NPO 


(Nationaal Programma Ouderenzorg). De NZa heeft de volgende voorwaarden gesteld: 


- De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt, loopt tot en met 31 december 2011. 


- Op grond van artikel 57, vijfde lid, WMG stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de 


prestatiebeschrijving ambtshalve vast.  


- De relevante zorgprestaties zijn ingebed in een kortdurend kleinschalig experiment, 


zoals een regionaal transitie-experiment. 


- De prestatie omvat de zorg die nodig is voor het zorgproces bij oudere cliënten met 


een complexe zorgvraag. 


- Zorgkantoor en zorgaanbieder geven een beschrijving van de nieuwe prestatie, 


zodanig dat de zorg voor desbetreffende cliënten duidelijk is verwoord, inclusief de 


beoogde uitkomsten van die zorg.  
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 Zorgprestatie 


 


De betrokken partijen hebben de relevante zorgprestatie gedefinieerd als: 


� zorg behoefte inventarisatie, 


� zorgcoördinatie en afstemming, 


� cyclische evaluatie en aanpassing, 


 


De inventarisatie van de actuele zorg behoefte door de EVV, het samenbrengen van de 


behandelaren, het presenteren, toelichten en het verwerken in het zorg-behandelplan  


door de leidinggevende kost op jaar basis gemiddeld 2 uur per bewoner, uitgaande van 


een frequentie van twee maal per jaar. 


Bij bewoners met een lagere ZZP zal de inventarisatie, presentatie en toelichting minder 


tijd kosten. Hiervoor bestaat in de huidige financiering echter totaal geen 


tegemoetkoming omdat er juist in de lage ZZP’s geen of een zeer gering behandel 


component zit. 


 


Aangezien het inzet van de EVV en de leidinggevende betreft en deels mogelijk gelijktijdig 


wordt in deze aanvraag een uur bedrag van € 65 gehanteerd (inclusief overhead kosten). 


 


De aanvraag geldt voor de werkregio van MOVIT, zijnde Zuid Holland Noord met een 


maximum van 40 locaties van verzorgingshuizen met een totaal van 3.200 bewoners. 


Met een inzet van 2 uur per bewoner per jaar a € 65 euro zijn de kosten van de 


zorgprestatie voor een jaar € 416.000 bij een maximaal succes van het implementatie 


proces. De verwachting is dat het succes geen 100% dekking zal bedragen. De 


vergoeding zal per, daadwerkelijk, aan MOVIT deelnemende VVT organisatie aangevraagd 


worden. 


 


 


 


4. Monitoring 
Als deelnemer aan het MOVIT project zal zowel het proces van de toepassing van de 


zorgprestatie, alsook de uitwerking hiervan op de kwaliteit van leven en tevredenheid van 


zorg door ontvangers en aanbieders gemonitord worden, als onderdeel van het project.  


 


5. Aanvraag 
 


 Aanvraag  2011 


De betrokken partijen willen de geschetste vernieuwing vanaf 1 april 2011 van start laten 


gaan. De looptijd van MOVIT is tot mei 2013. De aanvraag geldt voor een jaar vanaf de 


start van de levering van de zorgprestatie. De aanvraag zal steeds opnieuw gedaan 


worden voor ieder afzonderlijke deelnemende VVT organisatie en het zorgkantoor. 


 


 


Het maximum bedrag voor de levering van de zorgprestatie zal voor een jaar (2011 


lopend tot in 2012)  € 416.000,- zijn.  







6 


 
 


 


Met deze aanvraag doen de onderstaande partijen een beroep op middelen ten laste van 


de beleidsregel NPO: 


- te noemen VVT instelling(en); 


- voor de uitvoering van de AWBZ het regionaal zorgkantoor Leiden. 


 


 


 Algemene voorwaarden  


 


De aanvraag voldoet aan de algemene voorwaarden die de NZa stelt: 


- de betrokken partijen melden het experiment bij de NZa, 


- de relevante zorgprestatie is helder omschreven (die prestatie geeft zorgaanbieders 


en zorgkantoren een declaratietitel respectievelijk betaaltitel), 


- tussen de betrokken partijen is een schriftelijke overeenkomst van kracht, die door 


hen is ondertekend en waarin is opgenomen:  


a. een verklaring van het bestuur van ZonMw waarin is opgenomen dat partijen bij de 


uitvoering van het experiment zich houden aan de voorschriften die voor deelname 


aan het NPO door ZonMW zijn vastgelegd;  


b. de afgesproken tarieven van de zorgprestatie; 


c. het af te spreken aantal prestaties;  


d. het lumpsum bedrag van de aanvraag (als resultante van b en c). 





		Vergoedingensystematiek MOVIT

		Brief Toelichting vergoedingensysteem MOVIT

		14957 Module MOVIT

		13043 Verrichting Verzorgingshuiszorg (oftewel MDO)



		Aanvraag Beleidsregel NPO Leiden 14-3-20113






Bijlage bij MOVIT-toolkit 
 
 


 
 
 
 
 


HANDLEIDING BIJ PROGRAMMA Feel good bijeenkomst LWG 
 
Naam: So you think you can MOVIT?! 
 
Datum: di 9 oktober 2012 
 
Tijd: 18.30 - 20.30 (ontvangst va 18.00 uur) 
 
Locatie / opstelling: Burumazaal LUMC + foyer  
 
Aantal deelnemers: ± 80 
LWG-leden: ± 60  
Ouderenberaad: 5 
Jury: 6 
MOVIT: 9 
  
Begeleiders:  
MOVIT-team + secretariaat 
 


Doel(en) bijeenkomst: 
Op te leveren product(en):  
- Inspiratie opdoen uit andere LWG’s 
- Onderlinge uitwisseling kennis en ervaringen 
- Teambuilding binnen de LWG  
- Onderhoud van de LWG 
 
 
 
Op te roepen gedrag:  
- Activerend 
- Inspireren en uitwisselen 
- Competitiegevoel 
- …. 
 


Doelgroep: 
- Lokale Werkgroepleden (195 + 5 te vormen werkgroepen) 
- Kaderhuisartsen ouderengeneeskunde (12) 
- Ouderen(beraad) (ter info) 
- MOVIT-team inclusief onderzoeksmedewerkers (9) 
 
Te verwachten lastige situaties:  
- Alle doelgroepen evenredig aan het woord laten 
 
Jury: 
Jeroen Janssens: Specialist ouderengeneeskunde 
Henk Frans Kwint: Apotheker 
Annet Wind: Kaderhuisarts ouderengeneeskunde, voorzitter jury 
Milanda Koopman: Manager verzorgingshuis 
Irma Gehner: Voorzitter Ouderenberaad  
Marieke Timmer: Zorginkoper zorgverzekeraar 
Dagvoorzitter: Jacobijn Gussekloo 


Voorbereidingsopdracht voor bijeenkomst 
- Fotograaf  
- Stemkastjes  
- Check wegwijzeringsbordjes parkeergarage  
- Posters ophangen vanaf 15.30 uur  
- Zaal inrichten  
- Briefjes voor ideeënbus verspreiden: zaal  
- Ontvangst bij ´jury-tafel´ voor buffet  
- Tijdbewaking tijdens presentaties  
- Assistentie stemkastjes/scores bijhouden  


Bijeenkomst 
tijd onderwerp opbrengst werkvorm benodigdheden Aandachtspunten/to do  
18.00 -  Ontvangst  


-  Buffet 
-   “Ranking the posters” 


-  Kennismaking/netwerk 
- Informatie/inspiratie uit 


posters 
- Meest inspirerende 


poster benoemen 


Bij binnenkomst: 
- Tekenen deelname 


(accreditatie) 
- Uitreiken LWG-vlag 
- Uitreiken programma 
- Uitreiken naamsticker 
- Stickers voor posters 
 


- Deelnemerslijst 
- Programma 
- Naamstickers 
- Vlaggetjes 
- Stickers voor posters 
 


- Bij binnenkomst krijgen 
deelnemers de tafelvlag van hun 
LWG (1 vlag per LWG); 


- Deelnemers krijgen 3 stickers: 
plak deze bij de meest 
inspirerende poster(s). Eigen 
poster uitgesloten, 3 stickers bij 
1 poster mogelijk. 
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18.25  - Deelnemers naar Burumazaal 
geleiden 


- Laatkomers opvangen 


 3 personen -  -  


18.30 – 18.45 
 


Aanvang programma Burumazaal Welkom en toelichting 
programma 


Plenair: 
- Welkomstwoord 
- Toelichting op programma 
- Wie zitten er in de zaal? 
- Voorstellen jury + ‘rol’ 
- Toelichting gebruik 


stemkastjes 
- Ontwikkelingen mbt 


MOVIT schetsen 
(extramuralisering): onrust 
in LWG voorkomen 


- Ideeënbus moet gevuld 
worden gedurende de 
avond (alle ideeën zijn 
welkom) 


  


18.45-18.55 Presentatie 1 - Thema: Samenwerking 
- LWG Salem  
- Door: Manager 


- Toelichting poster  
- Expertgroep/jury vragen 
- Stemmen publiek  


 - 5 min toelichting 
- 5 min discussie jury/publiek (JG) 
- Stellingen (toepasbaarheid, 


relevantie, inspirerend) 
18.55-19.05 Presentatie 2  - Thema: internist in VZH 


- LWG: Mariengaerde 
- Spreker: Huisarts 


Zie presentatie 1  Zie presentatie 1 


19.05-19.15 Presentatie 3 - Medicatiecheck  
- LWG De Schutse 
- Door: Manager  


Zie presentatie 1  Zie presentatie 1 


19.15-19.30 Postersessie (GEEN PAUZE) - Informatie/inspiratie 
posters 
- Laatkomers kunnen nog 
punten geven aan poster 


Informeel rondlopen/vragen 
stellen 
Vertegenwoordiging LWG bij 
de posters 


- Stickers voor posters 
- Catering 


- Catering bij de posters, niet in 
buffetvorm! Dus ook geen 
koffie, maar frisdrank 
daardoor. 


19.30-19.40 Presentatie 4 - Thema: GPO+ 
- LWG: Duinrand  
-  Spreker: Manager  


Zie presentatie 1  Zie presentatie 1 


19.40-19.50 Presentatie 5 - Concentreren HAzorg 
- LWG Lorentzhof 
- Door: Huisarts  


Zie presentatie 1  Zie presentatie 1 


19.50-20.00 Presentatie 6 - Diabeteszorg  
- LWG tHodW 
- Door: Manager 


Zie presentatie 1  Zie presentatie 1 
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20.00-20.15 Reacties/beoordeling vakjury  Dagvoorzitter en voorzitter 
jury 


Sheet posters (ter herinnering) -  


20.15-20.20 Prijsuitreiking - Beste presentatie 
- Beste poster  


Dagvoorzitter - Dinerbon (presentatie) 
- Borrelmand (poster) 
 


- Bij gelijkspel: jury beslist 
- Zelfde werkgroep kan niét beide 


prijzen winnen, dan nr 2 
20.20-2.30 Afronding/ samenvatting/ vervolg - Wat hebben we al 


bereikt? --> feel good 
- NB: vergeet de oudere 


niet!  
- Evaluatie 
- Bedanken jury (fles 


wijn) 
- Mededelingen: 
- Handouts posters in 


scholingsmap (eind jaar 
toegestuurd aan VZH) 


- LWG mag poster 
meenemen 


- Uitrijkaarten  
 


Dagvoorzitter Stemkastjes voor evaluatie (3 
vragen:  
1. Heeft het nadenken over de 
bereikte resultaten tot nu toe 
(als voorbereiding op dit 
symposium), stimulerend 
gewerkt voor de toekomst? 
2. Heeft u vanavond 
inhoudelijke inspiratie 
opgedaan? 
3. Heeft u vanavond energie 
opgedaan om verder te gaan 
met het proces van de 
werkgroep?  
 


 


20.30  Einde     


 
 

















 


  


 
 
 
Achtergrondinformatie MOVIT  
T.b.v. cliëntenraad  
 
 
 
 


In 2008 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Nationaal Pro-
gramma Ouderenzorg gestart. Het doel van dit programma is om de zorg aan kwetsba-
re ouderen te verbeteren. Vanuit dit programma zijn er diverse projecten gestart, waar-
onder het MOVIT-project. 


 
MOVIT staat voor “Medische zorg Optimalisatie Verzorgingshuizen Implementatie Tra-
ject”. Het doel van dit project is om de kwaliteit en doelmatigheid van de medische zorg 
in verzorgingshuizen te verbeteren. Hiervoor is onder andere meer gestructureerde sa-
menwerking tussen de huisarts, de apotheker en het verzorgingshuis nodig.  
Het werkgebied van MOVIT bestaat uit de regio Zuid-Holland Noord, en omvat alle ver-
zorgingshuizen in de Duin-en Bollenstreek, Leiden, Voorschoten en de Rijnstreek.  
 
 
Aanleiding 
De politiek, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en diverse beroepsorganisaties ge-
ven aan dat de medische zorg in verzorgingshuizen onvoldoende is afgestemd.  
Bewoners worden steeds ouder, dus kwetsbaarder en hebben meer verzorging nodig. 
Door bezuinigingen in de AWBZ is de (mate van) verzorging echter niet mee gegroeid. 
De verzorgingshuizen krijgen daarentegen juist te maken met minder, en veelal lager 
geschoold, personeel.  
 
Landelijk zijn er diverse voorbeelden beschikbaar van huisartsen en verzorgingshuizen 
die door samenwerking de kwaliteit van hun gemeenschappelijke zorg verbeteren. He-
laas zijn deze projecten veelal sterk lokaal gebonden, en ontbrak het aan een krachtige 
impuls. MOVIT beoogt om dit in de regio Zuid-Holland Noord wél te bewerkstelligen. 
 
 
Pro-actieve samenhangende zorg  
Uitgangspunt bij goede medische zorg in het verzorgingshuis is pro-actieve 
samenhangende zorg, waarin de wens van de oudere centraal staat. Onder pro-actief 
verstaan we zorg die vooruitloopt op de klacht, in plaats van in afwachting is van het 
ontstaan van een klacht. Daarnaast is het belang dat deze zorg in goede samenwerking 
met meerdere disciplines (multi-disciplinair) wordt geleverd. Goede afspraken over de 
samenwerking, het personeel, de infrastructuur en de financiering zijn hiervoor nodig.  







 


  


 
 
 
Vorming Lokale Werkgroepen per verzorgingshuis  
Wat gaat MOVIT concreet doen om de samenwerking te bevorderen en kwaliteit van 
zorg te verbeteren? MOVIT heeft aan alle betrokken huisartsen en apothekers gevraagd 
of ze mee willen denken over het medische beleid van het verzorgingshuis. Aan de 
hand van deze inventarisatie wordt er per deelnemend verzorgingshuis (of cluster van 
verzorgingshuizen) een Lokale Werkgroep opgericht. Deze werkgroep bestaat minimaal 
uit een: 
- aanspreekbare groep huisartsen  
- apotheker 
- specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts)  
- vertegenwoordiging vanuit het verzorgingshuis (een locatiemanager, teamleider 


en/of verzorgende).  
 
De Lokale Werkgroep benoemt zelf de verbeterdoelen voor het betreffende huis en zet 
de realisatie hiervan in gang. Voorbeelden van verbeterpunten zijn afstemming en 
communicatie tussen de huisarts en de verzorgenden en medicatie. Afhankelijk van de 
lokale situatie verschillen de besproken thema’s en het ambitieniveau.  
 
Wat betekent MOVIT voor de bewoners? 
Door het bevorderen van de samenwerking hoopt MOVIT de kwaliteit van zorg aan be-
woners te kunnen verbeteren. Om dit aantoonbaar te kunnen maken worden de veran-
deringen in de zorg gemeten bij alle betrokken partijen. Dit onderzoek vindt plaats bij 
aanvang van het project en na ongeveer één jaar. 
Wat wordt er met name gemeten bij bewoners? De tevredenheid over de zorg verleend 
door de huisarts en de verzorging, de kwaliteit van zorg, de bejegening, de zorgzwaarte 
en de zorgafhankelijkheid. 
 
Voor het meten bij de bewoners heeft MOVIT gekozen voor het mondeling afnemen 
van een vragenlijst. Het verzorgingshuis stuurt aan de bewoners een brief met uitleg 
over het project en vraagt of de bewoner mee wil doen. Ervaren onderzoeksmedewer-
kers maken vervolgens een afspraak met degenen die mee willen werken aan het on-
derzoek. Het afnemen van de vragenlijst duurt tussen de 45 en 60 minuten.  
 
De gegevens worden geheel anoniem verwerkt. Bewoners kunnen op ieder moment 
aangeven af te zien van deelname.  
Afhankelijk van het aantal (geïnteresseerde) bewoners in het verzorgingshuis, zal 
steekproefsgewijs een groep bewoners geselecteerd worden voor deelname aan het 
onderzoek. Bewoners met een psychogeriatrische aandoening worden niet geselecteerd 
voor het afnemen van de interviews.  
 
Verzorgenden, apothekers, huisartsen en álle mantelzorgers ontvangen een schriftelijke 
of digitale vragenlijst om hun tevredenheid te meten. 
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Eerstelijns gestructureerd periodiek overleg (GPO) over ouderen 


met complexe problematiek        


Door Annet Wind 


 


Introductie 


Zorg voor ouderen met complexe problematiek wordt door verschillende 


hulpverleners geleverd. We willen toe naar een systeem waarin regelmatig overleg 


gevoerd wordt om de geleverde zorg te evalueren en onderling af te stemmen. Wat 


is een goed model voor een dergelijk overleg? Hieronder een praktische en 


gedetailleerde uitwerking. 


 


Definities en terminologie 


Onder ouderen met complexe problematiek verstaan we ouderen (geen hard 


leeftijdscriterium) met problemen op meerdere domeinen (niet alleen somatische, 


maar ook functionele, sociale, psychische en/of communicatieve problemen) of 


ouderen met alleen cognitieve problemen en onvoldoende mantelzorg. Er zijn 


meerdere hulpverleners bij deze ouderen betrokken en er is sprake van een 


verhoogd risico op negatieve gezondheidsuitkomsten bij verstoring van het 


evenwicht, ook door relatief kleine gebeurtenissen.  


Aan deze ouderen wil men proactieve samenhangende zorg leveren. Proactief wil 


zeggen dat, uitgaande van de wensen, problemen en mogelijkheden van de 


oudere (en familie), de gezondheidsrisico’s in kaart worden gebracht en er 


interventies worden aangeboden, gericht op het voorkomen van verdere 


problemen in functioneren en welzijn. Samenhangend wil zeggen dat, als er 


meerdere hulpverleners bij de zorg betrokken zijn en de oudere (of de familie) zelf 


verminderd regie kan voeren, goede onderlinge informatie uitwisseling én 


afstemming plaatsvindt. Hiertoe wordt op gezette tijden een gestructureerd 


periodiek overleg (GPO) gevoerd. Dit GPO heeft als doel: Komen tot een 


gezamenlijk gedragen beleid om de geboden zorg af te stemmen en te anticiperen 


op mogelijke problemen en ten behoeve van het welbevinden van de oudere. 


 


Inhoud GPO 


Het GPO is onderdeel van een cyclisch proces van hulpverlening, waarbij steeds de 


problemen en wensen van de oudere geïnventariseerd worden en met elkaar de 


bijpassende zorgdoelen geformuleerd of bijgesteld worden en aangewezen 


interventies afgesproken en geëvalueerd. 
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Het GPO bestaat uit de volgende onderdelen: Informatie-uitwisseling, het vaststellen 


van zorgdoelen, interventies afspreken en evalueren. Hierdoor ontstaat tevens 


algemene afstemming tussen hulpverleners, leert men van elkaar en verbetert de 


onderlinge samenwerking en communicatie. Het vaststellen van zorgdoelen is 


misschien wel het belangrijkste onderdeel. Hierdoor is voor alle hulpverleners, maar 


ook voor de oudere en diens familie, duidelijk wat haalbaar is. Het gaat  


allereerst om het algemene doel: ‘herstel van functioneren’, ‘behoud van 


functioneren’ of ‘symptoombestrijding en acceptatie van achteruitgang’. 


Daarnaast gaat het per probleem om een specifiek geformuleerd subdoel. 


Bijvoorbeeld bij beperkingen in de ADL: ‘zelfstandig uit de stoel komen’ of bij 


obstipatie: ‘elke 1 tot 2 dagen ontlasting’. 


Omdat de zorgverlening aan deze kwetsbare ouderen proactief van aard is, worden 


risico’s geschat: wat zijn de grootste bedreigingen voor het welbevinden van de 


oudere? Hoe kunnen we die voor zijn? Welke interventies zijn mogelijk en lijken 


effectief? Tijdens het GPO wordt ook besproken wat te doen als zich een bepaalde 


gebeurtenis voordoet. Zeker als de kans erop aanzienlijk is. Wat bij toename van 


pijn? Wat als de oudere naar het ziekenhuis moet? Hoe ver wil de oudere gaan ten 


aanzien van zijn behandeling? Wat is medisch gezien verantwoord? 


 


Deelnemers aan het GPO 


In het zorgproces zijn verschillende spelers te onderscheiden en is er één persoon 


eindverantwoordelijk. Deze laatste noemen we de regisseur en is een arts-generalist 


(huisarts of specialist ouderengeneeskunde). De regisseur zal taken delegeren aan 


de zorgcoördinator. Deze persoon is verantwoordelijk voor de praktische zaken en 


de afstemming met de oudere. Dit zal in de verzorgingshuissituatie de EVV-er zijn 


(eerst verantwoordelijk verzorgende) en bij zelfstandig wonende ouderen de 


praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige of de wijkverpleegkundige. De 


verschillende hulpverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de door hun geleverde 


zorg. 


De oudere zelf en/of een familielid neemt als regel niet deel aan het GPO, simpel 


omdat het GPO dan veel meer tijd vergt. Om de zorg goed aan te laten sluiten op 


de problemen en wensen van de oudere, vindt er zowel voor- als achteraf uitvoerig 


overleg met de oudere plaats, als regel door de zorgcoördinator. De oudere geeft, 


liefst schriftelijk, toestemming voor het houden van een GPO. 


De deelnemers aan het GPO kunnen wisselen per situatie. Het kernteam van het 


GPO bestaat voor verzorgingshuisbewoners uit huisarts en EVV (eerst 


verantwoordelijke verzorgende), eventueel met de 


praktijkondersteuner/verpleegkundige, het afdelingshoofd of de teamleider. Dit 


kernteam wordt op indicatie aangevuld met een specialist ouderengeneeskunde 
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(SO, voorheen verpleeghuisarts), apotheker en paramedici zoals fysiotherapeut, 


ergotherapeut, diëtist, logopedist. Indien er een casemanager dementie betrokken 


is bij de zorg, dan neemt deze ook deel. 


Bij zelfstandig wonende ouderen bestaat het kernteam uit huisarts en 


verpleegkundige (wijk- of praktijkverpleegkundige, VPK) en nemen ook op indicatie 


paramedici, SO en/of apotheker deel. 


Bij ouderen die minimaal 4 chronisch voorgeschreven middelen gebruiken, vindt 


naast het GPO eens per jaar een medicatiereview plaats, waarbij huisarts en 


apotheker (eventueel bijgestaan door de SO) nagaan of de gegeven medicatie 


adequaat is en of er geen indicaties over het hoofd worden gezien.  


Een SO (of kaderhuisarts ouderengeneeskunde, KH OG) kan adviserend deelnemen 


aan het GPO, ook als deze niet direct betrokken is bij de zorgverlening aan de 


betreffende oudere. Echter, het is zeer  


aan te raden om bij meer complexe problematiek de SO of KH OG daadwerkelijk in 


consult te vragen, zodat deze zich zelf een oordeel kan vormen over de situatie van 


de oudere. 


 


Uitvoering van het GPO 


Het GPO vindt bij ouderen met complexe problematiek minimaal 1 keer per jaar 


plaats, zo mogelijk elke 6 maanden of zo vaak als nodig (na acute verslechtering en 


specifieke problemen). Tijdstip en plaats liggen vast. Per oudere is er ca. 15 min tijd. 


De zorgcoördinator ziet erop toe dat ‘haar’ oudere elke 6-12 maanden besproken 


wordt. Minimaal 1 week voor het GPO wordt een agenda rondgestuurd (per mail). 


Alle deelnemers bereiden zich voor op de te bespreken ouderen en nemen deze 


informatie ook mee: de actuele probleeminventarisatie en het oude 


zorgbehandelplan, een uitdraai van het HIS en een actuele medicatielijst, het 


zorgdossier (indien verzorging aanwezig). Allen formuleren vooraf gerichte vragen. 


De zorgcoördinator stelt zich vooraf op de hoogte van de actuele problemen van 


de oudere en diens wensen en mogelijkheden, liefst aan de hand van een 


gestructureerde methode. Het aantal te bespreken problemen en vragen is per 


GPO praktisch gezien beperkt. Het is daarom zaak om snel overeenstemming te 


bereiken over de belangrijkste: welke vormen de grootste bedreiging voor het 


welbevinden van de oudere? Per gekozen probleem wordt een specifiek zorgdoel 


geformuleerd en worden mogelijke interventies besproken. Het liefst in de vorm van 


keuzes die met de oudere besproken kunnen worden.  Als meer tijd nodig blijkt, dan 


wordt op kortere termijn een volgend GPO afgesproken.  


Een succesvol GPO kent een strakke planning, alle deelnemers houden zich aan de 


regels voor efficiënt vergaderen. Het is de taak van de voorzitter om ervoor te 
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zorgen dat de problemen en de deelnemende personen voldoende aan bod 


komen. Wie de voorzitter is, is niet heel relevant. Daarin kunnen per groep 


verschillende keuzes gemaakt worden. Het zelfde geldt voor de notulist. Van belang 


is dat dit vooraf goed afgesproken is, en dat men kort en helder verslag doet, zodat 


het ook  voor afwezige hulpverleners duidelijk is. De zorgcoördinator past het 


zorgbehandelplan aan. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de notities in 


het eigen dossier. Als het verslag per mail rondgestuurd wordt, is het vaak mogelijk 


om stukken tekst elektronisch te kopiëren. 


Na het GPO wordt de oudere geïnformeerd over de gesignaleerde risico’s en 


mogelijke interventies. Dit doet de zorgcoördinator. Als er belangrijke en specifiek 


medische interventies nodig zijn , zal de arts dit doen. Na instemming van de oudere 


worden de afgesproken interventies uitgevoerd. De zorgcoördinator ziet erop toe 


dat dit gebeurt en houdt een vinger aan de pols. Zij zorgt er ook voor dat er binnen 


de afgesproken evaluatietermijn informatie tav het verloop en effect van de 


interventie is en gedeeld wordt. De communicatie met andere hulpverleners 


tussendoor zal veelal per mail plaatsvinden, al zou het goed zijn als hier een 


handzame internetapplicatie voor komt (is in ontwikkeling). In meer acute situaties 


informeren zorgverleners elkaar per telefoon. 


Vaak zal een eerste overleg inhoudelijk iets anders verlopen dan een 


vervolgoverleg. Men kan ervoor kiezen om hiervoor wat meer tijd uit te trekken, 


bijvoorbeeld 30 minuten. De eerste keer wordt er meer informatie uitgewisseld en 


wordt het algemene zorgdoel vastgesteld. Tijdens de overleggen die volgen, wordt 


dit algemene zorgdoel gecheckt en worden de afgesproken interventies 


geëvalueerd, maar ook nieuwe afgesproken, afhankelijk van de geactualiseerde 


probleeminventarisatie. Het lijkt raadzaam om te starten met GPO’s waarbij de 


deelnemende zorgverleners daadwerkelijk fysiek aanwezig zijn. Op die manier leert 


men elkaar en ieders werkwijze kennen. In een vervolgfase kan het mogelijk zijn om 


bijvoorbeeld met een beveiligde videoverbinding te werken. 


Bij ouderen met dementie en gedragsproblemen is het belangrijk dat vooral 


verzorgenden adviezen krijgen hoe zij hier het beste mee om kunnen gaan. Een 


dergelijke coaching van verzorgenden maakt onderdeel uit van de af te spreken 


interventies; coaching op zich is geen onderdeel van het GPO. 


Er zijn diverse factoren die de uitvoering van het GPO kunnen compliceren. 


Complicerende factoren die moeilijk te beïnvloeden zijn, zijn de aanwezigheid van 


meerdere organisaties voor thuiszorg in een regio en niet overlappende 


werkgebieden van hulpverleners. Deze zaken maken dat men met veel 


verschillende personen te maken heeft, waarbij het moeilijker wordt elkaar te leren 


kennen en te vertrouwen. Echter, juist ook in die situaties is periodiek gestructureerd 


overleg tussen huisarts en zorgcoördinator nuttig. 
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Belangrijke ingrediënten van een efficiënt en succesvol GPO zijn:  


a. Goede planning en agendasetting (tijd en plaats) 
b. Goede voorbereiding door alle deelnemers 
c. Goede communicatie en vergaderdiscipline 
d. Interesse in en respect voor elkaars werkwijze 
e. Systematiek, zowel in de voorbereiding, als bij de uitvoering 
f. Heldere afspraken en goede verslaglegging 
g. Uitvoering en evaluatie conform de afspraken 


 


Als men zich houdt aan bovengenoemde punten wordt het GPO geen moeizame 


en slepende zaak die veel tijd kost, maar is het een inspirerende bijeenkomst die 


energie oplevert, zeker als de gestelde doelen daadwerkelijk gehaald worden.  


 


In bijgaand schema staan de te nemen stappen vooraf, tijdens en na het GPO. 


 







 


 


                                                    


 


Gestructureerd periodiek overleg 


Het GPO is onderdeel van een cyclisch proces van hulpverlening, waarbij, 


uitgaande van de actuele problemen en wensen van de oudere, de betrokken 


hulpverleners samen de bijpassende zorgdoelen formuleren en interventies 


afspreken en evalueren. 


Het GPO heeft als doel: Komen tot een gezamenlijk gedragen beleid om de 


geboden zorg af te stemmen en te anticiperen op mogelijke problemen en ten 


behoeve van het welbevinden van de oudere. 


 


Hoe te starten?  


1) overleg met de potentiële deelnemers:  


� is men het eens over de doelstelling van het GPO? 


� welke ouderen worden besproken, hoeveel zijn dat? 


� deze ouderen eens per jaar bespreken of vaker? 


� taakverdeling: planner, voorzitter, notulist 


� bespreek planning, tijdstip, locatie 


� samenstelling  


� opzet: hoeveel tijd,  wat wordt voorbereid en door wie 


2) voer de eerste GPO’s (15 – 30 min per oudere) 


3) evalueer het proces na 6 maanden: wat gaat goed, wat moet aangepast? 


 


 


Voorbereiding GPO 


 actie wat wie 


1 Planning overleg Datum, tijd, plaats,  


Welke patiënten 


Welke deelnemers 


Planner  


(teamleider, VPK) 


2 Agenda sturen  Idem 


Tijdstip per patiënt aangeven 


Planner 


3 Probleeminventarisatie 


per patiënt 


Adhv SFMPC-model Zorgcoördinator  


(EVV of VPK) 


4 Voorbereiding per 


patiënt 


Eigen dossier doornemen 


Informatie selecteren 


Vragen formuleren 


Allen 


 


5 Delen informatie 


 


Geselecteerde informatie en 


geformuleerde vragen 


rondsturen 


Allen 


 







 


 


                                                    


Uitvoering GPO 


 actie wat wie 


1 Welkom Evt kort voorstelrondje 


Verslaglegging afspreken 


Voorzitter 


 


2 Per patiënt 


(tijdsbewaking!) 


Probleeminventarisatie en 


geformuleerde vragen inbrengen 


Zorgcoördinator  


(EVV of VPK) 


3  Algemeen zorgdoel  formuleren / 


checken 


Voorzitter 


 


4  Problemen kiezen ter bespreking 


adhv wensen patiënt en risico 


analyse 


Allen 


 


5  Formuleren specifieke zorgdoelen 


per probleem 


Allen 


 


6  Interventies en evaluatie moment 


afspreken, inclusief ‘wat als …’ 


Allen 


 


7  Keuzemogelijkheden en 


terugkoppeling naar de patiënt 


afspreken 


Allen 


 


8 Afsluiting Afspraken verspreiding verslag en 


tussentijdse communicatie 


Dankwoord 


Voorzitter 


 


 


Na het GPO 


 actie wat wie 


1 Verslaglegging  Algemene punten overleg Notulist 


 


2 Per patiënt Concept aanpassing 


zorgbehandelplan 


Zorgcoördinator 


 


3  Afstemming met patiënt Zorgcoördinator 


 


4  Definitief zorgbehandelplan 


opstellen en rondsturen 


Zorgcoördinator 


 


5  Uitvoeren interventies Allen 


 


6  Monitoring uitvoering en effect Zorgcoördinator 


 


7  Aanleveren verslag en informatie 


effect interventies 


Allen 


 


8 Agenda volgend 


GPO 


 Planner 


 


 


 


 





		Toelichting GPO

		Schema GPO






Promoting and impeding factors for implementation of 
an organizational change to improve the quality of 
medical care in residential homes. The MOVIT project. 


LM van der Sande, AJ Poot, CS de Waard, AW Wind, J Gussekloo and MAA Caljouw 
Public Health and Primary Care, Leiden University Medical Center, The Netherlands 


Introduction 
 
Since the criteria for admittance became more strict, 
the complexity of medical care for residents in Dutch 
residential homes increased. Current organization of 
medical care is insufficiently equipped to deliver care 
for vulnerable older persons. MOVIT aims to improve 
the quality of care by the implementation of a new 
organizational model, including a Local Working 
Group (LWG) per residential home. LWG-members 
include general practitioners, pharmacists, elderly care 
physicians and nursing staff. Each LWG formulates her 
own ambitions and improvement goals to improve the 
quality of care. 
 
 


After 96 interviews (72%) in 20 LWGs (74%), no new 
promoting or impeding factors were mentioned. Lack of 
time or interest were mentioned as reasons to decline 
the interview.  


Conclusion 
 
Most obstacles were experienced in the area of finances and lack of time. Despite this the implementation of the new 
structure with LWGs was successful. MOVIT will give insight in the process and effects of structural changes in the 
medical care for older persons in residential homes. 
 
 


Contact:  l.m.van.der.sande@umail.leidenuniv.nl 


 
Methods 
 
Semi-structured interviews by telephone were held with 
members of 27 LWGs to explore experiences on collaboration 
and describe promoting and impeding factors.  After 
completing the interviews, LWGs were classified in three 
implementation phases: I forming of LWG, II making plans 
for improvement, III performing plans. Answers of LWG-
members were scored within the various themes. 


Table 1: Characteristics of the LWG 


Total Phase I Phase II Phase III 


LWG; n (%) 27 (100) 8 (24.0) 8 (32.0) 11 (44.0) 


Duration in months;  
mean (SD) 


9.2 (5.2) 3.9 (3.1) 9.5 (4.6) 12.9 (3.4) 


Number of meetings;  
mean (SD) 


4.4 (2.3) 2.1 (1.0) 4.9 (1.2) 5.7 (2.0) 


Members per LWG;  
mean (SD) 


7.0 (2.2) 


General Practioner 2.3 (1.2) 


Elderly Care Physician 1.0 (0.2) 


Nursing staff 0.4 (0.6) 


Manager  1.6 (0.9) 


Pharmacist 1.3 (0.7) 


Phase I: forming of LWG, Phase II making plans for improvements,  
Phase III performing plans 


Communication and cooperation especially improved in 
implementation phases I and II (68%). In phase III 55% of the 
LWGs implemented  multidisciplinary team meetings and 80% 
of the LWG-members indicated improvement of medical care 
for residents.  


Before the start of the MOVIT-project 40% of the LWG-
members was satisfied with medical care in Dutch residential 
homes. Improving medical care and/or collaboration were 
reasons to participate in a LWG.  


 Table 2: Top 3 positive statements 


Statement % 


1 Collaboration within LWG is good 85 


2 Communication and collaboration have improved 68 


3 LWG continues after termination of  the MOVIT-project 56 


 Results 


 Table 3: Top 3 negative statements 


Statement % 


1 Lack of time 27 


2 No improvements by LWG yet 27 


3 Insufficient financial compensation  17 


Objective  
 
Investigate the promoting and impeding factors for 
implementation of the LWG as experienced by LWG-members.  
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Draaiboek MOVIT-scholingen 
 
 


Inhoud: 
 


1. Stappenplan organisatie MOVIT-scholingen 
 
2. Inhoudelijke draaiboeken voor de thema’s: 


− Functionele diagnostiek 
− Medicatie overdracht 
− Gestructureerd Periodiek Overleg 
− Wondbehandeling 
− Wilsverklaring omtrent het levenseinde 


 
3. Uitnodigingen MOVIT-scholingen Zuid-Holland Noord
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1. Algemeen stappenplan voor de MOVIT-scholingen 
 


1. Inventariseer de behoeften van de werkgroepen. Maak een lijst met verbeterpunten die in 
de  werkgroepen worden benoemd?  
 


2. Selecteer een aantal thema’s uit de lijst voor de MOVIT-scholing. Let erop dat de thema’s 
voor alle doelgroepen relevant moeten zijn. Multidisciplinariteit staat immers voorop.  
NB: De ervaring leert dat inhoudelijke thema’s het meest aansprekend zijn voor de deelne-
mers. Thema’s als ‘communicatie’  en ‘samenwerking’  kunnen dan ook het best behandeld 
worden aan de hand van een inhoudelijk thema. Hierdoor kunnen zij tevens iedere scho-
lingsbijeenkomst terugkomen, waardoor het bereikte resultaat gedurende de cyclus zal 
groeien.  
 


3. Ga voor de geselecteerde thema’s op zoek naar regionale en landelijke best practices. Welke 
voorbeelden zijn er al? Hoe worden deze uitgevoerd en ervaren? Betrek deze perso-
nen/organisaties bij de voorbereiding van de scholing. 
 


4. Bepaal de meest geschikte dag en het tijdstip voor de scholingen. Het verdiend de aanbeve-
ling om zoveel mogelijk uniformiteit in de tijdstippen en locaties te hebben (herkenbaar-
heid). Een geschikte tijd is bijvoorbeeld van 16.00-18.00 uur, voor iedereen het meest aan-
sluitend aan de werkdag. 


 
5. Stuur een vooraankondiging en uitnodiging met een duidelijke toelichting op de thema’s en 


het doel van de scholing. Doelgroep: alle werkgroepleden, eventueel bestuurders/managers 
met het verzoek dit verder te verspreiden in de organisatie.  


 
6. Accreditatie en kosteloze inschrijving bevorderen de deelname. 


 
7. Voor alle bijeenkomsten geldt dat bewustwording een belangrijk aspect is naast het verwer-


ven van nieuwe (soms voorspelbare) kennis en vaardigheden Houd de uitvoering van de 
scholing praktisch, multidisciplinair en zorg voor kennisoverdracht. Zorg voor voldoende af-
wisseling tussen kennisoverdracht en praktijkvoorbeelden. Houd ruimte voor interactie en 
onderlinge uitwisseling van ervaringen. Verdere concretisering zal in de lokale situatie moe-
ten plaatsvinden. De scholingen kunnen hierbij als handreiking fungeren. 


 
8. Gebruik de scholingen ook om, bij de inleiding, een korte toelichting op de ontwikkelingen in 


het project te communiceren. Wat is er de afgelopen maanden gedaan, waar staan we nu, 
en wat gaat er nog gebeuren? 


 
9. Stuur relevante informatie n.a.v. de scholingen na aan de deelnemers. Bijvoorbeeld de 


sheets, literatuur en verwijzingen naar websites.  
 


10. Om ook de werkgroepen die niet vertegenwoordigd zijn de informatie te geven, kan jaarlijks 
een scholingsmap verstrekt worden met al het materiaal. Stuur dit, bij voorkeur samen met 
een kleine attentie, aan de contactpersoon in de organisatie.  


 
11. Communiceer de aankondiging en uitkomsten uit de scholing via bijvoorbeeld de nieuwsbrie-


ven.  
 


12. Herhaal de scholingscyclus zo nodig voor nieuwe werkgroepen. Verfijn het programma zo 
nodig. 
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2. Draaiboek per thema 


 
Functionele diagnostiek 
 
Functionele diagnostiek is afkomstig uit de revalidatiegeneeskunde en behelst het ontwikkelen van 
inzicht in het functioneren van de cliënt. Functionele diagnostiek geeft aan welke praktische vaar-
digheden en hulp de cliënt nodig heeft om in de gekozen omgeving met succes en naar tevreden-
heid te kunnen wonen, werken, leren of sociale contacten hebben.  
 
Maar waarom is functionele diagnostiek in de ouderenzorg nodig? 
Ouderen krijgen met steeds meer verschillende problemen te 
maken (multimorbiditeit) en het ziektemodel schiet hierin tekort. 
Door proactieve samenhangende zorg waarin de wensen van de 
ouderen centraal staan, zal zowel de kwaliteit van leven van de 
ouderen als de werksatisfactie van de zorgverleners kunnen toe-
nemen.  
 
Een brede blik is nodig voor de behandeling en begeleiding gericht op kwaliteit van leven van de 
oudere. Kennis en vaardigheden van meerdere disciplines zijn hiervoor nodig. Zoals die van  de ver-
zorgende, verpleegkundige, huisarts, praktijkondersteuner en de specialist ouderen-geneeskunde. 
Maar ook de oudere zelf, de mantelzorger en/of familie hebben hierin een rol.  
 
De vereisten voor een vruchtbare samenwerking tussen deze disciplines: open communicatie, helde-
re afspraken, regelmatige evaluatie, korte lijnen / goede bereikbaarheid en wederzijds vertrouwen 
en respect.  
 
In kleine, multidisciplinaire groepen gaan de deelnemers vervolgens zelf aan de slag om ieders 
vaardigheden te benoemen. 


 
 
 
Hulpmiddelen 
Om proactieve samenhangende zorg te bieden aan 
ouderen met complexe problematiek zijn de vol-
gende  hulpmiddelen ontwikkeld: de functionele 
probleeminventarisatie (het SFMPC-model), het 
zorgbehandelplan en de samenvatting van de te 
nemen stappen. Gebruik in de praktijk de kaart 
van het NHG en LAEGO. Zie hiervoor: 
http://laego.nhg.org/proactieve-samenhangende-
zorg 
 
Boekje ‘Wijs met Spoedzorg’. Het verwijsboekje 
biedt verzorgenden en verpleegkundigen een leid-
raad voor de meest voorkomende vormen van 
spoedzorg voor ouderen. Zie: 
www.wijsmetspoedzorg.nl 
 
Sprekers 
Annet Wind, coördinator NHG-kaderopleiding oude-
rengeneeskunde 
Milanda Vacher, Manager zorg Hillegomse Organisa-
tie voor Zorgverlening aan Ouderen (HOZO). 


Tip: Laat dit verduidelijken met 
voorbeelden door een professional 
uit het verzorgingshuis of de wijk. 
Betrek deze bij de voorbereiding 
van de scholing. 



http://laego.nhg.org/proactieve-samenhangende-zorg

http://laego.nhg.org/proactieve-samenhangende-zorg

http://www.wijsmetspoedzorg.nl/
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Medicatie overdracht 
 
Het belang van het veilig voorschrijven van medicatie wordt besproken aan de hand van de HARM-
studie. Deze studie geeft zicht in het aantal (vermijdbare) ziekenhuisopnames als gevolg van medi-
catiefouten en de discrepantie tussen de apotheeklijst en werkelijk gebruikte medicatie.  
 
Het gaat in deze MOVIT-scholing vooral om:  
− Het actueel en toegankelijk houden van de medicatielijst (de logistieke en praktische uitvoering) 
− De medicatiedistributie en de overdracht (het doorvoeren van wijzigingen en een eenduidig 


afleverbeleid)  
− De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling (NB: signalerende functie  verzorgenden) 
− De wettelijke kaders 
 
Deze scholing biedt achtergrondinformatie, keuzemomenten worden zichtbaar en oplossingen voor 
mogelijke knelpunten worden aangedragen. Waaronder:  
− Het medicatie review  
− De richtlijn medicatieoverdracht 
− De BEM-vragenlijst (beoordeling eigen beheer medicatie) 
− De knelpunten bij het uitdelen, registreren en aftekenen.  
− De valkuilen: therapie-ontrouw, sparen, verpakkingsproblemen, bijwerkingen en effectiviteit. 
 
Vervolgens wordt in afzonderlijke workshops gesproken over de knelpunten en mogelijkheden bij 
medicatieoverdracht binnen de eerste lijn, tussen de eerste- en tweede lijn en de verantwoordelijk-
heidsverdeling. Deze laatste betreft onder andere de rol van de verzorgenden, cliënt en/of mantel-
zorger. 
 
Na de scholing maken de werkgroepen zelf, voor de lokale situatie, toekomstbestendige, praktische 
werkafspraken. Daarin wordt opgenomen wie doet wat, wanneer en hoe?  
 
 
Literatuur 
Voor dit thema zijn diverse handige hulpmiddelen ontwikkeld. Kijk hiervoor op de websites van: 
− De Inspectie voor de Gezondheidszorg (http://www.igz.nl/onderwerpen/) 


Thema’s medicatieoverdracht en –veiligheid.  
 


− Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (http://www.medicijngebruik.nl/) 
- De module ‘medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis’ 
- Periodieke medicatiebeoordeling in verzorgingshuizen: uitvoering. Werkboek, 2009  


 
− Vilans, het kenniscentrum voor de langdurige zorg (http://www.vilans.nl/) 


 
− Het patiëntveiligheidsprogramma van de samenwerkende eerstelijn (http://www.zorgvoorveilig.nl/)  


Bijvoorbeeld voor de module ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.  
 
− Zorg voor Beter (http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Vindplaats-Medicatieveiligheid.html) 


O.a. voor scholingsmateriaal en hulpmiddelen m.b.t. medicatieveiligheid.  
 
 


Sprekers 
Regine Siedenburg, apotheker 
Annet Wind, coördinator NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde 
Tony Poot, projectleider MOVIT 



http://www.igz.nl/onderwerpen/

http://www.medicijngebruik.nl/

http://www.medicijngebruik.nl/downloads/fto-materialen/doc_download/320-periodieke-medicatiebeoordeling-in-verzorgingshuizen-uitvoering-werkboek-2009.html

http://www.vilans.nl/

http://www.zorgvoorveilig.nl/

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Vindplaats-Medicatieveiligheid.html
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Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO) 
 
Zorg voor ouderen met complexe problematiek wordt door verschillende hulpverleners gele-
verd. We willen toe naar een systeem waarin regelmatig overleg gevoerd wordt om de gelever-
de zorg te evalueren en onderling af te stemmen. Wat is een goed model voor een dergelijk 
overleg? 
In deze scholing staat het Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO) centraal. Het doel is, om in ge-
zamenlijkheid, te komen tot een praktische en haalbare vorm van periodiek patiënten overleg met 
meerwaarde voor alle partijen.  
Met deze scholing beoogt MOVIT de deelnemers te prikkelen om in de eigen werksituatie te willen 
starten met een GPO.  
 
Wat wil je met een GPO bereiken? Het doel van het GPO wordt omschreven als: een gezamenlijk 
gedragen beleid ten behoeve van het welbevinden van de oudere door de geboden zorg af te 
stemmen en door te anticiperen op mogelijke problemen. 
 
Het GPO is onderdeel van een cyclisch proces van hulpverlening, waarbij steeds de problemen en  
wensen van de oudere geïnventariseerd worden en met elkaar de bijpassende zorgdoelen  
geformuleerd of bijgesteld worden en aangewezen interventies afgesproken en geëvalueerd. 
De onderdelen van het GPO, de benodigde deelnemers en taakverdeling en de stappen m.b.t. de 
uitvoering staan omschreven in het artikel van Annet Wind (zie link hieronder). 
 
Het GPO-model is in de scholing toegelicht. In kleinere, multidisciplinaire groepen zijn de deelne-
mers aan de slag gegaan om een haalbaar concept te formuleren. Hiertoe zijn er knelpunten en 
oplossingen geformuleerd. 
 
Iedere werkgroep moet vervolgens zelf een format ontwikkelen dat aansluit op de lokale situatie. 
Het voorgestelde GPO kan hierbij als handvat dienen.  
 
 
Literatuur  
Artikel Eerstelijns GPO voor ouderen, door Annet Wind: 
http://laego.nhg.org/sites/default/files/content/laego_nhg_org/uploads/gpo.pdf 
 
Schema GPO:  
http://laego.nhg.org/sites/default/files/content/laego_nhg_org/uploads/schema_gpo.pdf 
 
 
Sprekers 
Annet Wind, coördinator NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde 
Tony Poot, projectleider MOVIT 
 



http://laego.nhg.org/sites/default/files/content/laego_nhg_org/uploads/gpo.pdf

http://laego.nhg.org/sites/default/files/content/laego_nhg_org/uploads/schema_gpo.pdf
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Wondbehandeling 
 
Er zijn verschillende protocollen voor wondbehandeling. Het is voor alle betrokkenen in de regio 
handig om afstemming te krijgen over aanpak en materialen. Wat zijn goede, praktische en betaal-
bare oplossingen?  
Het doel van deze scholingsbijeenkomst is overeenstemming te bereiken over een algemeen basis-
protocol en generieke materiaalkeuze. Dat vergt natuurlijk de bereidheid tot het loslaten van oude 
gewoonten. ‘Zo doen we het altijd’ is geen argument!  
 
In deze MOVIT-scholing zijn presentaties gehouden over: de algemene achtergronden van wonden 
en wondgenezing en de soorten wonden. Een van de belangrijke lessen uit de scholing is om verder 
te kijken dan alleen de wond. Stel jezelf de vraag: waarom heeft deze patiënt, op dit moment, deze 
wond? Besteed aan al deze aspecten aandacht.  
 
Een wondverpleegkundige presenteerde het TIME-concept. TIME is een wondmodel dat een zo 
compleet mogelijk beeld geeft van de wond en de wondomgeving (Tissue, Infection inflammation, 
Moisture en Edge). Handelen volgens dit concept zal zorgen voor een gezond wondbed dat geschikt 
is voor genezing. Voor goede informatieoverdracht, en dus ook om de juiste behandeling te kunnen 
starten, is het van belang om volgens dit model de wond te beschrijven. 
 
Regionaal wondprotocol 
Vervolgens is het regionale wondprotocol gepresenteerd door een van de huisartsen. Dit regionale 
protocol heeft zorgverbetering en snelle en juiste levering van wondverbandmiddelen als uitgangs-
punt. Het protocol is opgesteld door VVT-aanbieder ActiVite en Apotheek Zorgbureau in nauwe sa-
menwerking met de huisartsenvereniging Leiden, Kust en Bollenstreek. Het protocol wordt tevens 
onderschreven door de drie regionale ziekenhuizen. 
 
MOVIT-wondbox 
In de afzonderlijke workshop is vervolgens de MOVIT-wondbox gepresenteerd en uitgedeeld aan 
iedere werkgroepen. De MOVIT-wondbox is een standaard box die in het verzorgingshuis staat waar 
de algemene verbandmiddelen in zitten. Iedere professional maakt daardoor gebruik van dezelfde 
middelen.  
Het idee hierachter is dat de werkgroepen na de scholing zelf aan de slag gaan met het wond-
protocol, eventueel een lokale aanpassing hierop maken, en gezamenlijk bespreken hoe de in-
houd van de wondbox in het verzorgingshuis eruit gaat zien.  
In een afzonderlijke sessie is vervolgens ingegaan op de logistieke problemen en oplossingen 
ten aanzien van het aanspreekpunt, de verantwoordelijkheid en uitvoering hiervan.  
 
 
Literatuur 
Regionale Richtlijn wondzorg 
 
 
Sprekers 
Just Eekhof, huisarts; Marcel Knop, specialist ouderengeneeskunde, Polien van der Krogt, ver-
pleegkundig specialist, Femmy Kolkman, verpleegkundig consulent Apotheek Zorgbureau 
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W ilsbeschikking omtrent het levenseinde 
 
Wilsbeschikking omtrent het levenseinde is een thema dat in veel MOVIT-werkgroepen is besproken. 
Het doel van deze MOVIT-scholing is om een praktisch handvat te bieden voor het lokaal instellen 
van een werkwijze die het kenbaar maken van wilsbeschikking en het uitvoeren daarvan mogelijk 
maakt. Dit moet passen binnen de professionele, ethische en bestuurlijke kaders. De leerdoelen van 
deze scholing zjin: 
− Inzicht in maatschappelijke problemen en wensen 
− Inzicht in juridische en ethische kaders  
− Inzicht in de knelpunt m.b.t. het maken van afspraken vanuit verschillende invalshoeken 
− Inspiratie en inzicht in een mogelijke aanpak door presentatie good practice 
 
Vragen die aan bod komen zijn: Waar lopen de verschil-
lende disciplines tegenaan? Hoe lukt het elders om daar 
beleid op te vormen? Hoe gaan we verder, en wat heb-
ben we daar voor nodig? Ook word aandacht besteed 
aan de herziene richtlijn over reanimatie bij kwetsbare 
ouderen, die naar verwachting in maart verschijnt.  
Uiteraard is dit alles bekeken tegen de achtergrond van 
het toenemende aantal complexe ouderen dat thuis 
woont. 
 
Tijdens deze scholing zijn de medisch ethische en de wettelijke aspecten van wilsbeschikking om-
trent het levenseinde besproken. Verder is een good practice uit een verzorgingshuis in Zeist gepre-
senteerd. Voor de discussie is gebruik gemaakt van een panel, bestaande uit een kaderhuisarts ou-
derengeneeskunde, specialist ouderengeneeskunde, bestuurder van een VVT-organisatie, een oude-
ren en een teamleider uit het verzorgingshuis.  
 
In de scholing is achtergrondinformatie verstrekt, een gezamenlijk kader geschetst en zijn keuze-
momenten zichtbaar gemaakt. De werkgroepen kunnen vervolgens zelf toekomstbestendige, prakti-
sche werkafspraken maken. Waarin is opgenomen: wat gaan we doen, wie gaat dat doen en hoe 
gaan we dat vastleggen? 
 
 
Literatuur 
LESA ‘Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen’  
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/hw04_lesa.pdf 
 
De multidisciplinaire richtlijn, inclusief samenvatting en de tabellen.  
https://www.nhg.org/themas/artikelen/mdr-besluitvorming-over-reanimatie 
 
Zie verder ook: http://www.thuisarts.nl/levenseinde 
 
 
Sprekers 
Dorothea Touwen, docent en onderzoeker medische ethiek, sectie Ethiek en recht van de Gezond-
heidszorg LUMC  
Brenda Ott, kaderhuisarts ouderengeneeskunde 


Nieuw voor deze scholing is de grote betrok-
kenheid van de ouderen bij de organisatie en 
uitvoering van de scholing. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van het Ouderenberaad Zorg & Wel-
zijn Zuid-Holland Noord. 



https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/hw04_lesa.pdf

https://www.nhg.org/themas/artikelen/mdr-besluitvorming-over-reanimatie

http://www.thuisarts.nl/levenseinde
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3.  Uitnodigingsbrieven 
 


 







 


 


  


 
 
 
Onderwerp: Uitnodiging MOVIT-voorjaarsscholing 2012 
Kenmerk: 110134/CdW 
Datum: 20 december 2011 
 
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
 
De overstap als oudere van een thuissituatie naar een verzorgingshuis valt niet mee. Daarom is 
het van belang dat zij of hij daar in goede medische handen is en weet dat het gehele multidis-
ciplinaire team een optimale bijdrage levert aan de zorgkwaliteit. Wij zijn blij dat u betrokken 
bent bij een van onze (aanstaande) Lokale Werkgroepen en gezamenlijk dit verbeterproces wilt 
stimuleren.  
 
Inmiddels zijn veel MOVIT-werkgroepen actief aan de slag en het streven is om begin 2012 de 
laatste werkgroepen samengesteld te hebben. Uit de reeds lopende Lokale Werkgroepen heb-
ben zich een aantal overkoepelende thema’s voor verbeterpunten voorgedaan, te weten: com-
municatie en afstemming, functionele diagnostiek, medicatie overdracht, gestructureerd perio-
diek overleg en wondbehandeling. 
Vanuit MOVIT willen we de werkgroepen ondersteunen bij het vormgeven van het verande-
ringsproces rondom deze thema’s. In het najaar van 2011 hebben hiertoe vier scholingsbijeen-
komsten plaatsgevonden. Ook nieuw gevormde en aanstaande werkgroepen willen we graag 
ditzelfde aanbod doen. Bij deze nodigen we u dan ook van harte uit voor de MOVIT- 
voorjaarsscholing! 
 
 
Doel  


Vanaf februari 2012 organiseert MOVIT maandelijks een bijeenkomst rondom één van de be-
noemde thema’s. Tijdens deze scholing krijgt u de gelegenheid om inhoudelijke kennis en prak-
tische ervaringen op te doen. De multidisciplinaire aanpak staat hierbij centraal. Na afloop van 
de bijeenkomsten gaat u naar huis met praktisch toepasbare handvatten om op lokaal niveau 
verder aan de slag te gaan.  
 
 
Doelgroep 


De bijeenkomsten worden aangeboden aan alle lopende én aanstaande werkgroepen van 
MOVIT. Het maakt dus niet uit of uw werkgroep actief bijeen is geweest.  
En heeft u het afgelopen najaar een module gemist, ook dan bent u van harte welkom!  
 
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle werkgroepleden: specialisten ouderengeneeskunde, 
(kader)huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en vertegenwoordigers vanuit het verzor-
gingshuis (bijvoorbeeld: zorg-/teammanagers, EVV’ers, verzorgenden). 







 


 


  


 
 
 
 
Data 


In onderstaand lijstje vindt u voor ieder thema de datum. In de bijlage treft u per thema een 
korte uitwerking van het programma. U kunt zich voor iedere bijeenkomst afzonderlijk opgeven. 
De bijeenkomsten vinden plaats in het LUMC.  
 
Functionele Diagnostiek:   dinsdag 14 februari 2012 
Medicatie-overdracht:   donderdag 15 maart 2012 
Gestructureerd Periodiek Overleg:  donderdag 26 april 2012 
Wondbehandeling:    dinsdag 22 mei 2012 
  
Tijd: 16.00-18.30 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur)  
 
Op vrijdagmiddag 8 juni 2012 organiseert MOVIT tevens een mini-symposium rondom een in-
houdelijk thema. Het programma voor deze bijeenkomst moet nog verder worden vormgege-
ven. Noteert u de datum alvast in uw agenda? 
 
 
Aanmelden  


Aanmelden kan via bijgevoegd aanmeldformulier. Graag opgeven vóór 31 januari 2012. Uiterlijk 
twee weken voor aanvang van de betreffende bijeenkomst ontvangt u een bevestiging. 
 
Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en apothe-
kers. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.  
 
Neemt u voor vragen contact op met Claudia de Waard: 071- 576 61 64 of 
c.dewaard@rbgzhn.nl 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
het MOVIT-projectteam 
 
 
Monique Caljouw 
Jacobijn Gussekloo 
Marleen Kruijt-de Ruijter 
Tony Poot 
Claudia de Waard 
Annet Wind  
 
 
 
 
Bijlagen:  


- Korte toelichting per thema 
- Aanmeldformulier  
- Plattegrond LUMC  







 


 


  


 
 
 


Korte toelichting thema’s 
 
Functionele diagnostiek 
Bij ouderen schiet het ziektegericht denken vanuit het medisch model tekort. Voor veel ziekten geldt 
dat ouderen zo goed mogelijk ingesteld zijn en dat er niet veel ‘winst’ meer valt te behalen. Juist 
dan is het belangrijk om functioneel te denken, door je te richten op vragen als:  
- Wat is voor de oudere zelf belangrijk met het oog op de kwaliteit van leven?  
- Wat gaat goed en hoe kunnen we dat versterken?  
- Hoe kunnen we andere problemen compenseren?  
- Wat betekent dat voor de behandeling en begeleiding?  
- Hoe regel je dit binnen de setting van het verzorgingshuis?  
 
Datum:  14 februari 2012 
Locatie:  LUMC, gebouw 1, collegezaal 3 
Tijd:  16.00-18.30 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur) 
 
 
Medicatie-overdracht 
Het gaat in deze scholing vooral om de logistiek organisatie rond medicatie-overdracht. Wat het 
jaarlijks medicatiereview inhoudt en hoe u dat doet, heeft u vast gehoord via andere kanalen. 
We bespreken de praktische uitvoering van:  
- Het actueel en toegankelijk houden van de medicatielijst  
- Doorvoeren van wijzigingen zó, dat iedereen ervan op de hoogte is en er geen fouten optreden 
in de uitvoering  


- Eenduidig beleid m.b.t. aflevering en controle op inname en de taak die een ieder hierin heeft  
 
Datum:  15 maart 2012 
Locatie:  LUMC, gebouw 1, collegezaal 4 
Tijd:  16.00-18.30 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur) 
 
Gestructureerd Periodiek Overleg  
Het multidisciplinair overleg (MDO) kent vele vormen en vaak hebben de verschillende deelnemers 
verschillende wensen. Wat is een vorm die voor iedereen werkt? Wie zit er dan om tafel? Is er wel 
een tafel? Waar gaat het nou in essentie om en hoe doe je dat? Wat is er voor nodig om het geor-
ganiseerd te krijgen? We krijgen antwoorden op deze vragen door uit te wisselen wat er nu goed 
gaat en krijgen tips voor dingen die beter kunnen. Het MOVIT team heeft een inventarisatie gehou-
den met betrekking tot het ideale MDO en hier een praktisch uitwerking van gemaakt: het GPO. 
 
Datum: 26 april 2012 
Locatie:  LUMC, gebouw 1, collegezaal 4 
Tijd:  16.00-18.30 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur) 
 
Wondbehandeling 
Er zijn verschillende protocollen voor wondbehandeling in onze regio, maar eentje springt eruit in 
efficiëntie en draagvlak. Het is voor alle deelnemers handig om afstemming te krijgen over aanpak 
en materialen. Wat zijn goede, praktische en betaalbare oplossingen? Dat vergt natuurlijk wel de 
bereidheid tot het loslaten van oude gewoonten. ‘Zo doen we het altijd’ is geen argument! Wat is er 
nodig voor een effectieve uitvoering?  
 
Datum: 22 mei 2012 
Locatie:  LUMC.  Exacte locatie volgt. 
Tijd:  16.00-18.30 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur) 
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Multidisciplinaire MOVIT-scholing: wilsbeschikking omtrent het levenseinde 
 
 
Beste leden van bestaande en toekomstige MOVIT-werkgroepen, 
 
Zo’n dertig MOVIT-werkgroepen zijn al actief om de medische zorg in de verzorgingshuizen te  
verbeteren. Ook zijn er nog groepen in de regio die deze uitdaging op gaan pakken.  
Vanuit lopende werkgroepen en ouderenorganisaties komen vragen bij ons binnen die er op wijzen dat 
het thema ‘wilsbeschikking’ op veel plaatsen actueel is en praktische vragen oproept in de toepassing. 
In navolging op de eerdere MOVIT-bijeenkomsten, organiseren we hiervoor een scholing op:  
donderdagmiddag 4 april 2013. U bent hiervoor van harte genodigd! 
 
Programma 
We hebben een gevarieerd programma samengesteld. We hopen dat u aan het eind van de middag naar 
huis gaat met een praktisch handvat voor het lokaal instellen van een werkwijze die het kenbaar maken 
van wilsbeschikking en het uitvoeren daarvan mogelijk maakt. Dit moet passen binnen de professionele, 
ethische en bestuurlijke kaders.  
Vragen die aan bod komen zijn: Waar lopen de verschillende disciplines tegenaan? Hoe lukt het elders 
om daar beleid op te vormen? Hoe gaan we verder, en wat hebben we daar voor nodig? We besteden 
ook aandacht aan de herziene richtlijn over reanimatie bij kwetsbare ouderen, die naar verwachting in 
maart verschijnt.  
Uiteraard bekijken we dit alles tegen de achtergrond van het toenemende aantal complexe ouderen dat 
thuis woont. 
 
Dorothea Touwen (docent en onderzoeker medische ethiek, sectie Ethiek en recht van de Gezondheids-
zorg LUMC) en Brenda Ott (kaderhuisarts ouderengeneeskunde) zullen dit onderwerp vanuit hun  
expertise belichten. Brenda Ott zal o.a. een good practice uit een verzorgingshuis in Zeist bespreken. 
Daarnaast maken we voor de discussie gebruik van een panel, bestaande uit afgevaardigden van  
betrokken disciplines. Want, zoals u gewend bent, staat ook bij deze scholing de multidisciplinaire aanpak 
centraal. 
 
Doelgroep 
De scholing is gericht op de MOVIT-werkgroepleden, maar gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. de 
financiering kunnen er de komende periode nieuwe werkgroepen in de regio ontstaan. Om ook deze  
professionals een handvat te bieden, zijn zij van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.  
 
De brede doelgroep voor deze scholing bestaat daarmee uit: apothekers, huisartsen, praktijk-
ondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde en vertegenwoordigers vanuit het verzorgingshuis  
(verzorgenden, team-/locatiemanagers). 
 
Praktisch 
Datum  :  Donderdag 4 april 2013 
Tijd  :  16.00-18.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur) 
Locatie :  LUMC, gebouw 3, Burumazaal 
 
Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde. Overige deelnemers 
kunnen een certificaat van deelname ontvangen. Aan de scholing zijn geen kosten verbonden. 
 
Aanmelden kan tot 25 maart a.s bij Claudia de Waard. Stuur daarvoor een e-mail met daarin uw naam, 
functie/organisatie en eventueel BIG-nummer naar: c.s.de_waard@lumc.nl.  
Uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de scholing, ontvangt u een bevestiging van deelname. 
 
Graag tot 4 april en met vriendelijke groeten namens het MOVIT-team, 
 
 
Tony Poot, Annet Wind en Claudia de Waard 
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Onderwerp: MOVIT: Inventarisatie apothekers Alphen aan den Rijn en omgeving  


Kenmerk: CdW/110068 
Datum: 16 juni 2011 


 
 
 
Geachte apotheker, 
 
 
Om de steeds oudere en complexere patiënten in verzorgingshuizen optimaal te kunnen helpen 
is pro-actieve, multidisciplinaire zorg van aangetoonde waarde. Hiervoor is het organiseren en 
afstemmen van de zorg met de betrokken hulpverleners een basisvoorwaarde. MOVIT is een 
regionaal project in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) dat als doel 
heeft de kwaliteit en doelmatigheid van de medische zorg in verzorgingshuizen te verbeteren. 
MOVIT wordt uitgevoerd door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het 
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), en wordt ondersteund door de Regionale Commis-
sie Gezondheidszorg ZHN, Reos en de NHG- Kaderopleiding Ouderengeneeskunde. 
 
De afgelopen maanden heeft MOVIT al belangrijke voorbereidende stappen gezet in de regio 
Zuid-Holland Noord. Hierbij zijn betrokken partijen geraadpleegd en geïnformeerd, zoals het 
Ouderenberaad ZHN, de huisartsen(besturen), apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, 
verzorgingshuisbesturen, Zorg en Zekerheid en het Zorgkantoor. Tevens heeft MOVIT op 9 juni 
jongstleden een startbijeenkomst georganiseerd voor alle betrokken partijen in uw regio. Wel-
licht hebben we u daar al mogen begroeten en informeren over MOVIT.  
 
Als vervolg op deze startbijeenkomst nodigt MOVIT u als apotheker uit om in beweging te ko-
men en een concrete stap te zetten op weg naar het verbeteren van de medische zorg voor 
ouderen wonend in verzorgingshuizen in uw regio. Onderstaand vindt u de uitleg bij het ant-
woordformulier dat u bij deze brief aantreft.  
 
Wat gaat MOVIT concreet betekenen voor u als apotheker?  


Bij ieder deelnemend verzorgingshuis wordt een Lokale Werkgroep (LWG) opgericht. Deze 
groep bestaat minimaal uit een aanspreekbare groep huisartsen, een apotheker, een specialist 
ouderengeneeskunde en een leidinggevende van het verzorgingshuis. De Lokale Werkgroep 
heeft als taak om verbeterpunten voor de eigen organisatie te benoemen en deze te prioriteren. 
De huidige standpunten van KNMG, LHV en NHG ten aanzien van optimale ouderenzorg vormen 
hierbij het uitgangspunt. Vervolgens zet de Lokale Werkgroep stappen op weg naar realisatie 
van de gewenste verbeteringen en legt deze voor aan de belangrijke betrokken partijen. Uitein-
delijk zet de Lokale Werkgroep de uitvoering van het verbeterplan in gang.  
Dit proces vergt naar verwachting minimaal vier vergaderingen in het eerste jaar en daarna 
twee vergaderingen per jaar. 
 
 
 
 
 







 


 


  


 
 
 


 
 


Wat wordt uw rol in het verzorgingshuis? 


Via bijgaand antwoordformulier inventariseert MOVIT: 
1.  Uw bestaande samenwerking met een of meerdere verzorgingshuizen; 
2.  Of u wilt deelnemen in een van de Lokale Werkgroepen van de verzorgingshuizen.  


 
Daar waar problemen, doublures of lacunes ontstaan, neemt MOVIT contact op met de betrok-
kenen om naar oplossingen te zoeken. Gelijktijdig aan deze inventarisatie ontvangen de huis-
artsen een soortgelijk verzoek. Ook zijn we in gesprek met de verzorgingshuizen over hun deel-
name aan MOVIT.  
Uiteindelijk heeft het verzorgingshuis het laatste woord bij het aangaan van een structurele 
samenwerking. Hierbij zal een, naar wederzijdse tevredenheid, bestaande samenwerking steeds 
gerespecteerd worden. Het streven is om op korte termijn met de Lokale Werkgroepen van 
start te gaan. 
 
Financiering 


MOVIT streeft ernaar een structurele honorering voor alle deelnemende zorgverleners te reali-
seren binnen de bestaande financieringssystematiek. Hiertoe wordt overleg gevoerd met de 
zorgverzekeraar en het Zorgkantoor. Dit proces verloopt voorspoedig maar is nog niet afgerond. 
 
Onderzoek 


Naast dit antwoordformulier ontvangt u binnenkort tevens een digitale vragenlijst betreffende 
uw mening en verwachtingen ten aanzien van de verzorgingshuiszorg. Deze vragenlijst wordt 
door MOVIT gebruikt om in de evaluatie aan te kunnen tonen in hoeverre de vorming van de 
Lokale Werkgroepen van invloed is op onder andere de ervaren tevredenheid en kwaliteit van 
de medische zorg in de verzorgingshuizen. De ingevulde vragenlijsten worden geheel anoniem 
verwerkt. Graag attenderen wij u op het belang van het invullen van deze vragenlijst, ook als u 
ervoor kiest om niet deel te nemen in een Lokale Werkgroep.  
 
We zien uw ingevulde antwoordformulier graag uiterlijk woensdag 29 juni retour.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten namens het gehele MOVIT-team, 


 
 
 
 
 


 
Tony Poot, projectleider MOVIT 
 
 
 


 
 


 


Neemt u voor vragen contact op met Claudia de Waard: c.dewaard@rbgzhn.nl of 071- 576 6164 
 
 







 


  


 
 
 


 
 
 
 
 
 
Onderwerp: MOVIT: Inventarisatie huisartsen Alphen aan den Rijn en omgeving  
Kenmerk: CdW/110067 
Datum: 20 juni 2011 
 
 
 
Geachte huisarts, beste collega, 
 
 
Om de steeds oudere en complexere patiënten in verzorgingshuizen optimaal te kunnen helpen 
is pro-actieve, multidisciplinaire zorg van aangetoonde waarde. Hiervoor is het organiseren en 
afstemmen van de zorg met de betrokken hulpverleners een basisvoorwaarde. MOVIT is een 
regionaal project in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) dat als doel 
heeft de kwaliteit en doelmatigheid van de medische zorg in verzorgingshuizen te verbeteren. 
MOVIT wordt uitgevoerd door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het 
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), en wordt ondersteund door de Regionale Commis-
sie Gezondheidszorg ZHN, Reos en de NHG- Kaderopleiding Ouderengeneeskunde. 
 
De afgelopen maanden heeft MOVIT al belangrijke voorbereidende stappen gezet in de regio 
Zuid-Holland Noord. Hierbij zijn betrokken partijen geraadpleegd en geïnformeerd, zoals het 
Ouderenberaad ZHN, de huisartsen(besturen), apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, 
verzorgingshuisbesturen, Zorg en Zekerheid en het Zorgkantoor. Tevens organiseerde MOVIT 
op 9 juni jongstleden een startbijeenkomst voor alle betrokken partijen in uw regio. Wellicht 
hebben we u daar al mogen begroeten en kunnen informeren over MOVIT. Als vervolg op deze 
startbijeenkomst nodigt MOVIT u als huisarts uit om in beweging te komen en een concrete 
stap te zetten op weg naar het verbeteren van de medische zorg voor ouderen wonend in ver-
zorgingshuizen in uw regio. Onderstaand vindt u de uitleg bij het antwoordformulier dat u bij 
deze brief aantreft.  
 
Wat gaat MOVIT concreet betekenen voor u als huisarts?  
Bij ieder deelnemend verzorgingshuis wordt een Lokale Werkgroep (LWG) opgericht. Deze 
groep bestaat uit een aanspreekbare groep huisartsen, een apotheker, een specialist ouderen-
geneeskunde en een leidinggevende van het verzorgingshuis. De Lokale Werkgroep heeft als 
taak om verbeterpunten voor de eigen organisatie te benoemen en deze te prioriteren. De hui-
dige standpunten van KNMG, LHV en NHG ten aanzien van optimale ouderenzorg vormen hier-
bij het uitgangspunt. Vervolgens zet de Lokale Werkgroep stappen op weg naar realisatie van 
de gewenste verbeteringen en legt deze voor aan belangrijke betrokken partijen. Uiteindelijk 
zet de Lokale Werkgroep de uitvoering van het verbeterplan in gang. Dit proces vergt naar ver-
wachting minimaal vier vergaderingen in het eerste jaar en daarna twee vergaderingen per 
jaar. 
 
 
 
 
 
 







 


  


 
 
 
Wat wordt uw rol in het verzorgingshuis? 
Voor het vormen van de Lokale Werkgroepen is het nodig dat alle betrokkenen in de regio aan-
geven welke rol zij kiezen in een verzorgingshuis. Op het bijgaande antwoordformulier inventa-
riseert MOVIT uw voorkeur. U wordt gevraagd een keuze te maken uit de volgende drie moge-
lijkheden:  
 
1) trendvormer: als preferente huisarts wilt u actief deelnemen aan de Lokale Werkgroep van 


het verzorgingshuis met een groep trendvormers. In andere verzorgingshuizen waar u als 
huisarts blijft komen, stelt u zich op als trendvolger; 


2) trendvolger: als preferente huisarts geeft u aan níet deel te willen nemen aan de Lokale 
Werkgroep, maar het gevormde beleid van de Lokale Werkgroep te respecteren;  


3) u geeft aan géén preferente huisarts in het verzorgingshuis te willen zijn. In de verzorgings-
huizen waar u patiënten heeft, stelt u zich op als trendvolger en bent bereid uw  


 patiënten over te laten stappen naar één van de preferente huisartsen. Patiënten behouden 
overigens te allen tijde hun vrije artsenkeuze. 


 
Daar waar problemen, doublures of lacunes ontstaan, neemt MOVIT contact op met de betrok-
kenen om naar oplossingen te zoeken. 
Gelijktijdig aan deze inventarisatie ontvangen de apothekers en specialisten ouderengenees-
kunde een soortgelijk verzoek. Ook zijn we in gesprek met de verzorgingshuizen over hun deel-
name aan MOVIT. Na afloop van de totale inventarisatie kunnen we per verzorgingshuis starten 
met de vorming van de Lokale Werkgroepen. Daarmee zetten we een concrete stap op weg 
naar het organiseren en verbeteren van de medische zorg voor ouderen wonend in verzor-
gingshuizen. We willen zo snel mogelijk tot de vorming van de Lokale Werkgroepen overgaan. 
 
Financiering 
In nauwe samenwerking met de Kring van huisartsen, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, het 
Zorgkantoor en het Nationaal Programma Ouderenzorg werkt MOVIT aan de ontwikkeling van 
een honoreringsmodel. Dit model moet het voor huisartsen mogelijk maken om de tijd die zij 
investeren in de organisatie van de zorg op uurbasis te declareren. Deze regeling zal op den 
duur in de plaats komen van de huidige M&I-module Verzorgingshuiszorg. 
 
Tevens ontvangt u een dezer dagen van ons een digitale vragenlijst betreffende uw mening en 
verwachtingen ten aanzien van de verzorgingshuiszorg. Deze vragenlijst wordt door MOVIT 
gebruikt om in de evaluatie aan te kunnen tonen in hoeverre de vorming van de Lokale Werk-
groepen van invloed is op onder andere de ervaren tevredenheid en kwaliteit van de medische 
zorg in de verzorgingshuizen. De ingevulde vragenlijsten worden geheel anoniem verwerkt. 
Graag attenderen wij u op het belang van het invullen van deze vragenlijst, ook als u er voor 
kiest om geen preferente huisarts te willen zijn.  
 
Wij zien uw ingevulde antwoordformulier graag uiterlijk woensdag 29 juni retour.  
 
Met vriendelijke groeten namens het gehele MOVIT-team, 


 
 
 
 
 


Tony Poot, projectleider MOVIT 
 
Neemt u voor vragen contact op met Claudia de Waard: c.dewaard@rbgzhn.nl of 071- 576 6164 







  


 


 
 
 
Aan de specialisten ouderengeneeskunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp Inventarisatie 
Kenmerk CdW / 100177 
Datum 21 december 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Om de steeds oudere en complexere patiënten in verzorgingshuizen optimaal te kunnen hel-
pen is pro-actieve, multidisciplinaire zorg van aangetoonde waarde. Hiervoor is het organise-
ren en afstemmen van de zorg met de betrokken hulpverleners een basisvoorwaarde. MOVIT 
is een regionaal project in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) dat 
als doel heeft de kwaliteit en doelmatigheid van de medische zorg in verzorgingshuizen op 
deze wijze te verbeteren. Hiermee willen we een vervolg geven aan de pilot ‘preferente huis-
artsen’ zoals ingezet door Reos.  
 
De afgelopen maanden heeft MOVIT al belangrijke voorbereidende stappen gezet in de re-
gio. Hierbij zijn veel belanghebbende partijen gehoord en geïnformeerd, zoals het Ouderen-
beraad ZHN, de huisartsen(besturen), de apothekers, de specialisten ouderengeneeskunde, 
de verzorgingshuisbesturen, Zorg en Zekerheid en het Zorgkantoor.  
 
Concreet heeft dit er onder andere toe geleid dat acht verzorgingshuizen in Leiden en Voor-
schoten meedoen aan MOVIT. Middels deze brief en antwoordformulier willen we de verde-
ling en inzet van specialisten ouderengeneeskunde over de verzorgingshuizen van Leiden en 
Voorschoten in kaart brengen. Onderstaand vindt u de uitleg bij het antwoordformulier dat u 
als bijlage bij deze brief aantreft.  
 
 







  


 


 
 
 
 
In welk verzorgingshuis werkt u als specialist ouderen geneeskunde?  
 
De eerste stap van MOVIT is te komen tot een samenwerkende groep hulpverleners per ver-
zorgingshuis. Naast huisartsen, apothekers en leidinggevenden van de verzorging speelt de 
specialisten ouderengeneeskunde hierin een belangrijke rol. Om optimale zorg te realiseren 
is het essentieel om per verzorgingshuis vast te stellen wie deze zorg zal leveren. Hiertoe is 
aan alle huisartsen en apothekers gevraagd in welk huis zij preferent zouden willen zijn. Nu 
vragen wij u in welk verzorgingshuis u reeds zorg verleent en of u bereid én in de gelegen-
heid bent deel te nemen aan de Lokale Werkgroep (LWG). Als deelnemende specialist oude-
rengeneeskunde committeert u zich aan het verzorgingshuis en zet u zich in voor het realise-
ren van een samenhangend, multidisciplinair zorgaanbod voor alle bewoners. 
 
 
Neemt u in uw verzorgingshuis actief deel aan een Lokale Werkgroep?  
 
Bij ieder deelnemend verzorgingshuis wordt een Lokale Werkgroep (LWG) opgericht. Deze 
groep bestaat uit een apotheker, twee á drie preferente huisartsen, een specialist ouderen-
geneeskunde en een leidinggevende van het verzorgingshuis. De LWG heeft als taak om 
verbeterpunten voor de eigen situatie te benoemen en deze te prioriteren. Vervolgens doet 
de LWG suggesties voor het realiseren van de gewenste verbeteringen in een verbeterplan 
en legt deze voor aan de belangrijke betrokken partijen. Uiteindelijk zet de LWG de uitvoe-
ring van het verbeterplan in gang.  
 
Dit proces wordt vanuit MOVIT door een kaderhuisarts Ouderengeneeskunde begeleid. Het 
realiseren van een structureel, patiëntgebonden multidisciplinair overleg (MDO) wordt hierbij 
als zeer wenselijk beschouwd. 
 
Wat wordt van specialisten ouderengeneeskunde in een LWG verwacht? Dit proces vergt zes 
vergaderingen in het eerste jaar en daarna twee vergaderingen per jaar. 
 
 
Financiering 
 
MOVIT streeft ernaar een structurele honorering voor alle deelnemende zorgverleners te rea-
liseren binnen de bestaande financieringssystematiek. Voor de specialist ouderengeneeskun-
de is dit deels al geregeld voor de hogere zorg zwaarte pakketten (ZZP). Voor de ZZP 1 en 2 
is dit nog niet het geval. Hiertoe wordt overleg gevoerd met de zorgverzekeraar en het Zorg-
kantoor. Dit proces is nog niet afgerond. 
 
 







  


 


 
 
 
 
Tijdschema 
 
We vragen u om zo snel mogelijk bijgaand antwoordformulier aan ons terug te sturen. Daar 
waar problemen, doublures of lacunes ontstaan, neemt MOVIT contact op met de betrokken 
specialisten ouderen geneeskunde om naar oplossingen te zoeken. Het streven is om in ja-
nuari 2011 met de Lokale Werkgroepen van start te gaan. Ook streven we ernaar dan meer 
duidelijkheid te hebben over het honoreringsmodel.  
 
Binnenkort ontvangt u tevens van ons een digitale vragenlijst betreffende uw mening en ver-
wachtingen ten aanzien van de verzorgingshuiszorg. Graag attenderen wij u op het belang 
van het invullen van deze vragenlijst, ook als u ervoor kiest om geen deel te willen nemen 
aan een locale werkgroep. 
 
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groeten namens het gehele MOVIT-team, 
 
 
 
 
Tony Poot, projectleider MOVIT 
 
 
NB: Gezien de vertragingen bij de postbezorging sturen we u deze brief zowel digitaal  
als per post. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Tony Poot, projectleider: a.j.poot@lumc.nl of 071 - 526 8444 
Claudia de Waard, projectmanager: c.dewaard@rbgzhn.nl of 071- 576 6164  





		MOVIT startbijeenkomst - Brief inventarisatie voorkeur individuele apothekers

		MOVIT startbijeenkomst - Brief inventarisatie voorkeur individuele huisartsen

		MOVIT startbijeenkomst - Brief inventarisatie voorkeur individuele specialisten ouderengeneeskunde
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Leiden, 22 juni 2012 
 
 
 
Beste MOVIT-er, 
 
Als Lokale Werkgroep MOVIT bent u al enige tijd aan de slag om de medische zorg in het 
verzorgingshuis te verbeteren. Inmiddels zijn er in de hele regio al veel mooie verbeterideeën 
ontstaan en deels ook al uitgevoerd. Om deze ideeën verder te verspreiden, organiseert MOVIT 
dit najaar een “So you think you can MOVIT!?”- symposium.  
 
Tijdens dit symposium krijgen Lokale Werkgroepen de gelegenheid om hun (uitgevoerde) 
verbeteridee te presenteren. Wij zijn er van overtuigd dat iedere werkgroep wel een ‘parel’ 
heeft die het waard is om te delen met de regio. Daarom willen we u vragen om na te denken 
over de vraag: “Welk verbeterplan zijn wij het meest trots op”, om deze als Lokale Werkgroep 
te presenteren aan de regio? 
 
Hoe gaat het in zijn werk?  


De werkgroepen strijden op 9 oktober 2012 om de titel ‘meest getalenteerde MOVIT-
werkgroep’. Alle werkgroepen worden uitgenodigd een verbeteridee in te dienen. Acht 
werkgroepen worden genomineerd en in de gelegenheid gesteld om hun verbeteridee tijdens 
de plenaire sessie te presenteren. Om ook de niet genomineerde ideeën te verspreiden, vragen 
we iedere werkgroep haar verbeteridee op een poster weer te geven.  
 
Let op: mocht u als werkgroep écht geen verbeteridee in kunnen sturen of niet genomineerd 
worden, dan hebben we u op 9 oktober toch hard nodig! Allereerst biedt deze avond u de 
gelegenheid om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast krijgt u als 
zorgprofessional de mogelijkheid om de uiteindelijke winnaar te bepalen. 
 
We streven ernaar om deze avond geaccrediteerd te krijgen voor huisartsen, apothekers en 
specialisten ouderengeneeskunde. Overige deelnemers kunnen, op verzoek, een certificaat van 
deelname ontvangen. 
 
Kortom: Noteert u onderstaande datum in uw agenda zodat u deze unieke avond niet mist?  
 


Datum:  Dinsdag 9 oktober 2012 
Tijd:   18.30 - 20.30 uur (ontvangst vanaf 18.00 uur met buffet) 
Locatie:  LUMC, gebouw 3,  Burumazaal 


 


Bijlagen: 
- Nadere toelichting op de benodigde voorbereidingen door de werkgroepen 
- Aanmeldformulier, graag vóór 17 september retour  
 
We kijken erg uit naar deze avond en wensen u veel succes met de voorbereidingen. Uiteraard 
staat MOVIT open voor verdere vragen of suggesties. De kaderhuisartsen zijn geïnformeerd 
over deze avond, en zullen hierover ook nog contact met de werkgroepen opnemen.  
Rest me u een fijne zomer te wensen. 
 
Met vriendelijke groeten namens het projectteam MOVIT, 
 
 
A.J. Poot, projectleider 







 


 


  


 
 


 


Toelichting op het “So you think you can MOVIT?!” -symposium 
 
 


Iedere werkgroep wordt in de gelegenheid gesteld om haar verbeteridee te presenteren via een 
presentatie en/of poster. Hiervoor geldt het volgende tijdspad: 
 
Datum Actie Wie 


13 augustus:  Deadline indienen van voorstel voor de 
presentatie en/of poster (zie 1) 


Iedere Lokale Werkgroep 


13 augustus: MOVIT verstuurt iedere werkgroep een 
format voor de poster. De werkgroepen 
staan vrij hier gebruik van te maken 


MOVIT 


27 augustus:   Bekendmaking acht projecten die een 
presentatie kunnen houden (zie 2) 


MOVIT 


17 september: Deadline inschrijftermijn symposium 
(zie aanmeldformulier) 


Ieder werkgroeplid 


17 september:  Deadline aanleveren posters voor de 
drukker (drukken gaat via MOVIT) 


Iedere Lokale Werkgroep, via 
MOVIT 


9 oktober:  Symposium “So you think you can 
MOVIT?!” 


Ieder werkgroeplid, of in ieder 
geval een afvaardiging uit de LWG 


 
 
 


1) Aan welke voorwaarden moet het voorstel voldoen?  


Alle ‘parels’ uit de MOVIT-werkgroepen kunnen ingediend worden voor de presentatie. Het hoe-
ven niet persé groots en meeslepende resultaten te zijn. Juist ook kleine en eenvoudige verbe-
teringen zijn van harte welkom.  
 
We verzoeken iedere werkgroep haar parel op maximaal een half A-4 te beschrijven. Dit hoeven 
geen volledig uitgewerkte plannen te zijn, het gaat erom dat wij een inschatting kunnen maken 
van de thema’s en voor voldoende variëteit in het programma kunnen zorgen. Bij het beschrij-
ven van de parel kunnen onderstaande vragen meegenomen worden:  
 


1. Welk doel heeft de Lokale Werkgroep met dit verbeteridee voor ogen?  
2. Welke resultaten heeft het project opgeleverd/zal het naar verwachting opleveren? 


Wat is hiervan de meerwaarde?  
3. Voor welke doelgroepen zijn deze resultaten van belang?  
4. Welke aanpak heeft de Lokale Werkgroep gehanteerd?  
5. Met welke weerstanden/hobbels heeft de werkgroep te maken (gehad) bij de uitvoe-


ring van het idee? Hoe is de Lokale Werkgroep daarmee omgegaan? 
6. Hoe uitvoerbaar is het project? Is deze vernieuwing gemakkelijk in te passen in de 


huidige werkwijzen? Is hij ook eenvoudig uitvoerbaar voor andere werkgroepen?   
7. Welke activiteiten zijn/worden ondernomen om een goede verspreiding en borging 


van de resultaten te bevorderen? Welke rol vervult de Lokale Werkgroep hierin?  
 
Tot maandag 13 augustus kunnen de voorstellen ingediend worden bij Claudia de Waard. Dit 
kan zowel per e-mail als per post.  
 
 


 







 


 


  


 
 


 


 
2. Vormgeving en tijdsduur presentatie 


De acht genomineerde werkgroepen krijgen op het symposium 5 minuten presentatietijd, ge-
volgd door 5 minuten discussie. Eigen creativiteit in de vormgeving van de presentatie word ten 
zeerste op prijs gesteld. Verzoeken t.a.v. apparatuur graag ruim van tevoren indienen. 
 


Een vakjury zal vervolgens de genomineerde presentaties kritisch en opbouwend beoordelen. 
Uiteindelijk zullen zij een stemadvies geven. De werkgroepleden (in het publiek) bepalen ver-
volgens de uiteindelijke winnaar.  
 
De jury bestaat in ieder geval uit:  
1.      Wilco Achterberg: specialist ouderengeneeskunde 
2.      Henk Frans Kwint: apotheker 
3.      Annet Wind: kaderhuisarts ouderengeneeskunde 
4.      Milanda Koopman: zorgmanager woonzorgcentra 
5.      Irma Gehner: ouderenvertegenwoordiger 
 
 
Prijzen 


Uiteraard zijn er prijzen te winnen in diverse categorieën. Daarnaast 'wint' iedereen genoeg 
inspiratie om zelf (verder) mee aan de slag te gaan in de werkgroep.  
 
 


Contact 
Neemt u bij vragen contact op met Claudia de Waard, via onderstaande contactgegevens.  
 


Claudia de Waard 
Projectmanager MOVIT 
P/a Regionaal Bureau Gezondheidszorg ZHN 
Fruitweg 50, 2321 DH te Leiden 
E-mail: c.dewaard@rbgzhn.nl 
Tel: 071 – 576 61 64 
 


 
 
 







Programma 


“So you think you can MOVIT?!” 
9 oktober 2012


18.00 uur Buffet en postersessie
Welke poster inspireert u het meest?


18.30 uur Welkomstwoord
Door: Jacobijn Gussekloo, Trekker Academische Werkplaats Ouderenzorg NZH


18.45 uur Samenwerking en afstemming
LWG Salem, Katwijk. Door: Joke van Beelen, locatiemanager


18.55 uur Spreekuur internist in verzorgingshuis
LWG Mariëngaerde, Warmond. Door: Jojan Froeling, huisarts


19.05 uur Medicatiecheck en communicatie cliënt
LWG De Schutse, Noordwijkerhout. Door: Regine Siedenburg, apotheker


19.15 uur Postersessie in foyer


19.30 uur Gestructureerd Periodiek Overleg Plus (GPOP)
LWG Duinrand, Katwijk. Door: Eric Bartels, locatiemanager


19.40 uur Concentreren van de huisartsenzorg 
LWG Lorentzhof, Leiden. Door: Claire Schuivens, huisarts


19.50 uur Diabeteszorg 
LWG ’t Huis op de Waard, Leiden. Door: Gerda van der Tang, zorgmanager


20.00 uur Discussie
O.l.v. Jacobijn Gussekloo en Annet Wind


20.15 uur Prijsuitreiking en evaluatie


20.30 uur Sluiting







Handreiking jury “So you think you can MOVIT”


 Vanaf 18.00 uur zal er een buffet klaar staan voor iedereen. Een aparte tafel is gereserveerd 
voor jullie als jury-leden zodat jullie nader kennis met elkaar kunnen maken. Annet Wind zal 
jullie hier opvangen. Zij neemt deel aan het projectteam van MOVIT, en zal als kaderhuisarts 
ouderengeneeskunde ook zitting nemen in de jury. 


 Veertien werkgroepen hebben een poster ingediend met hun verbeterplan. Deze worden alle 
14 tentoongesteld in de foyer. Bij binnenkomst én gedurende de postersessie om 19.15 uur 
kiezen de deelnemers (m.b.v. stickers) de beste poster. Voor de geïnteresseerden onder jullie 
stuur ik bij deze de pdf’s mee. Let op: het zijn dus 14 documenten!


 Van de 14 posters heeft MOVIT er 6 geselecteerd voor een plenaire toelichting. Dit zijn:


o Samenwerking en afstemming, Salem
o Spreekuur internist in verzorgingshuis, Mariengaerde
o Medicatiecheck en communicatie cliënt, De Schutse
o Gestructureerd Periodiek Overleg+, Duinrand
o Concentreren van de huisartsenzorg, Lorentzhof
o Diabeteszorg, ’t Huis op de Waard


 Deze werkgroepen krijgen ieder 5 minuten de tijd om hun verbeterplan toe te lichten. 
Gevraagd is of ze één specifiek aspect uit het verbeterplan willen presenteren. De poster 
wordt op de muur geprojecteerd, dus ze hoeven hem niet ‘voor te dragen’. Na iedere 
presentatie is er 5 minuten ruimte voor discussie met de zaal en de vakjury. Jullie kunnen de 
verbeterplannen, vanuit je eigen achtergrond, positief becommentariëren op de inhoud, het 
proces en de presentatie (zie punten hieronder).


 Na iedere presentatie wordt het publiek gevraagd te stemmen, a.d.h.v de volgende 
stellingen:
1. Hoe relevant is dit verbeterplan voor u? 
2. Hoe toepasbaar is dit verbeterplan voor u? 
3. Werkt dit verbeterplan voor u inspirerend? 


 Na afloop van de 6 presentaties is er nog 15 minuten ruimte van discussie. Onder leiding van 
Jacobijn Gussekloo (dagvoorzitter) zal hier met jullie en het publiek gesproken worden over 
de meerwaarde van de projecten, de leerervaringen, en waarom MOVIT hiervoor nodig is. 


Beoordelingscriteria MOVIT-verbeterplannen:


Inhoud:
 Is het doel van het verbeterplan helder? 
 Lost het plan (= de aanpak) het gesignaleerde probleem op/heeft opgelost? 
 Voor welke doelgroepen zijn deze resultaten van belang? Worden patiënten tijdig geïnformeerd 


en/of betrokken?
 Hoe uitvoerbaar is het project? Is deze vernieuwing gemakkelijk in te passen in de huidige 


werkwijzen? Is hij ook eenvoudig uitvoerbaar voor andere werkgroepen? 
 Zijn er passende en voldoende activiteiten ondernomen om een goede verspreiding en borging


van de resultaten te bevorderen? Is er aandacht besteed aan de acceptatie van het plan?


Proces uitvoering: 
 Wordt het veranderproces goed geleid? Iedere discipline vervult zijn/haar taken.
 Hoe is de LWG omgegaan met de ervaren weerstanden/hobbels? 


Presentatie:
 Fungeert deze presentatie als inspiratiebron voor andere werkgroepen om met dit onderwerp aan 


de slag te gaan?
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Naam LWG: 
 
 
 
De situatie: 
 
 
 
De groep: 
 
 
 
Het proces: 
 
 
 
Je rol als kaderhuisarts: 
 
 
 
Het bereikte resultaat: 
 
 


EVALUATIE MOVIT-WERKGROEPEN KADERHUISARTSEN 
Graag ingevuld retour vóór donderdag 15 november 2012 


 
 
1. Typeer in steekwoorden je werkgroep(en): 
Vul onderstaande vragen per werkgroep afzonderlijk in! Kopieer hiervoor zo nodig het 
tekstblok. 
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Welke strategie heb je gehanteerd bij de begeleiding van de werkgroep(en)? 
 
 
 
 
 
Was deze strategie bij aanvang bewust of gaandeweg ontstaan? 
 
 
 
 
 
 
Welke aspecten van je begeleiding beschouw je als succesvol? 
 
 
 
 
 
 
Wat zou je een volgende keer anders doen? 
 
 
 
 
 
 
Wat vond je het leukste? 
 
 
 
 
 
 
Wat vond je het meest lastig? 
 


2. Het individuele proces dat je met de werkgroep(en) hebt doorlopen 
Graag bij iedere vraag een korte toelichting op je antwoord.  
Mocht je meerdere groepen begeleiden, dan kun je de vragen voor iedere groep 
afzonderlijk beantwoorden.  
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Op welke kwaliteiten als kaderhuisarts heb je een beroep gedaan bij het 
begeleiden van de werkgroep(en)? 
 
 
 
 
 
 
Heb je in de kaderopleiding voldoende competenties ontwikkeld om deze 
functie te vervullen?  
 
 
 
 
 
 
 
Had je het gevoel aan de verwachtingen van de groep(en) te kunnen 
voldoen?  
 


 
3. De rol van de kaderopleiding ouderengeneeskunde 
Graag bij iedere vraag een korte toelichting op je antwoord. 
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Wat vond je van de instructie die je vanuit MOVIT bij aanvang hebt 
meegekregen om de groep(en) te begeleiden? 
 
 
 
 
 
 
Wat heb je hierin gemist? 
 
 
 
 
 
 
Hoe vond je de begeleiding vanuit MOVIT gedurende het proces van de 
werkgroepen?  
 


4. De begeleiding vanuit MOVIT 
Graag bij iedere vraag een korte toelichting op je antwoord. 
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