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Inleiding
De vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal is een
ingebouwde tweedelijnsdiscipline. Ze heeft gemerkt dat er binnen onze samenleving een
verschuiving plaatsvindt in de gezondheidszorg van tweede- naar eerstelijnszorg. De insteek vanuit
de politiek en zorgverzekeraars is om de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn beter te
laten verlopen en waar mogelijk de zorg dichter bij de mens te brengen. Hierover kunt u meer lezen
in bijlage 1. De vakgroep verwacht dat zij hierin mee zal gaan. In opdracht van deze vakgroep hebben
wij onderzocht welke samenwerkingsmogelijkheden er met een aantal door het FZR geselecteerde
aanbieders van psychosociale zorg in de eerste lijn zijn. De betreffende aanbieders zijn MEE,
Traverse, NSWAC, TWB en een aantal huisartsenpraktijken in Roosendaal.

Samenwerkingskaart
Om de resultaten van het onderzoek het beste tot hun recht te laten komen hebben wij een
samenwerkingskaart gemaakt. In de samenwerkingskaart staan alle instellingen die hebben
meegewerkt aan het onderzoek beschreven, met uitzondering van de huisartsen. Deze hebben we
algemeen beschreven vanwege de grote hoeveelheid huisartsen in de regio van het Franciscus
Ziekenhuis in Roosendaal. De Samenwerkingskaart bestaat uit 10 verschillende hoofdstukken.
Samenvatting onderzoek
In het eerste hoofdstuk staat een samenvatting van het onderzoek.
Beschrijving instellingen
Hoofdstuk 2 tot en met 6 beschrijft iedere instelling die heeft meegewerkt aan het onderzoek.
In deze hoofdstukken vindt u belangrijke algemene informatie over de instellingen. De punten die
naar voren komen in deze hoofdstukken zijn:
-

Contactgegevens

-

Doelgroep

-

Taken

-

Indicatie/financiering

Vormen van samenwerking
Hoofdstuk 7 beschrijft verschillende vormen van samenwerking. De volgende vormen van
samenwerking worden hier beschreven:
-

Intervisie;

-

Overleg op patiëntniveau;

-

Overdracht patiëntniveau;

-

Afstemming van taken;

-

Algemeen overleg;
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-

Beleidsoverleg;

-

Gezamenlijke activiteiten.

Per samenwerkingsvorm wordt omschreven welke instelling openstaat voor deze vorm van
samenwerking.
Wensen van de instellingen
In hoofdstuk 8 worden de wensen van de instelling beschreven op het gebied van (mogelijkheden
voor uitbreiding/aanpassing van) de samenwerking.
Discussie en Aanbevelingen
In hoofdstuk 9 beschrijven we onze discussie en aanbevelingen gebaseerd op de informatie die we
hebben verkregen vanuit het onderzoek.
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1. Samenvatting
opji

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het
Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de samenleving. De
insteek vanuit de politiek en zorgverzekeraars is om de samenwerking tussen de eerste en de tweede
lijn beter te laten verlopen en waar mogelijk de zorg dichter bij de mens te brengen. Het programma
Welzijn Nieuwe Stijl is in het leven geroepen om de WMO beter te ondersteunen. De vakgroep
verwacht dat zij in de ontwikkelingen mee zal gaan. Zij heeft daarom opdracht gegeven te
onderzoeken welke mogelijkheden er voor haar bestaan tot samenwerking met zorgaanbieders in de
eerste lijn. De vakgroep heeft hiervoor eerstelijnsaanbieders geselecteerd, te weten: MEE, Traverse,
NSWAC, TWB en een aantal huisartsenpraktijken in Roosendaal. Besloten is om de geselecteerde
instellingen te benaderen voor het afnemen van een kort interview en enquêtes en om
literatuuronderzoek te doen. Vanuit het onderzoek valt te concluderen dat er animo bij de
eerstelijnsaanbieders is voor het opstarten of uitbreiden van samenwerking met de vakgroep. Per
instelling verschilt de interesse voor samenwerking en de samenwerkingsvorm. Naast wensen voor
het opstarten of uitbreiden van de samenwerking wordt er ook aangegeven dat de taken van de
vakgroep medisch maatschappelijk werk niet bij iedere instelling bekend zijn. Daarnaast is tijdens het
onderzoek naar voren gekomen dat er weinig kennis is over de ontwikkelingen binnen de zorg die op
dit moment plaats vinden.
De belangrijkste aanbevelingen die uit de conclusie voortvloeien zijn:
-

Het profileren van het medisch maatschappelijk werk.
Meer naar buiten treden richting de instellingen, bijvoorbeeld door een flexplek in te nemen
bij “Het Punt” in Roosendaal.
Met verder onderzoek de mogelijkheden onderzoeken van een breed multidisciplinair
samenwerkingsverband waar de vakgroep en onderzochte instellingen bij aan kunnen
sluiten.
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2. MEE West-Brabant
2.1 Contactgegevens
2.1.1 Adresgegevens
Langdonk 1 | 4707 TG Roosendaal
Postbus 3207 | 4800 DE Breda
2.1.2 Telefoongegevens
Telefoon

0165 593260

Fax

0165 398038

2.1.3 Emailgegevens
info@meewestbrabant.nl
www.meewestbrabant.nl

2.2 Doelgroep
MEE West-Brabant is een organisatie waar mensen met een beperking terecht kunnen. De doelgroep
‘mensen met een beperking’ is erg groot. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met een
lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en/of een zintuiglijke beperking. Daarnaast is
MEE West-Brabant er ook voor mensen met een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel,
een ontwikkelingsachterstand of een vorm van autisme. Uit een gesprek met consulent Lambregts
van MEE West-Brabant (interview, 2013) is naar voren gekomen dat mensen met een verstandelijke
beperking de grootste doelgroep vormen. Het contact tussen MEE West-Brabant en de cliënt is altijd
laagdrempelig en heeft als doel dat de cliënt, net als anderen, zo zelfstandig mogelijk kan leven en op
een volwaardige manier in de samenleving mee kan doen (MEE West-Brabant, z.d.). De problematiek
van de doelgroep heeft te maken met alle leefgebieden waar beperkingen op van invloed kunnen
zijn. Hierbij valt te denken aan wonen, werken, school, dagbesteding en vrijetijdsbesteding (interview
Lambregts, 2013). Daarnaast richt MEE West-Brabant zich ook op het netwerk van deze mensen,
zoals een partner, broer of zus, vriend of vriendin, leerkrachten enz. (MEE West-Brabant, z.d.).

2.3 Taken
Mensen met een beperking worden geholpen door MEE West-Brabant op momenten in hun leven
dat zij er zelfstandig niet meer uitkomen, bijvoorbeeld wanneer zich problemen voordoen tijdens het
opgroeien. MEE West-Brabant biedt hulp in de vorm van een luisterend oor en een open kijk op de
situatie. Daarnaast ondersteunt MEE West-Brabant de cliënt ook door de weg te wijzen. Samen met
de cliënt wordt gekeken welke mogelijkheden deze heeft en welke oplossing bij zijn probleem past.
De ondersteuning van MEE West-Brabant is er totdat de cliënt zelf verder op weg kan of totdat hij
wordt verwezen naar een andere instantie (MEE West-Brabant, z.d.). De consulenten van MEE West-
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Brabant werken ernaar toe dat cliënten weer de regie over hun eigen leven hebben “het liefst met
een netwerk om deze cliënten heen, waarmee ze met hun leven verder kunnen . . . zodat ze een plan
kunnen maken voor de toekomst” (interview Lambregts, 2013). De ondersteuning van MEE WestBrabant kan verdeeld worden in maatschappelijke en individuele taken.
Individuele taken
Bij de individuele taken bieden medewerkers van MEE West-Brabant aan de cliënten en hun
omgeving onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning. Deze taken zijn onder te verdelen in
verschillende levensfasen op verschillende levensgebieden:
-

Opvoeding en ontwikkeling

-

Samenleven en wonen

-

Leren en werken

-

Regelgeving en geldzaken (MEE West-Brabant, z.d.)

Maatschappelijke taken
Onder maatschappelijke taken vallen signalering, voorlichting, samenwerking en kennisuitwisseling.
Hiermee wil MEE West-Brabant de drempels in de samenleving verlagen voor mensen met een
beperking (MEE West-Brabant, z.d.). Een voorbeeld hiervan is de voorlichting die MEE West-Brabant
onlangs gegeven heeft aan medewerkers van de sociale dienst (interview Lambregts, MEE). Mensen
die zich hier aanmelden, zijn met name mensen met een laag inkomen, die wat kwetsbaarder in onze
samenleving zijn en waarvan je niet altijd aan de buitenkant kunt zien dat ze mogelijk iets hebben.
Hierdoor kunnen mensen als vervelend en lastig overkomen, terwijl ze het gewoon niet snappen. De
bedoeling van de voorlichting is dan om aan de medewerkers informatie te geven over hoe mensen
met een beperking herkend kunnen worden en over bij wie de medewerkers vervolgens terecht
kunnen met vragen over deze mensen.

2.4 Indicatie/financiering
Cliënten kunnen zich op eigen initiatief aanmelden bij MEE West-Brabant, zij doen dit vrijwillig en
hebben hier geen verwijzing voor nodig. Daarnaast hebben zij voor de ondersteuning ook geen
indicatie nodig. De ondersteuning van MEE West-Brabant is voor de cliënt gratis. MEE West-Brabant
wordt op dit moment door de overheid gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (De Rijksoverheid, z.j.). De rijksoverheid noemt dit AWBZ-zorg zonder indicatie. Deze
zorg is er onder andere voor mensen met een beperking. In de toekomst zal de financiering van MEE
West-Brabant over worden gedragen aan de gemeentes. MEE West-Brabant biedt kortdurende
begeleiding waarvoor dus geen indicatie nodig is. Als een cliënt langdurige begeleiding nodig heeft is
er wel een indicatie nodig en wordt de cliënt naar een andere instantie verwezen (interview
Lambregts, 2013).
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3. Traverse
3.1 Contactgegevens
3.1.1 Adresgegevens
Wassenaarstraat 61 (hoofdkantoor) | 4611 BT Bergen op Zoom
3.1.2 Telefoongegevens
Telefoon

0164 237056

3.1.3 Emailgegevens
s.van.gastel@traversegroep.nl
http://www.traversegroep.nl
3.1.4 Contactpersoon
Sjuul van Gastel, teammanager Roosendaal

3.2 Doelgroep
Traverse is een organisatie voor maatschappelijk welzijn, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in
Bergen op Zoom. Daarnaast is Traverse actief in zes gemeenten in Zeeland en Westelijk NoordBrabant, waaronder Roosendaal (Traverse, z.j.).
Bij het maatschappelijk werk van Traverse kan de cliënt zonder verwijsbrief terecht met vragen en
zorgen over verschillende onderwerpen (Trails, 2012) als geld en schulden, relaties, werk, voor jezelf
opkomen, huiselijk geweld, ziekte en gezondheid en verwerking en verlies. Traverse biedt daarnaast
ook schoolmaatschappelijk werk, trainingen, lotgenotengroepen, bedrijfsmaatschappelijk werk,
bureau sociaal raadslieden, rouwbegeleiding, hulp online, raad en recht en tot slot heeft Traverse
een Eropaf-team voor mensen die zorg mijden (Traverse, z.j.).
In gesprek met mevrouw van Gastel (interview, 2013), teammanager bij Traverse in Roosendaal,
komt naar voren dat de doelgroep van Traverse de laatste jaren aan het verschuiven is. Vijf tot zeven
jaar geleden verleende Traverse voornamelijk psychosociale hulpverlening, zoals begeleiding in de
partnerrelatie. Een klein deel van de doelgroep had daarnaast te maken met schuldproblematiek.
Anno 2013 bestaat het overgrote deel van de cliënten van Traverse uit mensen met schulden. In de
begeleiding is dan ook aandacht voor de invloed die deze problematiek heeft op andere
levensgebieden. Door schulden kan de cliënt bijvoorbeeld te maken krijgen met gezondheidsklachten
en/of psychische problematiek (interview van Gastel, 2013).
Een deel van de begeleiding vanuit Traverse richt zich op mensen en hun netwerk (partner/ouder)
die te maken krijgen met gezondheidsproblemen, waarbij begeleiding nodig is (interview van Gastel,
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2013). De cliënt ervaart na afloop van de begeleiding dat hij beter kan omgaan met zijn ziekte of
beperking en dat hij de reacties van zijn omgeving hierop beter kan hanteren (Traverse, z.j.). Tot slot
speelt bij een aanzienlijk deel van de doelgroep van Traverse problematiek rondom huiselijk geweld
een rol. Begeleiding in de relationele sfeer wordt, in tegenstelling tot vijf à zeven jaar geleden, nog
maar zelden gegeven (interview van Gastel, 2013). Vooral sociaal-economisch minder bedeelden
worden cliënt van Traverse. Doordat de organisatie sinds 2008 met een oplossingsgerichte
benadering werkt zijn hulpverleningstrajecten korter geworden en langdurige en chronische
onderhoudscontacten verminderd (interview van Gastel, 2013). De cliënt is met minder gesprekken
geholpen omdat hij zelf als expert wordt gezien en aan het eind van ieder gesprek gevraagd wordt of
dit nuttig is geweest voor de cliënt en of hij nog een gesprek wil.

3.3 Taken
Een groot deel van de taken van Traverse is gericht op financiële vraagstukken; 40 tot 45 procent van
de aanmeldingen gaat over financiële zaken (interview van Gastel, 2013). Wanneer mensen zich
aanmelden met financiële problemen wordt met een telefonische intake hun situatie
geïnventariseerd. Indien mogelijk krijgt de cliënt dan ook al huiswerk of opdrachten die hij kan doen.
Hierna volgt een kennismakingsgesprek waarin gekeken wordt wat de (financiële) problematiek is. Bij
financiële problemen gaat de cliënt vervolgens naar de training ‘Baas over je geld’, waarin hij zijn
financiën op orde gaat brengen. In de training krijgt de cliënt onder andere tips over hoe hij zijn
administratie bij kan houden. Hierna gaat de cliënt terug naar de algemeen maatschappelijk werker,
die samen met de cliënt kijkt waar de financiële problemen vandaan komen en op welke
levensgebieden ze invloed hebben. Ook wordt geïnventariseerd of de cliënt binnen Traverse
geholpen kan worden of dat hij naar de kredietbank moet gaan voor een schuldsaneringtraject
(interview van Gastel, 2013).
Binnen Traverse zijn de maatschappelijk werkers generalisten van alle vraagstukken die
binnenkomen. Deze vragen zijn divers en in de aanpak ervan wordt nauw samengewerkt met het
Steunpunt Huiselijk Geweld, het Veiligheidshuis, Surplus, de Kredietbank en andere
samenwerkingspartners (interview van Gastel, 2013). De taken van Traverse kunnen ook
outreachend zijn, zoals bij casussen waarin huiselijk geweld voorkomt. Traverse neemt binnen twee
dagen na de bespreking van een melding in het Veiligheidshuis contact op met het slachtoffer. Er
wordt een inventarisatie gemaakt van de situatie en gekeken of het slachtoffer verdere hulp wil.
Wanneer dit het geval is, zet Traverse dit traject ook uit. Daarnaast heeft Traverse bemiddelende
taken in familie- en burenruzies. Verder is er binnen Traverse een werkgroep rouwbegeleiding
(Traverse, z.j.). Deze werkgroep organiseert onder andere lotgenotencontact, individuele begeleiding
aan huis en themabijeenkomsten.
Wanneer cliënten of hun partners te maken krijgen met gezondheidsproblemen, probeert de
maatschappelijk werker hen in te laten zien hoe ze hun eigen grenzen kunnen bewaken (Traverse,
z.j.). Samen gaan ze op zoek naar een manier waarop de cliënt het beter vol kan houden. De
maatschappelijk werker probeert de cliënt in een actieve rol te krijgen en stelt vragen waardoor hij
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anders tegen zijn situatie aan gaat kijken. In de begeleiding wordt stilgestaan bij wat er is gebeurd
tijdens de ziekteperiode en wat dit met de cliënt gedaan heeft (Traverse, z.j.).

3.4 Indicatie/financiering
Traverse Roosendaal wordt vanuit verschillende kanalen gefinancierd (interview van Gastel, 2013).
De core business van Traverse is maatschappelijk werk; dit wordt gefinancierd door de gemeentes
waarmee Traverse samenwerkingsafspraken heeft. Daarnaast is Traverse door veranderende
maatschappelijke tendensen breder gaan werken. Zo heeft Bureau Jeugdzorg een aantal zaken
afgestoten die Traverse nu oppakt, zoals het schoolmaatschappelijk werk (interview van Gastel,
2013).
Voor de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeente in 2014 is er extra geld beschikbaar gesteld aan
de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Een aantal van deze centra heeft dit geld besteed bij Traverse
door schoolmaatschappelijk werk en een aantal trainingen in te kopen voor kinderen en jeugdigen,
zoals sociale vaardigheidstrainingen, faalangsttrainingen en kind-in-echtscheidingtraining. Verder
krijgen de ROC’s geld van de overheid om het vroegtijdig schoolverlaten onder hun leerlingen te
verminderen. Zij besteden dit uit aan het schoolmaatschappelijk werk van Traverse (interview van
Gastel, 2013).
Daarnaast krijgt Traverse voor projecten die zij verwerft en uitvoert geld van fondsen, zoals het
Oranjefonds. Traverse krijgt verder geld voor het uitvoeren van bedrijfsmaatschappelijk werk. Tot
slot verkoopt Traverse trainingen. De organisatie heeft trainers in dienst die het oplossingsgericht
werken in eerste instantie bij Traverse hebben geïmplementeerd. Zij worden nu ook gevraagd door
andere instanties zoals Bureau Jeugdzorg en MEE om medewerkers te trainen in het
oplossingsgericht werken (interview van Gastel, 2013).
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4. NSWAC
4.1 Contactgegevens
4.1.1 Adresgegevens
Laan van Brabant 50 | 4701 BL Roosendaal
4.1.2 Telefoongegevens
Telefoon

0165 580399

4.1.3 Emailgegevens
MirandavanGeel@nswac.nl
4.1.4 Contactpersoon
Miranda van Geel, projectmanager WMO, hoofd ambulante hulpverlening
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4.2 Doelgroep
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Het NSWAC is een zorgorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking, een meervoudige
beperking of niet aangeboren hersenletsel (NAH) . Een groot deel van de cliënten van het NSWAC
heeft letsel opgelopen door een (auto-)ongeluk. Het letsel kan lichamelijk van aard zijn, maar kan ook
alleen geestelijk zijn, bijvoorbeeld als een bepaald deel van de hersenen beschadigd is en iemand
niet meer weet hoe hij zich aan moet kleden. Mevrouw van Geel, projectleider WMO bij het NSWAC,
geeft aan dat het NSWAC gespecialiseerd is in het begeleiden en ondersteunen wanneer er een
breuk in de levenslijn is ontstaan door NAH (interview van Geel, 2013). “Een breuk in de levenslijn
van een cliënt wil zeggen dat de cliënt en zijn omgeving door het letsel in het als vanouds voortzetten
van het leven belemmerd worden” (Nahzorg, 2013).

4.3 Taken
Het NSWAC biedt begeleiding op maat, aangepast aan het letsel van de cliënt. Vaak weten cliënten
niet wat ze met hun leven aan moeten: wat kunnen ze nog wel, wat kunnen ze niet meer en waar
hebben ze hulp bij nodig? De begeleiders bieden structuur in het leven van cliënten na het
opgelopen hersenletsel. Hierbij valt te denken aan hulp bij het vinden van een passende dagindeling,
het zoeken van een geschikte woning, het regelen van hulp bij het aanpassen van de woning of het
bieden van structuur in het dagelijks leven (boodschappen doen, gezond eten of hulp bij
administratie). Wanneer men een bedrijfsongeval heeft gehad heeft dit invloed op verschillende
gebieden (bijvoorbeeld dagbesteding, financiën, gezin of sociaal leven). Het NSWAC kijkt per patiënt
op welke leefgebieden er beperkingen zijn en biedt ondersteuning op maat. Het NSWAC heeft ook
een signaleringsfunctie. Een voorbeeld hiervan is dat medewerkers van het NSWAC patiënten naar
bewindvoering toe kunnen leiden en verwijzen wanneer er problematische schulden zijn ontstaan.

4.4 Indicatie/financiering
Het NSWAC wordt voor 98% gefinancierd vanuit de AWBZ. “De AWBZ vergoedt langdurige zorg voor
mensen met een ernstige beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom”
(Rijksoverheid, 2013). Wanneer men zorg nodig heeft van een instelling die gefinancierd wordt
vanuit de AWBZ moet er een CIZ-indicatie aangevraagd worden. De aanvraag voor een CIZ indicatie
wordt behandeld door het regionale zorgkantoor , een overkoepelende organisatie die indiceert wat
voor zorg en hoeveel zorg iemand nodig heeft. Wanneer het Zorgkantoor de indicatie goed heeft
gekeurd, kan de patiënt zorg ontvangen van het NSWAC.
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5. TWB
5.1 Contactgegevens
5.1.1 Adresgegevens
Belder 2-4 | 4704 RK Roosendaal
5.1.2 Telefoongegevens
Telefoon

088 5602000

5.1.3 Emailgegevens
idboe@twb.nl
5.1.4 Contactpersoon
Ingrid de Boe, Buurtregisseur en wijkverpleegkundige

5.2 Doelgroep
In het jaarverslag 2011 noemt TWB iedere inwoner van West-Brabant “een (potentiële) klant” (TWB,
2012, p. 36). Mensen van alle mogelijke leeftijden behoren tot de doelgroep van TWB.
Cliënten die AWBZ-zorg krijgen worden met het volgende rijtje omschreven:


”Somatische aandoening of beperking



Psychogeriatrische aandoening of beperking



Psychiatrische aandoening of beperking



Lichamelijke handicap



Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis



Psychosociale problemen



Palliatief terminale zorg” (TWB, 2012, p. 7)

Deze cliënten hebben persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding nodig, lenen
verpleegartikelen of doen mee aan dagactiviteiten.
Ingrid de Boe, buurtregisseur en wijkverpleegkundige bij TWB Roosendaal, omschrijft de doelgroep
als volgt: iedereen die om zorg of ondersteuning vraagt, direct of via een verwijzing door een andere
hulpverlener. Op psychosociaal gebied vallen hier bijvoorbeeld mensen met borderline, een bipolaire
stoornis of een psychose onder, die thuis meer structuur nodig hebben. Op somatisch gebied vallen
hier mensen onder die lichamelijke verzorging nodig hebben. Bureau Instroom van TWB deelt de
mensen met somatische klachten onder bij de juiste teams zodat ze verzorging kunnen krijgen. Als
cliënten vrij zelfstandig zijn wordt gekeken of het beetje hulp dat ze nodig hebben door de omgeving
in plaats van door TWB kan worden gegeven, zodat ze niet afhankelijk worden van zorgverlening.
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Naast mensen met psychosociale of somatische klachten vallen ook mensen die erg ziek zijn en thuis
willen sterven onder de doelgroep. Het team Hospice Thuis biedt palliatieve zorg (interview de Boe,
2013).

5.3 Taken
Bij TWB Roosendaal is het aanbod ‘thuiszorg met aandacht’ grofweg te verdelen in verzorging,
verpleging, hulp bij het huishouden en psycho-educatie (TWB, z.d.). Deze onderdelen zijn allemaal
weer op te splitsen in verschillende niveaus met overkoepelende codes.
Een verzorgende binnen TWB kan zowel overdag als ’s nachts persoonlijke verzorging bieden zoals
hulp bij aankleden en eten. Bij psychosociale en psychische problemen kan de verzorgende de
patiënt praktische thuisbegeleiding bieden, gericht op het op orde krijgen van zijn leven.
Een verpleegkundige binnen TWB kan zowel overdag als ’s nachts helpen met zaken als medicijnen
en medische klachten. Hij kan mensen die thuis willen sterven verplegen en vragen van betrokkenen
hierover beantwoorden. Gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen bij cliënten thuis complexe zorg
leveren (TWB, z.d.). Een verpleegkundige kan ook een soort wijkzuster zijn, een buurtregisseur die als
case-manager fungeert (interview de Boe, 2013).
Verpleegkundigen zijn vaak ook de consulenten die zich met psycho-educatie bezighouden door
informatie te geven over ziektebeelden als dementie, reuma en beroertes. Zij geven uitleg en tips en
kunnen met de cliënt een plan van aanpak maken. Verder kunnen ze helpen hulpmiddelen en
aanpassingen aan te vragen (TWB, z.d.).
Bij teams van verzorgenden en verpleegkundigen is er één zorgcoördinator die de leiding heeft en die
ervoor zorgt dat vragen vanuit cliënten en hun familie worden opgepikt.
Een hulp in het huishouden binnen TWB helpt met huishoudelijk werk zoals schoonmaken, strijken,
boodschappen doen en koken (TWB, z.d.). Bij hulp in het huishouden van een hoger niveau is er ook
aandacht voor psychosociale problemen en kan de eerdergenoemde praktische thuisbegeleiding
worden ingezet.
Op instellingsniveau houden de verschillende medewerkers zich bezig met planning, coördinatie,
voorlichting en roostering van huisbezoeken maar ook met de roostering van vakanties van
medewerkers. Hoe hoger het niveau van een medewerker, hoe meer van deze taken hij heeft
(interview de Boe, 2013).

5.4 Indicatie/financiering
TWB biedt Hulp bij het Huishouden (HbH) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) in Zeeland en Oosterhout. In Roosendaal wordt zorg geboden in het kader van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (TWB, 2012, p. 9). Dit houdt in dat mensen die van AWBZ-zorg

1
5

via TWB gebruik willen maken, een indicatie moeten aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling
Zorg. Als ze een indicatie krijgen voor AWBZ-zorg koopt het regionale zorgkantoor – in Roosendaal is
dit CZ – zorg in bij TWB.
De laatste jaren heeft TWB wel een verschuiving opgemerkt van taken van de AWBZ naar de WMO
en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Waar TWB bij de uitvoering van AWBZ-taken voorschotten kreeg,
kunnen taken door deze verschuiving nu vaak pas achteraf gedeclareerd worden. In het jaarverslag
2011 van TWB (2012, p. 23) staat dat de verwachting voor 2013 is dat er nog veel meer AWBZuitvoering van zorgkantoren naar zorgverzekeraars en gemeenten zal worden verschoven.
Buurtregisseur en wijkverpleegkundige Ingrid de Boe (interview, 2013) geeft aan dat zijzelf per cliënt
vier uur begeleiding mag bieden om de situatie in kaart te brengen zolang een cliënt geen indicatie
heeft. Als de cliënt thuishulp nodig heeft moet hij alsnog een AWBZ-indicatie aanvragen om meer
hulp te kunnen krijgen. Hulp in het huishouden valt onder de WMO. De Boe ziet dat aanvragen voor
dit onderdeel teruglopen omdat mensen vinden dat het te duur is geworden en ze liever
mantelzorgers hiervoor inschakelen. Hulp in het huishouden loopt dan ook al een tijdje terug.
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6. Huisartsenpraktijken
6.1 Contactgegevens geïnterviewde huisartspraktijken
6.1.1 Adresgegevens
Huisartsenpraktijk dokter Buijsen
Heilig hartplein 30 | Roosendaal
Huisartsenpraktijk dokter Oosterbos
Bandeliersberg 34 | 4707 SB Roosendaal
6.1.2 Telefoongegevens
Huisartsenpraktijk dokter Buijsen
Telefoon

0165 561916

Huisartsenpraktijk dokter Oosterbos
Telefoon

0165 555605

6.1.3 Emailgegevens
N.v.t.
6.1.4 Contactpersoon
Huisartsenpraktijk dokter Buijsen
Mevrouw Bellemakers, praktijkondersteuner

1

Huisartsenpraktijk dokter Oosterbos

7

Mevrouw Rollé, praktijkassistente

6.2 Doelgroep
De huisarts is voor mensen met vragen over hun gezondheid en welzijn het eerste aanspreekpunt.
Mensen die klachten ondervinden komen bij de huisarts en de huisarts stuurt hen door naar de juiste
instantie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2012). Bij verschillende instanties is het
mogelijk om er zonder verwijzing van de huisarts heen te gaan. MEE West-Brabant is hier een
voorbeeld van.

6.3 Taken
De huisarts vormt voor de patiënt het eerste aanspreekpunt. Als de patiënt klachten heeft over zijn
gezondheid als gevolg van een lichamelijke of geestelijke aandoening dan gaat hij als eerste naar de
huisarts. Die is er niet alleen voor klachten; ook voor vragen over de gezondheid kan men bij een

huisarts terecht. De huisarts wordt zowel betrokken bij diagnostische zorg als bij preventieve en
therapeutische zorg.

6.4 Indicatie/financiering
De huisartsenzorg wordt gefinancierd uit premies voor de basisverzekering. Het kent een gemengd
honoreringssysteem. Het inkomen van de huisarts bestaat voor een deel uit een vaste
abonnementsvergoeding per ingeschreven patiënt per jaar en voor een deel uit een vergoeding per
verrichting, bijvoorbeeld voor een kleine chirurgische ingreep of het verlenen van zorg aan patiënten
met diabetes mellitus. Deze vergoedingen ontvangt de huisarts van de zorgverzekeraar. In de Wet op
de Zorgverzekering is vastgelegd dat huisartsenzorg deel uitmaakt van de dekking van de
basisverzekering. Er wordt geen eigen bijdrage geheven (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu, 2012).
“In totaal wordt er 2.1 miljard uitgegeven aan de huisartsenzorg, dit is 36 % van de eerstelijnszorg”
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2012).
De praktijkondersteuner en -assistente worden uit bovenstaande vergoeding betaald. De huisarts
betaalt zijn personeel en overige onkosten uit de inkomsten die hij verkrijgt door de behandelingen
en abonnementskosten van zijn patiënten. Er zijn geen aparte vergoedingen of subsidies voor de
taken van een praktijkondersteuner of -assistente (interview Bellemakers, 2013).
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7. Vormen van Samenwerking
Hieronder wordt per samenwerkingsvorm aangegeven welke instellingen op dit aspect al
samenwerken met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis
Roosendaal en welke instellingen op dit aspect graag een samenwerking zouden willen opstarten.
Instellingen kunnen bij meer dan één samenwerkingsvorm genoemd worden.
De instellingen die schuingedrukt genoemd worden werken op dit moment op het betreffende
aspect al samen met de vakgroep. De instellingen die vetgedrukt genoemd worden staan ervoor
open om een samenwerking op het betreffende aspect op te starten.
NB: Alleen de huisartsenpraktijken die hebben meegewerkt aan het onderzoek worden hier
benoemd.

7.1 Intervisie
-

TWB

-

Traverse

7.2 Overleg op patiëntniveau
-

MEE West- Brabant

-

Traverse

-

Huisartsenpraktijk dr. Oosterbos

-

NSWAC

-

TWB

7.3 Overdracht van patiënten
-

MEE West-Brabant

-

Huisartsenpraktijk dr. Oosterbos

-

NSWAC

-

TWB

7.4 Afstemming van taken
-

MEE West-Brabant

-

Traverse

-

NSWAC

-

TWB
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7.5 Algemeen overleg
-

NSWAC

-

TWB

-

MEE West-Brabant

7.6 Beleidsoverleg
-

NSWAC

-

TWB

-

MEE West-Brabant

7.7 Gezamenlijke activiteiten
-

NSWAC

-

TWB

-

Traverse

-

MEE West-Brabant
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8. Wensen van de instellingen
Per instelling wordt beschreven welke wensen er leven m.b.t. de samenwerking met de vakgroep
medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal. De instellingen is gevraagd
hun fantasie te gebruiken voor het uitwerken van deze vragen.

8.1 Wensen voor de samenwerking
8.1.1 MEE West-Brabant
MEE West-Brabant vindt het belangrijk om een stabiele netwerkpartner voor andere organisaties te
zijn. Een partner waarmee samengewerkt kan worden en waar anderen van op aan kunnen als dit
nodig is (interview Lambregts, 2013). Consulent Lambregts (interview, 2013) ziet in de toekomst
graag een structurelere samenwerking; “Een betere samenwerking zou een positieve uitwerking
hebben voor cliënten”.
Meer overleg
Meer overleg tussen de twee instellingen is daarbij het eerste punt waarop de samenwerking
uitgebreid zou kunnen worden. Halfjaarlijks bij elkaar komen zou hierbij al voldoende zijn. Een eerste
bijeenkomst tussen beide organisaties zou in het kader moeten staan van kennismaking; “hoe is de
taakstelling in beide organisaties verdeeld, waarin kunnen we elkaar vinden, waarin kunnen we iets
op poten zetten of de cliënt iets meegeven” (interview Lambregts, 2013).
Samenwerking in het organiseren van gezamenlijke activiteiten
De consulenten van MEE zien ook een samenwerking in het organiseren van gezamenlijke
activiteiten, bijvoorbeeld bij het geven van voorlichtingen aan cliënten met bepaalde ziektebeelden
(enquête, 2013).
Samenwerking bij ontslag
MEE West-Brabant zou graag de samenwerking bij ontslag uitbreiden. Als een patiënt uit het
ziekenhuis ontslagen wordt, zou het medisch maatschappelijk werk contact op kunnen nemen met
MEE West-Brabant om te vragen of zij iets kan betekenen voor de cliënt. De cliënt heeft vanaf dat
moment weer een nieuw aanspreekpunt, waarmee nieuwe problemen voorkomen kunnen worden.
MEE West-Brabant ziet een prima oplossing om bij een laatste gesprek van een patiënt bij het
medisch maatschappelijk werk in het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal aan te sluiten. Hierbij kan
MEE West-Brabant de samenwerking met de cliënt opstarten (interview Lambregts, 2013).
8.1.2 Traverse
Meer overleg
Uit de enquête (2013) onder medewerkers van Traverse komt naar voren dat meer overleg over
cliënten/patiënten gewenst is. Van Gastel (interview, 2013) is van mening dat een warme overdracht
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geregeld moet zijn als je de afspraak maakt dat je een cliënt of patiënt van elkaar overneemt. Voor
de cliënt is het vaak al moeilijk genoeg om hulp te vragen en te regelen voor zichzelf en zijn netwerk.
De cliënt heeft hierin natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid, maar zowel de vakgroep als Traverse
moet er voor zorgen dat de hulpverlening die gegeven wordt gewoon goed geregeld is (interview van
Gastel, 2013).
Meerwaarde voor de cliënt/patiënt
Van Gastel geeft in het interview (2013) aan dat het belangrijk is dat cliënten door een samenwerking
beter, sneller en doelgerichter worden begeleid en ondersteund. De samenwerking moet het voor de
cliënt makkelijker maken en ervoor zorgen dat hij niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
Samenwerken betekent voor van Gastel dat je zaken ook samen oppakt en problemen niet over de
schutting gooit. Uit de enquête (2013) blijkt dat er behoefte is de samenwerking tussen zo veel
mogelijk gespecialiseerde vakgroepen (zoals bv. het medisch maatschappelijk werk en het Eropafteam van Traverse) op elkaar af te stemmen, op een zodanige manier dat dit meerwaarde heeft voor
de cliënt en dat de hulpverlening door deze afstemming meer laagdrempelig wordt.
Bereikbaarheid
Een andere wens die uit de enquête (2013) naar voren komt is dat maatschappelijk werkers van
Traverse en de vakgroep elkaar gemakkelijker kunnen bereiken om met elkaar te overleggen over
cliënten/patiënten. Hierdoor wordt het gemakkelijker een warme overdracht te verzorgen voor de
patiënt.
Een ideale samenwerking
Verder is in de enquête (2013) ook de vraag gesteld ‘Als alles mogelijk was op het gebied van
samenwerking, hoe zou een ideale samenwerking er volgens u dan uitzien? Bij deze vraag mag u uw
fantasie gebruiken’. Deze vraag is door drie respondenten beantwoord:
Ruimte voor overleg en overdracht
In de ideale samenwerking zou er altijd ruimte zijn voor overleg over cliënten/patiënten. Daarnaast
zou er een telefonische en indien nodig een face-to-face overdracht zijn (enquête 2013). Verder zou
er mogelijk ook een meetpoint zijn op het internet waar maatschappelijk werkers van Traverse en de
vakgroep met elkaar kunnen chatten. Hier zou dan ook informatie die van belang is voor het contact
met de cliënt te vinden zijn (zowel vanuit MMW als AMW, een soort kennisbank). Hiervoor is nodig
dat de vakgroep en Traverse kennismaken met elkaar en de bereidheid en mogelijkheden tot
samenwerken vergroten. Daarnaast moet het meetpoint gefaciliteerd kunnen worden op internet.
Tot slot zijn er folders nodig waarin maatschappelijk werkers informatie kunnen vinden over elkaars
werk (enquête 2013).
Vast contactpersoon
Eén respondent (enquête, 2013) geeft aan in de ideale samenwerking een vaste contactpersoon te
willen hebben bij de vakgroep waarmee makkelijk contact te leggen is om een situatie te bespreken
of de medisch maatschappelijk werker te consulteren. Hiervoor is het nodig dat maatschappelijk
werkers van Traverse en de vakgroep elkaar leren kennen en afspraken hierover maken. Van belang
is ook dat contacten onderhouden worden.
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Bereikbaarheid en gezamenlijke afspraken
In een ideale samenwerking zou er snel reactie zijn op e-mails en is er gemakkelijk contact te leggen
via de telefoon (enquête, 2013), zo geeft één respondent aan. Daarnaast is er bereidheid tot het
maken van gezamenlijke afspraken met cliënt/patiënt, de medisch maatschappelijk werker en de
maatschappelijk werker van Traverse. Om dit te bereiken is het van belang dat alle maatschappelijk
werkers een eigen nummer hebben waarop ze rechtstreeks bereikbaar zijn. Bij Traverse is dit al zo.
Als dit bij het FZR ook al bestaat is het nodig om telefoonnummers uit te wisselen (enquête, 2013).
8.1.3 NSWAC
Medewerkers van het NSWAC hebben de volgende wensen te kennen gegeven m.b.t. samenwerking:
medewerkers willen graag de netwerkoverlegvorm (per kwartaal) in stand houden en overleg
uitbreiden naar maandelijks overleg over cliënten. Door het hebben van korte lijnen en meer
afstemming m.b.t. overdracht en overleg kunnen de hulpverlening en de samenwerking verbeterd
worden. De vakgroep en het NSWAC kunnen overleg met elkaar hebben over cliënten die vanuit de
revalidatieafdeling in het ziekenhuis naar huis gaan en afstemmen hoe de begeleiding van de cliënt
eruit gaat zien. Ook wanneer er signalen zijn vanuit de thuissituatie van de cliënt kunnen ze deze met
elkaar bespreken. Verder kunnen ze elkaars vakinhoudelijke grenzen verkennen en bespreken wat
het NSWAC en de vakgroep voor elkaar kunnen betekenen. Wanneer er structureel overleg
ingevoerd kan worden kan de deskundigheid naar de cliënt geoptimaliseerd worden en kunnen
medewerkers elkaar ondersteunen en zich gesteund voelen in complexe casussen (enquête, 2013).
8.1.4 TWB Roosendaal
Cliënten uit het ziekenhuis komen nu via Bureau Instroom binnen waardoor er geen contact is met
de vakgroep. Hierdoor mist een medewerker van TWB de achtergrond van een cliënt en moet hij zelf
gaan spitten. Dit doet hij niet bij iedere cliënt, waardoor het erg selectief is van welke cliënt hij de
situatie goed kent. Zorg zou gerichter kunnen worden geboden als de achtergronden van alle
cliënten bekend waren, wat mogelijk gemaakt zou kunnen worden door een goede samenwerking
met de vakgroep bij de overdracht van cliënten.
Op het moment bezoekt buurtregisseur en wijkverpleegkundige Ingrid de Boe van TWB (interview,
2013) in de wijk Hoeven een zogenoemd SKRUM, een multidisciplinair overleg waarbij wijkagenten,
Traverse, woningcorporaties en TWB overleggen om vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen
aan de begeleiding van cliënten. Een multidisciplinair overleg dat als een open forum fungeert,
waarbij van te voren bekend wordt gemaakt welke cliënten er zullen worden besproken en
instellingen die bij die cliënten betrokken zijn bij het overleg kunnen aansluiten lijkt de Boe de ideale
samenwerkingsvorm.
Een eerste stap om de samenwerking uit te breiden is het leggen van contact met andere instellingen
en het opbouwen van een netwerk. Instellingen moeten elkaar kennen en weten te vinden. Vanuit
haar functie wil de Boe zich hier de komende tijd voor inzetten door verschillende instellingen te
benaderen, zich te profileren en naar samenwerkingsmogelijkheden te kijken. Naar aanleiding van
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het interview heeft ze het medisch maatschappelijk werk ook op haar lijst van te benaderen
instellingen gezet (interview de Boe, 2013).
8.1.5 Huisartsenpraktijken
Mevrouw Rollé geeft in het interview aan dat zij graag zou zien dat er kortere wachtlijsten zijn, zodat
patiënten van de huisarts sneller terecht kunnen in het ziekenhuis (interview Rollé, 2013).

8.2 Benodigdheden voor de samenwerking
8.2.1 MEE West-Brabant
Om uitbreiding van de samenwerking te kunnen realiseren vinden consulenten van MEE
kennismaking een belangrijk punt. Hiervoor zijn bereidwilligheid en tijd nodig. Vooral in het begin zal
investering in tijd belangrijk zijn om meer te weten te komen over elkaars organisatie. Om elkaar
voor een kennismaking uit te nodigen is bereidwilligheid nodig. Hetzelfde geldt voor eventuele
halfjaarlijkse tot jaarlijkse overleggen. Deze zijn belangrijk om bij elkaar in beeld te blijven (interview
Lambregts, 2013).
7.2.2 Traverse
Vertrouwen
Van Gastel (interview, 2013) zegt “Vertrouwen is belangrijk als je het hebt over samenwerken en ik
denk ook goed weten wat de expertise van de ander is”. Van Gastel geeft aan dat wanneer je de
expertise van de ander kent, je ook vertrouwen krijgt. Vertrouwen noemt van Gastel als eerste
benodigdheid voor een samenwerking; wanneer je de ander vertrouwt hoeft het wiel namelijk niet
opnieuw uitgevonden te worden. Traverse en de vakgroep kunnen er dan beide vanuit gaan,
bijvoorbeeld in het geval van een verwijzing, dat wat in de overdracht gezegd wordt ook werkelijk zo
gedaan is (interview van Gastel, 2013).
Ontschotten
In de sector van hulp- en dienstverlening zijn de afgelopen jaren al heel wat veranderingen de revue
gepasseerd en de komende jaren zal dat waarschijnlijk niet anders zijn. Van Gastel vindt het dan ook
van belang dat in het kader hiervan organisaties transparant naar elkaar zijn (interview, 2013). Van
Gastel geeft aan dat er nog te veel schotten zitten tussen de verschillende instellingen en zij vindt dat
er meer ontschot moet worden. Hierbij geeft van Gastel wel aan dat iedereen natuurlijk met de pet
van zijn organisatie kijkt, maar dat mag nooit het hoofddoel zijn. Van Gastel zegt:
Het gaat erom dat wij met kwetsbare mensen werken en dat we moeten zorgen dat daar de
dienst- en hulpverlening redelijk goed voor geregeld is. Daar heb je ook een bepaalde basis
van samenwerking voor nodig, want wij alleen doen het niet.
Kennismaken
In de enquête (2013) komt naar voren dat er behoefte is aan kennisoverdracht van elkaars taken.
Hierbij wordt ook de suggestie gegeven dat er een voorlichting zou kunnen plaatsvinden van de
vakgroep aan Traverse en andersom.
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Bereidheid
Bereidheid tot samenwerking van de maatschappelijk werkers, zowel binnen Traverse als binnen de
vakgroep, wordt door één van de respondenten genoemd als belangrijkste voorwaarde om een
samenwerking aan te gaan (enquête, 2013). Aangegeven wordt dat dit wellicht door
kennisoverdracht te realiseren is en dat het van belang is dat de meerwaarde van een samenwerking
duidelijk wordt.
Bereikbaarheid
Ook bereikbaarheid wordt in de enquête (2013) genoemd als een van de benodigdheden om een
samenwerking aan te gaan. Eén respondent geeft hierbij aan dat zij vindt dat de vakgroep nu
telefonisch moeilijk te bereiken is en dat het mailcontact ook niet altijd even soepel verloopt. De
respondent vertelt dat hij hierdoor minder geneigd is samenwerking te zoeken.
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9. Discussie en aanbevelingen
In hoofdstuk 9 beschrijven wij onze discussie en aanbevelingen gebaseerd op de informatie die wij
hebben verkregen vanuit het onderzoek.

9.1 Discussie
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van ontwikkelingen in de samenleving en de zorg,
waarbij de focus in de zorg steeds meer van de tweede naar de eerste lijn verschuift. Het doel van
het onderzoek is om voor de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis
Roosendaal te analyseren welke samenwerkingsmogelijkheden er (kunnen) zijn tussen de vakgroep
en eerstelijnsinstellingen. De aanname voorafgaand aan het onderzoek was dat het in de tweede lijn
opererende medisch maatschappelijk werk in de toekomst meer met de eerste lijn zal moeten gaan
samenwerken. De vakgroep wil deze ontwikkeling niet afwachten maar hierop anticiperen door nu al
de samenwerkingsmogelijkheden te bekijken. De centrale vraagstelling van het onderzoek is dan ook:
‘Is samenwerking tussen de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR en een aantal
geselecteerde eerstelijnsaanbieders van psychosociale zorg aan mensen met een somatische dan wel
somatopsychische aandoening mogelijk en zo ja, op welke wijze?’
Tijdens het onderzoek bleek al snel dat de respons bij de instellingen erg laag was. Na de nodige
telefoontjes en e-mails is het bij de vier eerstelijnsinstellingen gelukt om een medewerker te
interviewen. Enquêtes konden echter niet overal worden verspreid en als dit wel kon werden niet
alle enquêtes ingevuld en teruggestuurd. Alle huisartsenpraktijken in Roosendaal zijn telefonisch
benaderd maar het is niet gelukt een huisarts te spreken te krijgen. In plaats hiervan zijn een
praktijkondersteuner en praktijkassistente geïnterviewd.
Ondanks de goede bedoelingen van de vakgroep die op de ontwikkelingen in de samenleving wil
anticiperen, bleek het dus erg moeilijk om instellingen en medewerkers te vinden die bereid waren
hieraan mee te werken. Deels zou dit verklaard kunnen worden vanuit tijdsdruk bij medewerkers van
de instellingen, onbekendheid met het medisch maatschappelijk werk en het mogelijke belang van
een samenwerking hiermee en survey moeheid, waardoor binnen sommige instellingen enquêtes
helemaal niet als gewenst worden beschouwd (Verhoeven N. , 2011). Het is echter wel vreemd dat er
zo weinig interesse lijkt te zijn voor een ontwikkeling die alle hulpverleners aangaat. Dit roept de
vraag op in hoeverre instellingen betrokken zijn bij Welzijn Nieuwe Stijl en zich realiseren dat dit
programma, met haar nadruk op integraal werken en gelijkwaardigheid van generalisten en
specialisten, op korte termijn volledig geïmplementeerd moet zijn.
De praktijk lijkt zich dan ook weinig aan te trekken van overheidscampagnes om WNS te stimuleren
en veranderingen die in de samenleving plaatsvinden en niet meer tegen te houden zijn. Er lijkt
sprake te zijn van weerstand bij de instellingen. Is die gebaseerd op bescherming van het eigen
territorium of op te grote verschillen tussen generalisten en specialisten? Hoe kan het dat een
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ontwikkeling die instellingen, medewerkers en cliënten aangaat nauwelijks leeft onder mensen die
het vanuit hun normatieve professionaliteit verplicht zijn de beste hulpverlening aan hun cliënten te
bieden? Hoe wordt er straks voor gezorgd dat cliënten gestroomlijnd van de tweede naar de eerste
lijn kunnen overstappen zonder hinder te ondervinden van slechte samenwerking tussen
instellingen?
Voor studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is signalering een belangrijke taak uit het
competentieprofiel (NVMW, 2009) en is het normaal om hier aandacht aan te besteden. Bij dit
onderzoek was de verwachting echter dat de resultaten slechts een inventarisatie van de wensen van
professionals zouden weergeven. Dat een dergelijk duidelijk signaal over gebrek aan kennis en animo
voor het werken volgens WNS uit het onderzoek naar voren zou komen en dat instellingen
samenwerking soms zelfs lijken te zien als een intrusie op het vakgebied was onverwacht. Deze
conclusie is vrij schokkend. Het werkveld lijkt nog lang niet klaar voor de komende veranderingen en
de praktijk is tegenstrijdig met wat de overheid wil. Ook voor hogescholen heeft dit consequenties;
de opleiding social work komt niet overeen met de praktijk, want het werkveld staat nog niet open
voor werken volgens WNS terwijl studenten hier wel voor worden opgeleid.
Naast deze dringende, belangrijke conclusie heeft het onderzoek nog andere resultaten opgeleverd.
Zo is gebleken dat met alle vijf de onderzochte instellingen samenwerking in principe mogelijk is. De
wijze waarop samengewerkt zou kunnen worden verschilt per instelling. Bij de één moet
samenwerking opgestart worden, bij de ander gaat het om uitbreiding van huidige samenwerking.
Ook willen of kunnen instellingen niet op evenveel verschillende aspecten samenwerken. Dat de
onderzoekshypothese bij alle instellingen toch bevestigd is en de instellingen (ondanks eerder
besproken weerstand en gebrek aan kennis) niet negatief staan tegenover een samenwerking met
het tweedelijns medisch maatschappelijk werk komt waarschijnlijk doordat instellingen de
meerwaarde van een dergelijke samenwerking inzien. Zoals uit dit onderzoek gebleken is vinden
instellingen ontschotting en kennisverbreding steeds belangrijker en zouden ze graag de
mogelijkheid hebben om ondersteuning te krijgen van het medisch maatschappelijk werk bij
bepaalde cliënten. Ook vinden de onderzochte instellingen het belangrijk dat zij als netwerkpartner
stabiel en herkenbaar zijn. Uit eerder onderzoek van het COT Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement (2008) blijkt dat de meerwaarde van multidisciplinair samenwerken zich verder
bevindt in het feit dat instellingen bij samenwerking met andere partners hun eigen taken beter
kunnen vervullen. Volgens Van Montfoort (2008) maakt disciplinaire samenwerking een integrale
persoonsgerichte aanpak mogelijk, waar hulpverleners tevreden over zouden zijn.
De methodologische kwaliteit van het onderzoek is goed. Zoals eerder beargumenteerd zijn de
verkregen resultaten zowel betrouwbaar als valide. De externe validiteit is laag omdat het onderzoek
in wezen een case study betreft en de resultaten dus niet te generaliseren zijn naar andere
ziekenhuizen en instellingen. Dit betekent echter niet dat het onderzoek voor anderen niet
interessant en relevant zou zijn. Alle instellingen in Nederland krijgen te maken met dezelfde
landelijke ontwikkelingen in de samenleving en het zorgstelsel. Dit onderzoek is voor hen dan ook
bruikbaar in die zin dat het hen kan aanzetten tot nadenken over eigen
samenwerkingsmogelijkheden tussen de eerste en de tweede lijn. Daarnaast zouden de resultaten
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zowel de overheid als instellingen en hun medewerkers wakker moeten schudden; alle
stimuleringsprogramma’s en idealen ten spijt is het werkveld nog niet klaar voor de overgang naar
het werken volgens WNS en voor een soepel lopende verschuiving van cliënten van de tweede naar
de eerste lijn. Hier moet nog veel werk voor verricht worden.
Voor de vakgroep is de doelstelling met dit onderzoek behaald; de vakgroep heeft nu een overzicht
van samenwerkingsmogelijkheden met vier geselecteerde eerstelijnsinstellingen en de
huisartsenpraktijken. Per instelling zijn er op basis van dit onderzoek specifieke aanbevelingen te
doen. Thema’s die hierbij steeds terugkomen zijn kennismaking, periodiek overleg, een breder
multidisciplinair samenwerkingsverband en profilering. Daarnaast zijn er aanbevelingen te doen voor
verder onderzoek.

9.2 Aanbevelingen
Vanwege het lage aantal respondenten kunnen gevonden resultaten niet gegeneraliseerd worden
naar de instellingen in hun geheel. Het onderzoek geeft dan ook de mening van de specifieke
geïnterviewde personen weer, met als consequentie dat de resultaten van het onderzoek vooral op
korte termijn bruikbaar zijn. De belangrijkste aanbeveling aan de vakgroep is dan ook om niet te lang
te wachten met het aan de slag gaan met de resultaten. Er zijn nu contacten gelegd en de
mogelijkheden voor samenwerking op dit moment zijn bekend geworden. Over een jaar, met
mogelijk nieuwe medewerkers en nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, zal nieuw onderzoek
nodig zijn.
Samenwerking met MEE zou moeten beginnen met een kennismakingsgesprek tussen de vakgroep
medisch maatschappelijk werk van het FZR en de consulenten van MEE werkzaam in de regio
Roosendaal. Door middel van een halfjaarlijkse bijeenkomst kan het contact warm gehouden
worden. Goede banden maken het makkelijker contact op te nemen om te overleggen over cliënten
of gezamenlijke activiteiten te plannen. Concreet zou MEE verder bij het laatste gesprek van een
cliënt met de vakgroep voor deze uit het ziekenhuis ontslagen wordt kunnen aanschuiven zodat de
cliënt niet in een gat valt en gelijk door MEE verder begeleid kan worden.
Voor samenwerking met Traverse is het van belang dat haar medewerkers meer kennis hebben van
het medisch maatschappelijk werk, waardoor ze het belang van een samenwerking beter kunnen
inschatten. Hiervoor zou de vakgroep zich meer moeten profileren. Hierbij is duidelijkheid over
bereikbaarheid ook van belang; uit het onderzoek is gebleken dat medewerkers van Traverse het op
het moment moeilijk vinden in contact te komen met de vakgroep.
Voor samenwerking met het NSWAC zou de vakgroep meer naar buiten moeten treden, bijvoorbeeld
door een flexplek in te nemen bij samenwerkingsverband het Punt. Hierdoor komt de vakgroep in
beeld bij andere organisaties, kunnen de lijnen kort worden gehouden en kunnen de vakgroep, het
NSWAC en andere organisaties optimaal van elkaars expertise gebruik maken.
Samenwerking met TWB kan opgestart worden door middel van een kennismakingsgesprek met de
buurtregisseur. Naar aanleiding hiervan kan gekeken worden wat de vakgroep en TWB voor elkaar
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kunnen betekenen. Zo zou de vakgroep ervoor kunnen kiezen ook buiten het ziekenhuis te gaan
werken door zich te laten inhuren om maatschappelijk werk te bieden aan cliënten van TWB. Verder
zou het de zorgvuldigheid van de hulpverlening ten goede komen als de vakgroep psychosociale
achtergrondinformatie over cliënten aan TWB zou verstrekken bij de overdracht van een cliënt.
Verder biedt deelname aan een multidisciplinair overleg, fungerend als een open forum waarbij
iedereen kan aanschuiven, kansen om gericht samen te werken en de lijnen kort te houden.
Voor samenwerking met huisartsenpraktijken zijn een ruime tijdsinvestering en een duidelijke
profilering nodig. De vraag is of de vakgroep hier op dit moment tijd in zou moeten steken.
Huisartsen zullen misschien samenwerken als ze de meerwaarde ervan inzien, maar ze zullen niet
meewerken die meerwaarde te ontwikkelen. Dit komt waarschijnlijk door een combinatie van
tijdsgebrek, geringe kennis van het medisch maatschappelijk werk en weerstand tegen het als
specialisten op gelijke hoogte moeten samenwerken met generalisten. Met huisartsen waar de
vakgroep al contact mee heeft zou gekeken kunnen worden naar een betere informatieverstrekking
bij de overdracht van cliënten.
Verder onderzoek zou gericht kunnen zijn op de mogelijkheden van een breed multidisciplinair
samenwerkingsverband waar zowel de vakgroep als de onderzochte instellingen bij aan zouden
kunnen sluiten. Hierbij zou gekeken kunnen worden naar de manier waarop het Veiligheidshuis een
aantal jaar geleden opgericht is.
Ten slotte is het erg belangrijk te onderzoeken waar de weerstand van instellingen om samen te
werken en zich voor te bereiden op het werken volgens WNS vandaan komt. Hoewel er nu, zoals
hierboven aangegeven, zeker mogelijkheden bestaan voor de vakgroep om samenwerking met de
onderzochte instellingen aan te gaan zal het werkveld pas echt open komen te liggen als deze
weerstand weggenomen kan worden. Behalve d.m.v. verder onderzoek zou de vakgroep al een
beetje op de lage respons kunnen inspelen door zelf contact te leggen; de kans bestaat dat
instellingen positiever reageren op collega’s en professionals die contact opnemen dan op een
onderzoeksgroep bestaande uit studenten. Ook is het belangrijk dat de vakgroep zich duidelijk
profileert. Als zij als bekend en toegankelijk wordt gezien zou dit anderen kunnen stimuleren toch die
stap te zetten en samenwerking aan te gaan.
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Bijlage 1: Context onderzoek
Ontwikkeling van de verzorgingsstaat
Nederland heeft het beste zorgsysteem van Europa. Sinds de start in 2005 van de Euro Health
Consumer Index (EHCI), een vergelijking tussen zorgsystemen in Europese landen, staat Nederland
elk jaar in de top drie van landen met de beste zorg en in 2012 scoorde ze zelfs hoger dan een land
ooit op de EHCI gescoord had. Tegelijkertijd wordt nergens in Europa per hoofd van de bevolking
zoveel geld uitgegeven aan zorg. Het beste systeem dus, maar ook het duurste (Björnberg, 2012).
Er was een tijd dat zieken in Nederland afhankelijk waren van liefdadigheid. Zorg was een gunst, wat
vaak als vernederend werd ervaren. Na de Tweede Wereldoorlog werd een stel wetten ingevoerd dat
de basis van de verzorgingsstaat vormde. Zorg werd een recht. Allerlei voorzieningen werden
beschikbaar gesteld aan de burger via een zogenoemd omslagstelsel, wat inhoudt dat werkende
burgers premies betalen waarmee op hetzelfde moment uitkeringen aan anderen worden betaald
(Schuyt, Het hart van de verzorgingsstaat, 1991).
Met de huidige vergrijzing komt een nadeel van dit stelsel naar voren, namelijk dat de premies hard
stijgen wanneer er veel uitkeringsgerechtigden zijn en relatief weinig werkende burgers die premie
afdragen (HomeFinance, z.j.). Los van het feit dat er tegenwoordig meer ouderen zijn die geen
premie betalen maar wel gebruik maken van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn
worden deze voorzieningen ook gewoon duurder. Dit komt door uiteenlopende redenen als een
hoog uitkeringspercentage, het wegwerken van wachtlijsten, persoonsgericht werken,
professionalisering en verbetering van de kwaliteit van de zorg (De Bruijn, 2012) (Bos, Koevoets, &
Oosterwaal, Ziekenhuislandschap 20/20: Niemandsland of Droomland?, 2011). Al in de jaren tachtig
werden er hervormingen doorgevoerd om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden en het systeem
is zo jarenlang steeds verder afgebouwd. De overheid doet tegenwoordig een groot beroep op
zelfredzaamheid en actief burgerschap. Langzaam gaat Nederland zo steeds meer lijken op de
nachtwakersstaat die ze vóór de invoering van de verzorgingsstaat was, toen ze zich vooral richtte op
het handhaven van orde en gezag en ze zich verder zo min mogelijk bemoeide met de samenleving
(Dikke van Dale, z.j.).

Verschuiving van tweede- naar eerstelijnszorg
In het kader van de bezuinigingen om het huidige systeem betaalbaar te houden is er een
verschuiving op te merken van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Dit sluit aan bij de mondige
burger die zelf bij een instelling aanklopt voor hulp, maar heeft ook te maken met de vergoedingen
door verzekeraars. Waar burgers voor eerstelijnshulp vaak zelf een deel van de kosten moeten
dragen, wordt op een eigen bijdrage na vaak vrijwel alle tweedelijnshulp vergoed. Daarnaast is hulp
in de tweede lijn meer specialistisch en dus duurder, waardoor het eigen risico al snel bereikt is en de
verzekeraar de rest van de hulp moet betalen. Werkgevers betalen ook mee aan de zorg via de
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werkgeversheffing Zvw en de overheid betaalt een rijksbijdrage volksgezondheid (Belastingdienst,
z.j.).
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Om de maandelijkse ziektekostenpremie van de burger en de bijdragen van verzekeraars, werkgevers
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en de overheid beheersbaar te houden stimuleert de overheid het bieden en zoeken van zorg in de
eerste lijn, zodat er minder gebruik wordt gemaakt van dure zorg in de tweede lijn en de burger meer
zelf bijdraagt aan die zorg waar hij zelf gebruik van maakt. Door een beroep te doen op de civil
society, de burgermaatschappij die zich inzet voor de samenleving, kan de overheid krimpen.

Stelsel van zorg en welzijn
Het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn bestaat uit drie wetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw),
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO).
Om de WMO beter ten uitvoering te laten komen is het werken met Welzijn nieuwe stijl in het leven
geroepen. Dit programma is een operationalisering van de WMO, gericht op de participatie van
burgers in de samenleving en hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf en elkaar
(Wmo loket Heerlen, z.j.).
Welzijn nieuwe stijl is vooral gericht op de (sturings)relatie tussen gemeenten en welzijnsinstellingen
en daarin op het verbeteren van kwaliteit en professionaliteit. Om gemeenten, instellingen en
professionals houvast te bieden bij dit verbeterproces zijn er drie hoofddoelen opgesteld:


Gemeenschappelijker: gemeenten hebben een visie op wat ze willen bereiken met de WMO
en op de inzet van het welzijnswerk hierbij en stellen op basis hiervan gezamenlijke doelen
en een gezamenlijke agenda voor de gemeente en haar instellingen op.



Professioneler/Effectiever: gemeenten zijn gericht op resultaten en mogelijke
maatschappelijke effecten. Welzijnsinstellingen zijn gericht op de vraag van de burger en op
de gemeentelijke eisen. Beide moeten zorgen voor een professionelere en effectievere
samenwerking en uitvoering van de doelen.



Efficiënter (Macro niveau): Welzijn Nieuwe Stijl biedt collectieve arrangementen, er moet
vroegtijdig en preventief ingegrepen worden en de kracht van burgers en gemeenschappen
moet hierbij voorop worden gesteld. Wanneer de aanbieders van maatschappelijke
ondersteuning en de aanbieders van zorg meer samenwerken ontstaan hierdoor ook op
macro niveau kostenbesparingen. In het kort komt het erop neer dat Welzijn Nieuwe Stijl
niet meer naar individuele problemen en oplossingen hierbij kijkt, maar naar de eigen kracht
van burgers (Ministerie van Volksgezondheid, z.j.).

Welzijn Nieuwe Stijl werkt met acht bakens . Deze zijn ontwikkeld voor gemeenten en
welzijnsinstellingen en geven richting aan het handelen en de professionaliteit (Ministerie van
Volksgezondheid, z.j.):


Baken 1: Gericht op vraag achter de vraag



Baken 2: Gebaseerd op de eigen kracht van de burger



Baken 3: Direct erop af



Baken 4: Formeel en informeel in optimale verhouding



Baken 5: Doordachte balans van collectief en individueel



Baken 6: Integraal werken



Baken 7: Niet vrijblijvend maar resultaat gericht



Baken 8: Gebaseerd op de ruimte voor de professional

Beleidsdoelstellingen van Rutte I en II
Onder het kabinet Rutte I heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met het
Rapport ‘Zorg die Werkt’ (Schippers, 2011) haar beleidsdoelstellingen voor de komende jaren
toegelicht. Hierin valt onder meer te lezen dat er meer zorg aangeboden moet worden in de eerste
lijn. Voor ziekenhuizen houdt dit o.a. in dat zij bepaalde taken, bijvoorbeeld diagnostiek, moeten
gaan afstoten. Schippers wil de basiszorg beter bereikbaar maken en het vertrouwen van de burger
in de kwaliteit van de zorg herstellen. De zorg moet daarom dichterbij de burger georganiseerd
worden. Dit betekent dat de eerstelijnszorg goed bereikbaar moet zijn, waarbij verschillende
zorgverleners bijvoorbeeld samen vanuit een gebouw in de wijk zorg aanbieden.
Samenwerkingsverbanden waarbij verschillende instellingen onder één dak samenwerken maken de
zorg herkenbaarder, wat de efficiëntie en effectiviteit van de eerste lijn vergroot. Daarnaast moet de
eerste lijn vaker gezondheidsproblemen oplossen zonder onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis
of de specialist. Ziekenhuizen moeten zich gaan concentreren op complexere zorg, terwijl
eenvoudigere behandelingen verschuiven van de tweede naar de eerste lijn. Schippers denkt ook
over mogelijke nieuwe tussenvormen zoals een anderhalve lijn. De minister wil met haar beleid
bereiken dat de behoefte aan dure (tweedelijns)zorg afneemt en deze zorg dus kan krimpen
(Schippers, 2011).
Volgens de Rijksoverheid (z.j.) wordt er op twee manieren teveel gebruik gemaakt van de dure
tweedelijnszorg. Enerzijds verrichten ziekenhuizen en andere instellingen vaak medische handelingen
die de huisarts ook kan doen. Anderzijds gaan er te veel mensen naar de spoedeisende hulp in het
ziekenhuis, terwijl zij met hun klacht ook bij de huisarts terecht zouden kunnen. Dat is niet efficiënt
en kost de samenleving geld. De Rijksoverheid wil de eerstelijnszorg een grotere rol geven om zorg in
de toekomst ook voor iedereen betaalbaar te kunnen houden. Om dit te bereiken willen ze
huisartsen een coördinatierol geven. Zij vormen het eerste aanspreekpunt in de zorgketen en
moeten zorg zoveel mogelijk in de eerste lijn houden. Hiervoor is het noodzakelijk dat huisartsen op
de hoogte zijn van de sociale kaart, zodat ze weten welke doorverwijsmogelijkheden er zijn binnen
de eerste lijn. Om de toename van taken aan te kunnen en de kwaliteit van de zorg hoog te houden
is meer samenwerking met praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen noodzakelijk. Zij kunnen
een deel van het werk overnemen en zo ook een grotere rol krijgen (LHV, z.j.). Zoals in het
regeerakkoord van Rutte II staat:
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Dit pakket van maatregelen legt het fundament voor een structuur van sterke eerste- en
anderhalvelijnszorg, dicht bij de mensen en met de huisarts in een sleutelrol. Ook wordt op
deze manier onnodig gebruik van dure ziekenhuiszorg ontmoedigd. […] Vanaf 2015 gaan we
investeren in extra wijkverpleegkundigen met een bedrag dat oploopt tot minimaal 250
miljoen in 2017. Dit financieren we met middelen die we vrijspelen bij medische zorg in de
tweede lijn (substitutie). Zo bevorderen we dat meer zorg dicht bij de mensen thuis wordt
geleverd (Rijksoverheid, z.j.).
Hoewel huisartsen zo meer mogelijkheden krijgen het werk te delegeren, is het wel belangrijk dat ze
minder vanuit de verschillende disciplines gaan denken. In een visie op de eerstelijnszorg gaf minister
Klink (2008) aan dat huisartsen ook het werk van andere beroepsbeoefenaren mogen uitvoeren,
zolang dit werk maar aan minimale kwaliteitseisen voldoet. Op deze manier wordt het verschil
kleiner tussen de eerste en de tweede lijn, omdat beide elkaars taken mogen uitvoeren. Dit houdt
echter ook in dat andere disciplines taken van de huisarts mogen overnemen, waardoor deze zijn
poortwachterfunctie dreigt te verliezen. De Landelijke Huisartsen Vereniging pleit ervoor deze
functie te behouden, omdat huisartsen gericht en doelmatig werken en versnippering van de zorg
voor problemen zorgt. Huisartsen zouden 96% van de patiëntcontacten zelf afhandelen tegen lage
kosten, wat in het belang is van patiënten, zorgverzekeraars en de overheid (LHV, z.j.). In zijn visie op
de eerstelijnszorg zegt minister Klink (2008) verder dat de tweede lijn zou moeten zorgen voor
deskundigheidsbevordering in de eerste lijn, zodat huisartsen problemen vroeg kunnen signaleren en
aan preventie mee kunnen werken.
Niet alleen de landelijke overheid pleit voor een overgang van tweede- naar eerstelijnszorg.
In een rapport van de Signaleringscommissie Kanker (2011) wordt aanbevolen de nazorg van
oncologische patiënten van de tweede naar de eerste lijn te verschuiven. Er zijn steeds meer
mensen die kanker krijgen en bovendien leven zij ook langer, doordat er medisch gezien meer
behandelingsmogelijkheden zijn. Omdat deze patiënten ook nog andere problemen hebben die in
verband staan met hun ziektebeeld, is zorg dicht bij huis nodig. De huisarts, die patiënten en hun
omstandigheden goed kent, kan hierin een centrale rol spelen en zo nodig een specialist inschakelen.
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Samenvatting
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het
Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de samenleving. De
insteek vanuit de politiek en zorgverzekeraars is om de samenwerking tussen de eerste en de tweede
lijn beter te laten verlopen en waar mogelijk de zorg dichter bij de mens te brengen. Het programma
Welzijn Nieuwe Stijl is in het leven geroepen om de WMO beter te ondersteunen. De vakgroep
verwacht dat zij in de ontwikkelingen mee zal gaan. Zij heeft daarom opdracht gegeven te
onderzoeken welke mogelijkheden er voor haar bestaan tot samenwerking met zorgaanbieders in de
eerste lijn. De vakgroep heeft hiervoor eerstelijnsaanbieders geselecteerd, te weten: MEE, Traverse,
NSWAC, TWB en een aantal huisartsenpraktijken in Roosendaal. Besloten is om de geselecteerde
instellingen te benaderen voor het afnemen van een kort interview en enquêtes en om
literatuuronderzoek te doen. Vanuit het onderzoek valt te concluderen dat er animo bij de
eerstelijnsaanbieders is voor het opstarten of uitbreiden van samenwerking met de vakgroep. Per
instelling verschilt de interesse voor samenwerking en de samenwerkingsvorm. Naast wensen voor
het opstarten of uitbreiden van de samenwerking wordt er ook aangegeven dat de taken van de
vakgroep medisch maatschappelijk werk niet bij iedere instelling bekend zijn. Daarnaast is tijdens het
onderzoek naar voren gekomen dat er weinig kennis is over de ontwikkelingen binnen de zorg die op
dit moment plaats vinden.
De belangrijkste aanbevelingen die uit de conclusie voortvloeien zijn:
-

Het profileren van het medisch maatschappelijk werk;
Meer naar buiten treden richting de instellingen, bijvoorbeeld door een flexplek in te nemen
bij “Het Punt” in Roosendaal;
Met verder onderzoek de mogelijkheden onderzoeken van een breed multidisciplinair
samenwerkingsverband waar de vakgroep en onderzochte instellingen bij aan kunnen
sluiten.
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1. Inleiding en onderbouwing
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding van het onderzoek, er wordt een beschrijving
gegeven van de context, waaruit de probleemomschrijving volgt. De eisen van de opdrachtgever
worden vermeld evenals de doelstelling en de centrale vraagstelling. Tot slot volgt een
begripsafbakening.

1.1 Aanleiding
De vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal is een
ingebouwde tweedelijnsdiscipline. Ze heeft gemerkt dat er binnen onze samenleving een
verschuiving plaatsvindt in de gezondheidszorg van tweede- naar eerstelijnszorg. De insteek vanuit
de politiek en zorgverzekeraars is om de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn beter te
laten verlopen en waar mogelijk de zorg dichter bij de mens te brengen. De vakgroep verwacht dat zij
hierin mee zal gaan. In opdracht van deze vakgroep willen wij onderzoeken welke
samenwerkingsmogelijkheden er met een aantal door het FZR geselecteerde aanbieders van
psychosociale zorg in de eerste lijn zijn. De betreffende aanbieders zijn MEE, Traverse, NSWAC, TWB
en een aantal huisartsenpraktijken in Roosendaal.

1.2 Beschrijving context
Er wordt ingegaan op de maatschappelijke context en het stelsel van zorg en welzijn dat Nederland
heeft. Aan de hand van de beleidsdoelstellingen van Rutte I en II wordt de huidige stand van zaken
met betrekking tot de zorg toegelicht. Tot slot wordt er ingegaan op de organisatorische context van
het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal.
1.2.1 Maatschappelijke context
Bij de maatschappelijke context komen de ontwikkelingen van de verzorgingsstaat aan bod.
Daarnaast wordt de verschuiving van zorg van de tweede- naar de eerste lijn toegelicht.
Ontwikkeling van de verzorgingsstaat
Nederland heeft het beste zorgsysteem van Europa. Sinds de start in 2005 van de Euro Health
Consumer Index (EHCI), een vergelijking tussen zorgsystemen in Europese landen, staat Nederland
elk jaar in de top drie van landen met de beste zorg en in 2012 scoorde ze zelfs hoger dan een land
ooit op de EHCI gescoord had. Tegelijkertijd wordt nergens in Europa per hoofd van de bevolking
zoveel geld uitgegeven aan zorg. Het beste systeem dus, maar ook het duurste (Björnberg, 2012).
Er was een tijd dat zieken in Nederland afhankelijk waren van liefdadigheid. Zorg was een gunst, wat
vaak als vernederend werd ervaren. Na de Tweede Wereldoorlog werd een stel wetten ingevoerd dat
de basis van de verzorgingsstaat vormde. Zorg werd een recht. Allerlei voorzieningen werden
beschikbaar gesteld aan de burger via een zogenoemd omslagstelsel, wat inhoudt dat werkende
burgers premies betalen waarmee op hetzelfde moment uitkeringen aan anderen worden betaald
(Schuyt, 1991).
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Met de huidige vergrijzing komt een nadeel van dit stelsel naar voren, namelijk dat de premies hard
stijgen wanneer er veel uitkeringsgerechtigden zijn en relatief weinig werkende burgers die premie
afdragen (HomeFinance, z.j.). Los van het feit dat er tegenwoordig meer ouderen zijn die geen
premie betalen maar wel gebruik maken van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn
worden deze voorzieningen ook gewoon duurder. Dit komt door uiteenlopende redenen als een
hoog uitkeringspercentage, het wegwerken van wachtlijsten, persoonsgericht werken,
professionalisering en verbetering van de kwaliteit van de zorg (De Bruijn, 2012) (Bos, Koevoets, &
Oosterwaal, Ziekenhuislandschap 20/20: Niemandsland of Droomland?, 2011). Al in de jaren tachtig
werden er hervormingen doorgevoerd om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden en het systeem
is zo jarenlang steeds verder afgebouwd. De overheid doet tegenwoordig een groot beroep op
zelfredzaamheid en actief burgerschap. Langzaam gaat Nederland zo steeds meer lijken op de
nachtwakersstaat die ze vóór de invoering van de verzorgingsstaat was, toen ze zich vooral richtte op
het handhaven van orde en gezag en ze zich verder zo min mogelijk bemoeide met de samenleving
(Dikke van Dale, z.j.).
Verschuiving van tweede- naar eerstelijnszorg
In het kader van de bezuinigingen om het huidige systeem betaalbaar te houden is er een
verschuiving op te merken van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Dit sluit aan bij de mondige
burger die zelf bij een instelling aanklopt voor hulp, maar heeft ook te maken met de vergoedingen
door verzekeraars. Waar burgers voor eerstelijnshulp vaak zelf een deel van de kosten moeten
dragen, wordt op een eigen bijdrage na vaak vrijwel alle tweedelijnshulp vergoed. Daarnaast is hulp
in de tweede lijn meer specialistisch en dus duurder, waardoor het eigen risico al snel bereikt is en de
verzekeraar de rest van de hulp moet betalen. Werkgevers betalen ook mee aan de zorg via de
werkgeversheffing Zvw en de overheid betaalt een rijksbijdrage volksgezondheid (Belastingdienst,
z.j.).
Om de maandelijkse ziektekostenpremie van de burger en de bijdragen van verzekeraars, werkgevers
en de overheid beheersbaar te houden stimuleert de overheid het bieden en zoeken van zorg in de
eerste lijn, zodat er minder gebruik wordt gemaakt van dure zorg in de tweede lijn en de burger meer
zelf bijdraagt aan die zorg waar hij zelf gebruik van maakt. Door een beroep te doen op de civil
society, de burgermaatschappij die zich inzet voor de samenleving, kan de overheid krimpen.
1.2.2 Stelsel van zorg en welzijn
Het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn bestaat uit drie wetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw),
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). Een uitgebreide toelichting op deze wetten is te vinden in bijlage 1.
Welzijn Nieuwe Stijl
Om de WMO beter ten uitvoering te laten komen is het werken met Welzijn nieuwe stijl in het leven
geroepen. Dit programma is een operationalisering van de WMO, gericht op de participatie van
burgers in de samenleving en hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf en elkaar
(Wmo loket Heerlen, z.j.).
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Welzijn nieuwe stijl is vooral gericht op de (sturings)relatie tussen gemeenten en welzijnsinstellingen
en daarin op het verbeteren van kwaliteit en professionaliteit. Om gemeenten, instellingen en
professionals houvast te bieden bij dit verbeterproces zijn er drie hoofddoelen opgesteld:


Gemeenschappelijker: gemeenten hebben een visie op wat ze willen bereiken met de WMO
en op de inzet van het welzijnswerk hierbij en stellen op basis hiervan gezamenlijke doelen
en een gezamenlijke agenda voor de gemeente en haar instellingen op.



Professioneler/Effectiever: gemeenten zijn gericht op resultaten en mogelijke
maatschappelijke effecten. Welzijnsinstellingen zijn gericht op de vraag van de burger en op
de gemeentelijke eisen. Beide moeten zorgen voor een professionelere en effectievere
samenwerking en uitvoering van de doelen.



Efficiënter (Macro niveau): Welzijn Nieuwe Stijl biedt collectieve arrangementen, er moet
vroegtijdig en preventief ingegrepen worden en de kracht van burgers en gemeenschappen
moet hierbij voorop worden gesteld. Wanneer de aanbieders van maatschappelijke
ondersteuning en de aanbieders van zorg meer samenwerken ontstaan hierdoor ook op
macro niveau kostenbesparingen. In het kort komt het erop neer dat Welzijn Nieuwe Stijl
niet meer naar individuele problemen en oplossingen hierbij kijkt, maar naar de eigen kracht
van burgers (Ministerie van Volksgezondheid, z.j.).

Welzijn Nieuwe Stijl werkt met acht bakens . Deze zijn ontwikkeld voor gemeenten en
welzijnsinstellingen en geven richting aan het handelen en de professionaliteit (Ministerie van
Volksgezondheid, z.j.) :


Baken 1: Gericht op vraag achter de vraag



Baken 2: Gebaseerd op de eigen kracht van de burger



Baken 3: Direct erop af



Baken 4: Formeel en informeel in optimale verhouding



Baken 5: Doordachte balans van collectief en individueel



Baken 6: Integraal werken



Baken 7: Niet vrijblijvend maar resultaat gericht



Baken 8: Gebaseerd op de ruimte voor de professional

1.2.3 Beleidsdoelstellingen van Rutte I en II
Onder het kabinet Rutte I heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met het
Rapport ‘Zorg die Werkt’ (Schippers, 2011) haar beleidsdoelstellingen voor de komende jaren
toegelicht. Hierin valt onder meer te lezen dat er meer zorg aangeboden moet worden in de eerste
lijn. Voor ziekenhuizen houdt dit o.a. in dat zij bepaalde taken, bijvoorbeeld diagnostiek, moeten
gaan afstoten. Schippers wil de basiszorg beter bereikbaar maken en het vertrouwen van de burger
in de kwaliteit van de zorg herstellen. De zorg moet daarom dichterbij de burger georganiseerd
worden. Dit betekent dat de eerstelijnszorg goed bereikbaar moet zijn, waarbij verschillende
zorgverleners bijvoorbeeld samen vanuit een gebouw in de wijk zorg aanbieden.
Samenwerkingsverbanden waarbij verschillende instellingen onder één dak samenwerken maken de
zorg herkenbaarder, wat de efficiëntie en effectiviteit van de eerste lijn vergroot. Daarnaast moet de

8

eerste lijn vaker gezondheidsproblemen oplossen zonder onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis
of de specialist. Ziekenhuizen moeten zich gaan concentreren op complexere zorg, terwijl
eenvoudigere behandelingen verschuiven van de tweede naar de eerste lijn. Schippers denkt ook
over mogelijke nieuwe tussenvormen zoals een anderhalve lijn. De minister wil met haar beleid
bereiken dat de behoefte aan dure (tweedelijns)zorg afneemt en deze zorg dus kan krimpen
(Schippers, 2011).
Volgens de Rijksoverheid (z.j.) wordt er op twee manieren teveel gebruik gemaakt van de dure
tweedelijnszorg. Enerzijds verrichten ziekenhuizen en andere instellingen vaak medische handelingen
die de huisarts ook kan doen. Anderzijds gaan er te veel mensen naar de spoedeisende hulp in het
ziekenhuis, terwijl zij met hun klacht ook bij de huisarts terecht zouden kunnen. Dat is niet efficiënt
en kost de samenleving geld. De Rijksoverheid wil de eerstelijnszorg een grotere rol geven om zorg in
de toekomst ook voor iedereen betaalbaar te kunnen houden. Om dit te bereiken willen ze
huisartsen een coördinatierol geven. Zij vormen het eerste aanspreekpunt in de zorgketen en
moeten zorg zoveel mogelijk in de eerste lijn houden. Hiervoor is het noodzakelijk dat huisartsen op
de hoogte zijn van de sociale kaart, zodat ze weten welke doorverwijsmogelijkheden er zijn binnen
de eerste lijn. Om de toename van taken aan te kunnen en de kwaliteit van de zorg hoog te houden
is meer samenwerking met praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen noodzakelijk. Zij kunnen
een deel van het werk overnemen en zo ook een grotere rol krijgen (LHV, z.j.). Zoals in het
regeerakkoord van Rutte II staat:
Dit pakket van maatregelen legt het fundament voor een structuur van sterke eerste- en
anderhalvelijnszorg, dicht bij de mensen en met de huisarts in een sleutelrol. Ook wordt op deze
manier onnodig gebruik van dure ziekenhuiszorg ontmoedigd. […] Vanaf 2015 gaan we investeren in
extra wijkverpleegkundigen met een bedrag dat oploopt tot minimaal 250 miljoen in 2017. Dit
financieren we met middelen die we vrijspelen bij medische zorg in de tweede lijn (substitutie). Zo
bevorderen we dat meer zorg dicht bij de mensen thuis wordt geleverd. (Rijksoverheid, z.j.)
Hoewel huisartsen zo meer mogelijkheden krijgen het werk te delegeren, is het wel belangrijk dat ze
minder vanuit de verschillende disciplines gaan denken. In een visie op de eerstelijnszorg gaf minister
Klink (2008) aan dat huisartsen ook het werk van andere beroepsbeoefenaren mogen uitvoeren,
zolang dit werk maar aan minimale kwaliteitseisen voldoet. Op deze manier wordt het verschil
kleiner tussen de eerste en de tweede lijn, omdat beide elkaars taken mogen uitvoeren. Dit houdt
echter ook in dat andere disciplines taken van de huisarts mogen overnemen, waardoor deze zijn
poortwachterfunctie dreigt te verliezen. De Landelijke Huisartsen Vereniging pleit ervoor deze
functie te behouden, omdat huisartsen gericht en doelmatig werken en versnippering van de zorg
voor problemen zorgt. Huisartsen zouden 96% van de patiëntcontacten zelf afhandelen tegen lage
kosten, wat in het belang is van patiënten, zorgverzekeraars en de overheid (LHV, z.j.). In zijn visie op
de eerstelijnszorg zegt minister Klink (2008) verder dat de tweede lijn zou moeten zorgen voor
deskundigheidsbevordering in de eerste lijn, zodat huisartsen problemen vroeg kunnen signaleren en
aan preventie mee kunnen werken.
Niet alleen de landelijke overheid pleit voor een overgang van tweede- naar eerstelijnszorg.
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In een rapport van de Signaleringscommissie Kanker (2011) wordt aanbevolen de nazorg van
oncologische patiënten van de tweede naar de eerste lijn te verschuiven. Er zijn steeds meer
mensen die kanker krijgen en bovendien leven zij ook langer, doordat er medisch gezien meer
behandelingsmogelijkheden zijn. Omdat deze patiënten ook nog andere problemen hebben die in
verband staan met hun ziektebeeld, is zorg dicht bij huis nodig. De huisarts, die patiënten en hun
omstandigheden goed kent, kan hierin een centrale rol spelen en zo nodig een specialist inschakelen.
1.2.4 Organisatorische context
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de afdeling vakgroep medisch maatschappelijk werk
van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal (zie figuur 1 (Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, 2011)).
Het FZR is een middelgroot ziekenhuis dat samenwerkt met het Lievensberg ziekenhuis in Bergen Op
Zoom. Het medisch maatschappelijk werk in Roosendaal is een vakgroep bestaande uit vijf
maatschappelijk werkers. Eén van hen functioneert als vakgroepvoorzitter. De vakgroep vormt met
verschillende andere afdelingen de paramedische capaciteitseenheid (de uitleg van dit begrip staat in
bijlage 2). In figuur 1 is zichtbaar welke disciplines hieronder vallen binnen de structuur van het FZR
Figuur 1

Het ziekenhuis bevat vier verschillende sectoren. Samen met o.a. de verpleegafdelingen en de
Zorgeneenheid Revalidatiegeneeskunde valt het medisch maatschappelijk werk onder de sector
klinische zorg. Iedere sector heeft een eigen sectormanager. Het ziekenhuis wordt geleid door de
Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht controleert de Raad van Bestuur.
Het medisch maatschappelijk werk kan ingezet worden op verschillende afdelingen, zowel klinisch als
poliklinisch. De afdelingen maken gebruik van het maatschappelijk werk als er een vermoeden is van
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psychosociale problemen bij de patiënt of zijn omgeving. Daarnaast heeft de vakgroep een vaste
plaats in verschillende behandeltrajecten. Zo is ze ingebed bij de dialyse-, de oncologie- en de
revalidatieafdeling. Patiënten die onder behandeling zijn binnen één van deze afdelingen krijgen
standaard begeleiding van een maatschappelijk werker.

1.3 Probleemomschrijving
De vakgroep heeft gesignaleerd dat zij te weinig kennis heeft over mogelijke vormen van
samenwerking met de genoemde eerstelijnsinstellingen. Ze is hierachter gekomen toen ze ging
nadenken over intensievere samenwerking met de eerste lijn om proactief op ontwikkelingen in de
samenleving en de gezondheidszorg te kunnen reageren. Door de terugtrekkende overheid op het
gebied van o.a. zorg en welzijn en stijgende kosten van de zorg verwacht de vakgroep dat zij in de
toekomst meer zal gaan samenwerken met de genoemde eerstelijnsinstellingen. Dit is een fenomeen
dat zich landelijk voordoet. Het onderzoek beperkt zich echter tot de vraag van de vakgroep en haar
samenwerkingsmogelijkheden in Roosendaal.

1.4 Eisen van de opdrachtgever
De (kwaliteits)eisen van de opdrachtgever aan het rapport zijn terug te vinden in bijlage 3.

1.5 Doelstelling
Middels een opgesteld rapport weet de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus
Ziekenhuis Roosendaal of samenwerking met geselecteerde aanbieders van psychosociale zorg in de
eerste lijn mogelijk is en zo ja, op welke wijze.

1.6 Centrale vraagstelling
Is samenwerking tussen de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis
Roosendaal en een aantal geselecteerde eerstelijnsaanbieders van psychosociale zorg aan mensen
met een somatische dan wel somatopsychische aandoening mogelijk en zo ja, op welke wijze?

1.7 Begripsafbakening
Hieronder volgt een uitleg bij verschillende begrippen die relevant zijn voor het onderzoek.
1.7.1 Eerstelijnszorg
Bij een eerstelijnshulpverlener kun je terecht zonder een verwijzing van de huisarts. Hierbij valt te
denken aan het algemeen maatschappelijk werk of Bureau Jeugdzorg (afdeling Toegang), maar ook
aan een oefentherapeut, tandarts, fysiotherapeut of verloskundige. Voor eerstelijnspsychologen is
vaak wel een verwijsbrief nodig om kosten van de zorgverzekeraar vergoed te krijgen. De zorg in
deze lijn kenmerkt zich door veelal laagdrempelige zorg (Placeholder2).
1.7.2 Tweedelijnszorg
Voor tweedelijnshulpverlening is een verwijzing van de huisarts of van een andere verwijzer uit de
eerstelijnszorg noodzakelijk. Het Nationaal Kompas Volksgezondheid geeft aan dat zorg in deze lijn
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zich kenmerkt door behandeling van complexere problematiek. Onder de tweedelijnszorg vallen
ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg (Nationaal Kompas
Volksgezondheid, 2012). Om het overzicht te bewaren wordt hieronder ook een toelichting gegeven
van de begrippen nuldelijnszorg en derdelijnszorg.
1.7.3 Somatische aandoening
In samenspraak met de vakgroep medisch maatschappelijk werk wordt de volgende definitie van
‘somatische aandoening’ gehanteerd voor dit onderzoek: Mensen met een lichamelijke aandoening
die om wat voor reden dan ook niet kunnen zien, horen, lopen, hun handen niet kunnen gebruiken,
zich voortbewegen met behulp van een rolstoel etc. In bijlage 2 staat een uitgebreidere definitie van
dit begrip.
1.7.4 Somatopsychische aandoening
In samenspraak met de vakgroep wordt de volgende definitie van ‘somatopsychische aandoening’
gehanteerd voor dit onderzoek: Mensen met een somatopsychische aandoening geven een
psychische uiting van een somatische klacht. In bijlage 2 staat een uitgebreidere definitie van en
toelichting bij dit begrip in relatie tot het medisch maatschappelijk werk.
1.7.5 Psychosociale zorg
De Dikke van Dale (z.j.) omschrijft het bijvoeglijk naamwoord ‘psychosociaal’ als “behorend tot of
betrekking hebbend op de invloed van sociale factoren op psychische verschijnselen”.
Snellen (2007) omschrijft psychosociaal functioneren van mensen als twee kanten van dezelfde
medaille “Mensen leven in situaties. Het functioneren van mensen heeft betrekking op die situaties;
het heeft er zijn uitwerking op en het wordt er, deels, door bepaald” (p. 32).
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2. Verantwoording
2.1 Opzet project
Voor het verslag van het vooronderzoek wordt verwezen naar de bijlage. Verder wordt bij
‘theoretische onderbouwing’ aangegeven hoe verschillende theorieën zijn gebruikt om het
onderzoek te onderbouwen.
2.1.1 Verslag vooronderzoek
Het verslag van het vooronderzoek is terug te vinden in bijlage 4, daarnaast is het ook opgenomen in
het projectplan.
2.1.2 Theoretische onderbouwing
Theorieën over de veranderingen in de zorg zijn gebruikt om het kader waarbinnen dit onderzoek
zich afspeelt te duiden. Met de theorie over ziekenhuizen anno 2020 wordt de relevantie van het
onderzoek aangetoond. In de presentatie en het eindproduct is er wederom aandacht voor de
veranderingen in de zorg.
In het onderzoek is theorie over (multidisciplinaire) samenwerking (zie theoretisch kader projectplan)
gebruikt bij het opstellen van de deelvragen, enquêtes en de vragenlijst voor de interviews. De
theorie over psychosociale hulpverlening is gebruikt als kapstok om de taken van de vakgroep en de
geselecteerde eerstelijnsaanbieders te definiëren. Daarnaast is deze theorie gebruikt voor vragen in
de enquêtes en interviews die betrekking hebben op welke aspecten samenwerking gezocht kan
worden en gewenst is.

2.2 Uitvoering project
Er wordt ingegaan op de betrouwbaarheid en validiteit van het project tijdens de uitvoeringsfase.
2.2.1 Betrouwbaarheid
Dit onderzoek is een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Verhoeven (2011, p. 319)
geeft aan dat ook kwalitatief onderzoek betrouwbaar kan zijn. Hiervoor is het wel nodig dat aan een
aantal regels voldaan wordt. In bijlage 6 is terug te vinden hoe voor dit onderzoek voldaan is aan de
eisen met betrekking tot betrouwbaarheid.
2.2.2 Validiteit
De validiteit geeft aan in hoeverre een onderzoek vrij is van systematische fouten. In bijlage 6
worden de begripsvaliditeit, interne validiteit en externe validiteit van het onderzoek beoordeeld.

2.3 Methode
In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek in kaart gebracht. Hiervoor wordt als eerste
ingegaan op de deelnemers aan het onderzoek. Daarna zullen het onderzoeksontwerp en de
meetinstrumenten besproken worden. Als laatste zal ingegaan worden op de analyseprocedure.
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2.3.1 Deelnemers aan het onderzoek
De vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus ziekenhuis Roosendaal wil door
middel van dit onderzoek de mogelijke samenwerking tussen haarzelf en eerstelijnsaanbieders
onderzocht hebben. De vakgroep heeft deze eerstelijnsaanbieders voorafgaand aan het onderzoek
zelf geselecteerd: MEE, Traverse, NSWAC, TWB en huisartsenpraktijken.
Er is door de projectgroep contact opgenomen met deze eerstelijnsaanbieders om na te gaan of zij
bereid zijn om mee te werken aan een onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen hen
en de vakgroep. Dit is gedaan middels een e-mail die terug te vinden is in bijlage 7. Hieronder volgt
een overzicht van de geïnterviewde personen:
- mevrouw Lambregts, consulent bij MEE West-Brabant;
- mevrouw van Gastel, teammanager van Traverse in Roosendaal;
- mevrouw van Geel, projectmanager WMO van het NSWAC;
- mevrouw de Boe, buurtregisseur en wijkverpleegkundige van TWB;
- mevrouw Bellemakers, praktijkondersteuner bij de huisartsenpraktijk van dokter Buijsen;
- mevrouw Rollé, praktijkassistente bij de huisartsenpraktijk van dokter Oosterbos.
Daarnaast hebben er ook interviews plaatsgevonden met medisch maatschappelijk werkers van de
vakgroep van het FZR, namelijk met Erik van Rooij, Claudia Schelfaut, Danielle Raad en Brielle van der
Ploeg. Het interviewschema is terug te vinden in bijlage 8.
Naast het interviewen van een aantal medewerkers van de geselecteerde eerstelijnsaanbieders zijn
er ook enquêtes afgenomen onder medewerkers van een aantal van deze aanbieders.
- vier medewerkers van MEE West-Brabant (werkzaam in de regio Roosendaal);
- zes medewerkers van Traverse in Roosendaal;
- acht medewerkers van het NSWAC.
De enquêtes die verstuurd zijn staan in bijlage 9.
2.3.2 Onderzoeksontwerp
Er kunnen verschillende methodes gebruikt worden bij een onderzoek. Bij een kwalitatieve methode
wordt er voornamelijk in het veld onderzoek gedaan en wordt er nauwelijks met cijfers gewerkt
(Verhoeven N. , 2011, p. 24). Dit is dan ook de methode die voornamelijk voor dit onderzoek gebruikt
is. De informatie voor deelvragen 1 tot en met 6 is verzameld aan de hand van literatuuronderzoek
en interviews. Voor deelvraag 7 is kwantitatief en kwalitatief onderzoek naast elkaar verricht.
Kwantitatief onderzoek is verricht om de bereidheid van medewerkers van eerstelijnsaanbieders na
te gaan. Dit is onderzocht door middel van het afnemen van enquêtes, waarmee cijfermatige
informatie is verkregen. Kwalitatief onderzoek bij deelvraag 7 is verricht om de betekenis die
medewerkers van eerstelijnsaanbieders aan situaties geven te onderzoeken. Het gebruik van
kwalitatief en kwantitatieve dataverzamelingsmethoden in één onderzoek heet triangulatie
(Verhoeven N. , 2011, p. 25).
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Mogelijkheden en beperkingen
Algemene beperkingen
Een beperking in het onderzoek is dat er bij het beantwoorden van de deelvragen, waar het
literatuur betreft, voornamelijk gebruik is gemaakt van de jaarverslagen en informatie van de
websites van de geselecteerde eerstelijnsaanbieders. De beperking bestaat er dan uit dat er weinig
informatie is gebruikt uit empirisch onderzoek of wetenschappelijke literatuur.
Specifieke beperkingen
Bij het opzetten en uitwerken van het projectplan is ervoor gekozen om drie huisartsen(praktijken) te
interviewen en zo de betrouwbaarheid en validiteit van de uitspraken te vergroten. In de
onderzoeksfase zijn alle huisartsenpraktijken in Roosendaal benaderd. Hiervan hebben medewerkers
van twee huisartsenpraktijken meegewerkt aan een interview. De respondentengroep is kleiner
uitgevallen dan vooraf verwacht.
Verder wensten de huisartsen(praktijken) en TWB dat er geen enquêtes werden opgestuurd. Binnen
het NSWAC en Traverse zijn de enquêtes wel verspreid maar hebben niet alle medewerkers deze
teruggestuurd. Dit brengt beperkingen met zich mee voor de geldigheid en generaliseerbaarheid van
uitspraken naar alle medewerkers van één instelling. Deze beperking komt vooral terug in deelvraag
7.
Mogelijkheden
Wanneer er voor het onderzoek meer tijd/mankracht beschikbaar was geweest hadden alle
medewerkers van de instellingen persoonlijk benaderd kunnen worden. Dit had mogelijkerwijs meer
wensen en ideeën voor de samenwerking opgeleverd, waardoor het eindproduct een genuanceerder
beeld had kunnen geven.
2.3.3 Meetinstrumenten
Gestructureerde vragenlijsten
In het onderzoek zijn gestructureerde vragenlijsten gebruikt voor het afnemen van de interviews bij
medewerkers van de verschillende instellingen en de vakgroep medisch maatschappelijk werk. De
vragenlijsten voor de te onderzoeken instellingen waren identiek. Voor de interviews met de
vakgroep zijn kleine aanpassingen gemaakt, omdat de opdrachtgever het nog niet relevant vond na
te denken over de eigen wensen met betrekking tot een eventuele samenwerking. De opdrachtgever
wilde allereerst een analyse met daarin de samenwerkingsmogelijkheden. Het gebruik van de
vragenlijsten had als doel gestructureerd informatie in te winnen over de desbetreffende instelling
en de samenwerkingsmogelijkheden. Doordat er is gewerkt met verschillende interviewers is
gekozen voor deze structuur zodat de valkuil van uiteenlopende resultaten zoveel mogelijk ingeperkt
wordt. De vragenlijsten zijn terug te vinden in bijlage 8.
Enquêtes
Om de onderzoeksvragen van deelvraag 7 te beantwoorden is gebruik gemaakt van enquêtes. Het
doel van de enquêtes was informatie te krijgen over de huidige samenwerking en de mogelijkheden
en wensen van een eventuele toekomstige samenwerking. In de enquêtes zijn zowel open als
15

gesloten vragen gesteld. De gesloten vragen hadden als doel de eventuele huidige samenwerking te
analyseren en de bereidheid voor de toekomst te meten. Met de open vragen kon breder worden
ingegaan op wensen van de medewerkers. Voor het format van de enquête en de uitwerkingen
hiervan per instelling zie bijlage 9 (format), 10 (MEE), 11 (Traverse) & 12 (NSWAC).
2.3.4 Analyseprocedure
Er is gedurende het onderzoek gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden met
verschillende analyseprocedures. Voor het uitwerken van de interviews is een kwalitatieve
analyseprocedure gebruikt en voor het uitwerken van de enquêtes een kwantitatieve uitwerking.
De interviews die gehouden zijn met medewerkers van eerstelijnsaanbieders zijn opgenomen met
een voice recorder. Daarnaast waren er bij ieder interview twee leden van de projectgroep aanwezig,
waarbij één persoon voornamelijk de vragen stelde en de andere aantekeningen maakte. Om de
gegevens uit de interviews vervolgens goed te kunnen analyseren zijn de opnames meerdere keren
beluisterd of helemaal uitgewerkt.
De gegevens die zijn verzameld door middel van de schriftelijke enquête zijn verwerkt in grafieken.
Hiervoor is gekozen om de uitkomsten duidelijk weer te geven. De grafieken zijn toegevoegd in
bijlagen 10 (MEE), 11 (Traverse) en 12 (NSWAC).

2.4 Conclusie betrouwbaarheid en validiteit
Verhoeven geeft aan dat de betrouwbaarheid goed te noemen is wanneer met de genoemde punten
in paragraaf 2.1, 2.2.1 en 2.2.2 rekening wordt gehouden. Over de methodologische kwaliteit van het
onderzoek kan opgemerkt worden dat er bij verschillende instellingen sprake was van
‘respondentenbederf’. Verhoeven (2011, p. 341) zegt hierover dat dit een weigering is om mee te
werken die o.a. voort kan komen uit ‘surveymoeheid’ bij de respondenten. Of dit zo is, is in dit
onderzoek niet gemeten; wellicht zou dit verder onderzocht kunnen worden. Verhoeven (2011, p.
341) zegt overigens dat respondentenbederf niet hoeft te betekenen dat de resultaten van het
onderzoek niet bruikbaar zijn. Doordat naast de enquêtes ook interviews zijn afgenomen is er alsnog
voldoende informatie beschikbaar gekomen om de deelvragen en hiermee uiteindelijk de hoofdvraag
te beantwoorden.
Met betrekking tot de generaliseerbaarheid van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de
resultaten relevant zijn voor de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR en de
onderzochte instellingen. Met de bruikbaarheid van het onderzoek is de meeste winst te boeken op
de korte termijn, want hoewel voor het onderzoek gebruik is gemaakt van literatuur is het grootste
deel van de data verzameld in de praktijk bij de professionals die daar nú werkzaam zijn.
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3. Onderzoeksresultaten
3.1 Resultaten per deelvraag
Onder de verschillende deelparagrafen staan de antwoorden op de deelvragen 1 t/m 7.
3.1.1 Deelvraag 1
Hoe is de psychosociale zorg vanuit de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus
Ziekenhuis Roosendaal aan mensen met een somatische dan wel somatopsychische aandoening
georganiseerd?
1. Wat is de doelgroep van de vakgroep medisch maatschappelijk werk in het FZR?
Ter informatie: onder bijlage 2 worden een aantal begrippen nader toegelicht, deze geven verdieping
en verduidelijking bij deelvraag 1. Het gaat om de volgende begrippen: chronische ziekte, dbc,
derdelijnszorg, klinisch, nierdialyse, nuldelijnszorg, oncologie, paramedische capaciteitseenheid,
palliatief, palliatieve zorg, poliklinisch, somatische aandoening en somatopsychische aandoening.
De vakgroep medisch maatschappelijk werk bestaat uit vijf leden, die ieder hun eigen
aandachtsgebieden hebben. De aandachtsgebieden zijn:
1. Dialyse en oncologie (twee leden).
2. Revalidatie: hartrevalidatie, longrevalidatie (COPD), pijnrevalidatie.
3. Revalidatie: spieraandoeningen (MS, ALS), hersenaandoeningen (CVA en overige neurologie),
zenuwaandoeningen, kind screening (motorische achterstand), handenteam en
amputatieteam.
Het medisch maatschappelijk werk in het FZR legt altijd een link met de ziekte van de patiënt; de
hulpverlening heeft altijd een lichamelijke basis. Mensen die ziek worden en gediagnosticeerd
worden met een ziekte die langer duurt dan griep van twee weken, lopen tegen een aantal dingen
aan: omgaan met ziek zijn, acceptatie of het hanteerbaar maken van de ziekte (interview Schelfaut,
2013). In het begin is er altijd de impact die ziekte of beperking op de persoon zelf heeft en daarnaast
op het niveau van werk, relaties, hobby’s, financiën, seksualiteit en intimiteit (interview van der
Ploeg & Raad, 2013).
Maatschappelijk werk richt zich op verwerking en acceptatie van de ziekte; mensen konden voordat
ze ziek werden alles in het leven zelf en nu ze ziek zijn is heel hun leven veranderd (rouw- en
verliesverwerking). De patiënt wordt doorverwezen naar het medisch maatschappelijk werk omdat
hij moeite heeft met hetgeen hem overkomt, of dat nou COPD, kanker of een nierziekte is (interview
Schelfaut, 2013).
Verder werkt het medisch maatschappelijk werk in de kliniek met opgenomen patiënten en wordt ze
weleens op de IC ingeschakeld voor familiegesprekken, bijvoorbeeld met de echtgenoot van een
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vrouw die op de IC ligt met een hersenaandoening. De medisch maatschappelijk werker kijkt dan
samen met de echtgenoot hoe deze de zorg kan dragen voor de kinderen (interview Schelfaut, 2013).
Het medisch maatschappelijk werk werkt ook op de kinderafdeling en de afdeling gynaecologie. Hier
wordt ze ingeschakeld als er een vermoeden bestaat van onvoldoende borging van de veiligheid van
het kind. Dit wordt gesignaleerd door de specialist, verpleegkundige en/of kinderarts. De casussen
aangemeld vanuit de kinderafdeling en gynaecologie worden uit veiligheidsoverwegingen door twee
maatschappelijk werkers begeleid. Een ziekte kan een uiting zijn van het systeem van de patiënt.
Daarom maakt het medisch maatschappelijk werk een analyse van dit systeem (interview Schelfaut,
2013).
Er is ook een doelgroep waarvan niet vastgesteld kan worden waar de oorzaak van de pijn
vandaan komt die deze patiënten voelen: de pijncarrousel. Deze mensen ervaren chronische
pijn, maar fysiek is er niets aan de hand. Vaak zie je dat chronische pijnpatiënten heel veel
ballen in de lucht houden in de thuissituatie (interview Schelfaut, 2013).
Er zit een psychisch beeld onder en daarom wordt er heel veel met psychologen samengewerkt. Voor
de ligt het probleem op somatisch gebied, die ziet niet dat er wellicht ook nog een andere oorzaak is.
De chronische pijngroep is voor het overgrote deel medisch uitbehandeld. Deze patiënten hebben al
een heel traject gehad om een diagnose vast te stellen en pijnblokkades uit te voeren. In de
revalidatie ligt de focus op hoe de patiënt met de pijn omgaat. De behandeling is gericht op
gedragsverandering. Er zijn veel multidisciplinaire programma’s, bijvoorbeeld voor hart- en
longpatiënten, pijnpatiënten en kinderen. Zij krijgen voorlichting over hun ziekte(beeld) en
behandeling in groepsverband, gericht op gedragsverandering. Ook zijn er sinds een paar jaar diverse
carrousels: kind screening, pijn, long, oncologie. De pijncarrousel is er sinds 2008. Patiënten ervaren
de carrousel wel als voordeel: een heel team kijkt naar de patiënt, alles vindt plaats op 1 dagdeel en
is daardoor minder belastend, maar soms ook wel heel intensief. Mensen voelen zich gehoord en
erkend, omdat je heel breed kijkt. Als de revalidatiearts dan met een voorstel komt is dit breed
gedragen, wat ook fijn is voor de patiënt. Het ziekenhuis stelt wel veel eisen aan de revalidatie
patiënt, bijvoorbeeld dat hij twee keer per week moet komen revalideren (interview Schelfaut & van
der Ploeg en Raad, 2013).
Patiënten die een nierziekte hebben en die moeten dialyseren hebben vaak moeite met hun
levensstijl. Mensen met een nierziekte mogen bijvoorbeeld 800 milliliter vocht mogen
drinken. Wanneer mensen teveel vocht binnen krijgen, kan het hart dit niet aan. De maatschappelijk
werker coacht op de leefregels en biedt handvaten hoe patiënten niet in de verleiding komen om
teveel te eten en te drinken (interview Schelfaut, 2013).
Ook op de oncologie afdeling coacht en begeleidt het medisch maatschappelijk werk. Ze steunen
patiënten met vragen als:
- Ik heb kanker gehad en nu?
- Ik ben bang dat het terugkomt.
- Ik wil graag leven, maar de angst blokkeert me.
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-

Ik ben schoon, maar hoe moet ik nu verder?
Ik val in een gat, ik ben een jaar intensief behandeld en nu?
Kan ik weer gaan werken?
Werken aan het zelfbeeld van een patiënt, bijvoorbeeld na een borstamputatie
Hoe ga ik om met seksualiteit? (interview Schelfaut, 2013)

Het medisch maatschappelijk werk begeleidt geen patiënten met een specifieke
psychiatrische stoornis. Mocht het zo zijn dat er psychiatrische problematiek in de persoonlijkheid is
verweven, dan maakt het medisch maatschappelijk werk een inschatting of er meer aan de hand is
en verwijst ze eventueel door naar een psychiater of psycholoog. Wanneer een patiënt een
verstandelijke beperking heeft kan er wel aangesloten worden op de leefwereld van de patiënt door
bijvoorbeeld oplossingsgericht te werken (interview Schelfaut, 2013).
2. Wat zijn de taken van de vakgroep medisch maatschappelijk werk in het FZR?
De vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal heeft de
volgende kerntaken:
- intake;
- coaching;
- begeleiding;
- belangenbehartiging;
- inventarisatie van de psychosociale situatie (interview Schelfaut, 2013).
Er wordt naar het maatschappelijk werk verwezen via de specialist. De maatschappelijk werker heeft
een intake met de patiënt waarin uitgebreid aandacht is voor diens psychosociale situatie (interview
Schelfaut, 2013). Vanuit de intake wordt gekeken wat de hulpvraag is en of een extra contact nodig
is. De maatschappelijk werker stimuleert de patiënt de dingen die hij zelf kan doen zelf te doen en
neemt zo min mogelijk van hem over. Verder verwijst en bemiddelt de medisch maatschappelijk
werker een enkele keer, maar primair gaat het om het vergroten en versterken van de
zelfredzaamheid van de patiënt (interview van der Ploeg & Raad, 2013), dit is in lijn met het werken
volgens de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl (Ministerie van Volksgezondheid, z.j.).
Wanneer een persoon iets is overkomen, zoals een ziekte of trauma, bestaat de kans dat hij gaat
neigen naar institutioneel gedrag. Deze neiging is, heel gechargeerd, dat de patiënt alles uit handen
laat vallen en de ander het mag gaan oplossen; de patiënt is immers al ziek en heeft zijn beperkingen.
De maatschappelijk werker helpt de patiënt dan om weer in zijn kracht te komen, die ieder mens
heeft. Gemiddeld heeft een maatschappelijk werker vijf gesprekken met een patiënt. In de oncologie
zijn dit vaak meer gesprekken en wordt de patiënt begeleid tot aan het overlijden (interview
Schelfaut, 2013). De leden van de vakgroep begeleiden de patiënt op hun eigen specifieke manier. De
nadruk kan bijvoorbeeld liggen op oplossingsgericht werken, maar ook op werken vanuit de
Rationeel Emotieve Therapie (interview Schelfaut, 2013).
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Oncologiecarrousel
Binnen de afdeling dialyse en de oncologiecarrousel wordt aanbod gericht gewerkt. De
oncologieverpleegkundige verwijst de patiënt door naar de oncologiecarrousel (Franciscus
Ziekenhuis Roosendaal, z.j.) voor oncologische revalidatie. In de carrousel gaat de patiënt op dezelfde
dag langs bij verschillende zorgverleners (maatschappelijk werk, fysiotherapeut, ergotherapeut en
revalidatiearts) voor een gesprek. De zorgverleners bekijken of de patiënt in aanmerking komt voor
oncologische revalidatie. De patiënt kan hiermee starten tijdens of na de behandeling en komt in
aanmerking als hij beter wordt, maar ook als de ziekte chronisch wordt of als de patiënt in de
palliatieve fase komt (interview Schelfaut, 2013).
De taak van de maatschappelijk werker in de oncologiecarrousel bestaat eruit dat deze een
anamnese schrijft van de patiënt en advies geeft aan de revalidatiearts. Deze laatste beslist
vervolgens of de patiënt in aanmerking komt voor de oncologische revalidatie en is hiervoor verder
ook verantwoordelijk (interview Schelfaut, 2013). In de oncologische revalidatie komen onderwerpen
aan bod als omgaan met de gevolgen van kanker, omgaan met vermoeidheid, met werk en met
voeding. Er is veel aandacht voor energiemanagement en invulling aan dit thema wordt
multidisciplinair gegeven in groepsbijeenkomsten van patiënten. De maatschappelijk werker werkt in
deze bijeenkomsten afwisselend samen met de fysiotherapeut en ergotherapeut. De focus in de
revalidatie ligt op bewegen (interview Schelfaut, 2013). Het doel is om de conditie, kracht en
kwaliteit van leven te verbeteren (Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, z.j.). Tijdens de intake kijkt de
maatschappelijk werker waar de behoefte ligt van de patiënt en waar hij vragen over heeft. Ook
wordt gekeken of de patiënt beter af is in de oncologische revalidatiegroep of in de eerste lijn (buiten
het ziekenhuis). Verder bekijkt het multidisciplinair team wat de patiënt kan op bewegingsgebied en
hoe hij hierbinnen uitgedaagd kan worden. Uitgangspunt is dat de patiënt beter in zijn vel zit
wanneer zijn conditie beter wordt (interview Schelfaut, 2013).
Materiële hulpverlening
Wanneer het medisch maatschappelijk werk materiële hulpverlening verleent is dit meestal op de
afdeling dialyse. Verder wordt er veel doorverwezen naar instanties die hierin gespecialiseerd zijn
zoals Traverse maar ook naar de Nierstichting die veel kennis heeft over aan de dialyse gerelateerde
onderwerpen (interview Schelfaut, 2013). Het medisch maatschappelijk werk is vooral gericht op de
psychosociale situatie van de patiënt: hoe gaat deze om met de ziekte en behandeling daarvan?
Materiële vragen kunnen hier wel uit voortkomen, maar dit is niet de invalshoek van het
maatschappelijk werk in het FZR (interview van der Ploeg & Raad, 2013).
Re-integratie
Verder wordt de patiënt begeleid in zijn re-integratie (interview van der Ploeg & Raad, 2013). De
maatschappelijk werker ondersteunt hierin en wijst de weg, maar is geen tussenpersoon in een
gesprek met de arbo-arts of werkgever. De medisch maatschappelijk werker geeft wel uitleg over
bijvoorbeeld de poortwachterswet en advies over hoe de patiënt het gesprek aan kan gaan met
werkgever en bedrijfsarts. Onderwerpen hierin zijn assertiviteit en communicatie, bijvoorbeeld: hoe
geef je je grenzen aan en behoud je deze vervolgens ook in je werksituatie. De maatschappelijk
werker neemt ook op dit gebied geen taken over van de patiënt en neemt geen positie in. Het gaat
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erom dat de patiënt zelf weer de regie krijgt over zijn leven en eigen verantwoordelijkheid neemt
hiervoor. De bevindingen van het medisch maatschappelijk werk worden wel meegenomen door de
revalidatiearts (interview van der Ploeg & Raad, 2013).
Partner
Tot slot kijkt het medisch maatschappelijk werk ook naar wat de partner nodig heeft om het vol te
kunnen houden en wordt uitleg gegeven over de ziekte en het ziektebeeld, ook aan de partner. De
patiënt staat bij de arts veelal binnen tien minuten weer buiten en heeft dan vaak nog behoefte aan
uitleg en een stuk erkenning (interview Schelfaut, 2013).
Taken op instellingsniveau
Op instellingsniveau is het medisch maatschappelijk werk er alert op dat zij een bijdrage leveren aan
het beleid. De maatschappelijk werker is in het FZR namelijk een van de vele disciplines die er
rondlopen. Dit vraagt om constante profilering en positionering, ook op beleidsniveau (interview
Schelfaut, 2013). De voorzitter van de vakgroep medisch maatschappelijk werk heeft wekelijks
overleg op managementniveau waarin ontwikkelingen in beleidszaken aan bod komen. Het
maatschappelijk werk probeert het beleidsniveau zodanig te beïnvloeden dat zij optimaal werk
kunnen doen. Tot slot profileert het maatschappelijk werk zich ook door bijvoorbeeld samen met de
Spoed Eisende Hulp mee te denken over een meld code ouderenmishandeling (interview Schelfaut,
2013).
3. Hoe wordt de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis
Roosendaal gefinancierd?
Alle leden van de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal
zijn in loondienst bij het ziekenhuis. De vakgroep valt onder de paramedische capaciteit: ‘’‘met de
geneeskunde samenhangend, zonder daar echt toe te behoren’’ (Dikke van Dale, z.j.) en wordt
hierbinnen ieder jaar begroot. Het maatschappelijk werk registreert de eigen werkzaamheden, de
begroting voor de vakgroep is namelijk afhankelijk van het aantal patiënten dat het maatschappelijk
werk ziet en daarbij ook nog van het specialisme (oncologie, dialyse, etc.) waarbinnen deze patiënten
onder behandeling zijn (interview Schelfaut, 2013).
Wanneer de revalidatiearts een patiënt ziet dan worden de behandelingen vergoed door de
basisverzekering (interview Schelfaut, 2013). Het maatschappelijk werk wordt alleen vergoed door de
zorgverzekering wanneer zij in een casus betrokken worden. Binnen de afdeling dialyse hoort de
maatschappelijk werker bij de kwaliteit van de zorg. Het maatschappelijk werk is hier dan ook
begroot op een aantal Fte. De afdeling dialyse zelf wordt gefinancierd door de behandeling van de
patiënt (zorgverzekering) en vanuit het ziekenhuis zelf, dat hiervoor middelen krijgt vanuit de
overheid (interview Schelfaut, 2013).
In de toekomst gaat de financiering van het FZR (en ook van andere ziekenhuizen) er anders uitzien
(interview Schelfaut, 2013). Het ziekenhuis krijgt dan een bepaald bedrag en moet intern gaan
beslissen hoe de financiering verdeeld wordt over de verschillende afdelingen en specialismes. De
diagnosebehandelcombinaties (DBC’s, zie voor verdere uitleg bijlage 2) worden DOT’s: “DBC’s op weg
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naar transparantie” (Nederlandse Zorgautoriteit, z.j.). DOT is het traject om het declaratiesysteem te
verbeteren en vooral te vereenvoudigen. De belangrijkste uitgangspunten zijn transparantie en
medische herkenbaarheid van de declaraties.
Voor ziekenhuizen wordt het verder belangrijk om goed te onderhandelen met de zorgverzekeraar.
Hierbij spelen allerlei kwaliteitseisen en HKZ-kwalificaties een rol (interview Schelfaut, 2013).
Uiteindelijk gaat het erom dat het ziekenhuis een bepaald aantal behandelingen per jaar moet
uitvoeren binnen een specialisme. Is dit niet het geval dan kan de zorgverzekeraar aangeven dat zij
vanwege de kwaliteitseisen aan de behandeling deze niet meer vergoeden voor dit specifieke
ziekenhuis. De zorgverzekeraar hangt een kwaliteitseis aan een behandeling en het is dus van belang
dat ziekenhuizen zich gaan specialiseren. De keerzijde hiervan is dat een patiënt uit de regio
Roosendaal misschien straks voor een bepaalde behandeling naar Breda moet gaan, of andersom
(interview Schelfaut, 2013).
3.1.2 Deelvraag 2
Hoe is de psychosociale zorg vanuit MEE West-Brabant voor mensen met een somatische dan wel
somatopsychische aandoening georganiseerd?
1. Wat is de doelgroep van MEE West-Brabant?
MEE West-Brabant is een organisatie waar mensen met een beperking terecht kunnen. De doelgroep
‘mensen met een beperking’ is erg groot. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met een
lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en/of een zintuiglijke beperking. Daarnaast is
MEE West-Brabant er ook voor mensen met een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel,
een ontwikkelingsachterstand of een vorm van autisme. Uit een gesprek met consulent Lambregts
van MEE West-Brabant (interview, 2013) is naar voren gekomen dat mensen met een verstandelijke
beperking de grootste doelgroep vormen. Het contact tussen MEE en de cliënt is altijd laagdrempelig
en heeft als doel dat de cliënt, net als anderen, zo zelfstandig mogelijk kan leven en op een
volwaardige manier in de samenleving mee kan doen (MEE West-Brabant, z.j.). De problematiek van
de doelgroep heeft te maken met alle leefgebieden waar beperkingen op van invloed kunnen zijn.
Hierbij valt te denken aan wonen, werken, school, dagbesteding en vrijetijdsbesteding (interview
Lambregts, 2013). Daarnaast richt MEE zich ook op het netwerk van deze mensen, zoals een partner,
broer of zus, vriend of vriendin, leerkrachten enz. (MEE West-Brabant, z.j.).
2. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de doelgroep van MEE West-Brabant en die
van de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR?
De doelgroepen van MEE West-Brabant en van de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het
FZR hebben een aantal verschillen en een aantal overeenkomsten. Het grootste verschil tussen beide
instellingen is kort gezegd dat MEE West-Brabant werkt met mensen met een beperking en de
vakgroep werkt met mensen waarbij een link met een ziekte op lichamelijke basis is. Een opmerking
die hierbij belangrijk is om te maken is dat cliënten bij MEE West-Brabant geen verwijzing en geen
indicatie nodig hebben en zich op eigen initiatief aan kunnen melden. Bij de vakgroep is altijd een
verwijzing nodig van een behandelend arts.
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De combinatie van deze twee verschillende doelgroepen, mensen die een beperking hebben en die
daarnaast een ziekte op lichamelijke basis hebben, zorgt voor de huidige samenwerking tussen MEE
West-Brabant en de vakgroep.
Naast deze verschillen in de doelgroepen is er ook een overeenkomst in de doelgroep van beide
instellingen, namelijk de doelgroep van mensen met een chronische ziekte en mensen met niet
aangeboren hersenletsel. Bij beide instellingen kunnen mensen met een chronische ziekte en
mensen met niet aangeboren hersenletsel onder begeleiding zijn. Bij de vakgroep is hiervoor
wederom een verwijzing van een behandelend arts nodig.
3. Wat zijn de taken van MEE West-Brabant?
Mensen met een beperking worden geholpen door MEE West-Brabant op momenten in hun leven
dat zij er zelfstandig niet meer uitkomen, bijvoorbeeld wanneer zich problemen voordoen tijdens het
opgroeien. MEE West-Brabant biedt hulp in de vorm van een luisterend oor en een open kijk op de
situatie. Daarnaast ondersteunt MEE de cliënt ook door de weg te wijzen. Samen met de cliënt wordt
gekeken welke mogelijkheden hij heeft en welke oplossing bij zijn probleem past. De ondersteuning
van MEE West-Brabant is er totdat de cliënt zelf verder op weg kan of totdat hij wordt verwezen naar
een andere instantie (MEE West-Brabant, z.j.). De consulenten van MEE werken ernaar toe dat
cliënten weer de regie over hun eigen leven hebben “het liefst met een netwerk om deze cliënten
heen, waarmee ze met hun leven verder kunnen . . . zodat ze een plan kunnen maken voor de
toekomst” (interview Lambregts, 2013). De ondersteuning van MEE kan verdeeld worden in
maatschappelijke en individuele taken.
Individuele taken
Bij de individuele taken bieden medewerkers van MEE aan de cliënten en hun omgeving
onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning. Deze taken zijn onder te verdelen in
verschillende levensfasen op verschillende levensgebieden:
- opvoeding en ontwikkeling;
- samenleven en wonen;
- leren en werken;
- regelgeving en geldzaken (MEE West-Brabant, z.j.).
Maatschappelijke taken
Onder maatschappelijke taken vallen signalering, voorlichting, samenwerking en kennisuitwisseling.
Hiermee wil MEE de drempels in de samenleving verlagen voor mensen met een beperking (MEE
West-Brabant, z.j.). Een voorbeeld hiervan is de voorlichting die MEE onlangs gegeven heeft aan
medewerkers van de sociale dienst (interview Lambregts, MEE). Mensen die zich hier aanmelden, zijn
met name mensen met een laag inkomen, die wat kwetsbaarder in onze samenleving zijn en
waarvan je niet altijd aan de buitenkant kunt zien dat ze mogelijk iets hebben. Hierdoor kunnen
mensen als vervelend en lastig overkomen, terwijl ze het gewoon niet snappen. De bedoeling van de
voorlichting is dan om aan de medewerkers informatie te geven over hoe mensen met een beperking
herkend kunnen worden en over bij wie de medewerkers vervolgens terecht kunnen met vragen
over deze mensen.
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4. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de taken van MEE West-Brabant en die van de
vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR?
Het doel van de hulpverlening van MEE West-Brabant komt overeen met dat van de vakgroep
medisch maatschappelijk werk van het FZR. MEE West-Brabant werkt ernaar toe dat cliënten weer
de regie over hun eigen leven hebben. Bij de vakgroep gaat het primair om het vergroten en
versterken van de zelfredzaamheid van de patiënt.
De taken die gedaan moeten worden om tot deze doelen te komen verschillen in sommige opzichten
wel. Bij MEE wordt er naar dit doel gewerkt door middel van het geven van onafhankelijke
informatie, advies en ondersteuning binnen verschillende levensfasen. Bij de vakgroep hangt het van
de doelgroep af welke taken medewerkers toepassen om naar het doel te werken. Psychosociale
begeleiding is hierin wel een taak die voorop staat. Materiële hulpverlening wordt door de vakgroep
alleen geboden op de dialyseafdeling. MEE biedt daarentegen wel bij alle doelgroepen materiële
hulpverlening.
5. Hoe wordt MEE West-Brabant gefinancierd?
Cliënten kunnen zich op eigen initiatief aanmelden bij MEE, zij doen dit vrijwillig en hebben hier geen
verwijzing voor nodig. Daarnaast hebben zij voor de ondersteuning ook geen indicatie nodig. De
ondersteuning van MEE is voor de cliënt gratis. MEE wordt op dit moment door de overheid
gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De rijksoverheid noemt dit AWBZzorg zonder indicatie (De Rijksoverheid, z.j.). Deze zorg is er onder andere voor mensen met een
beperking. In de toekomst zal de financiering van MEE over worden gedragen aan de gemeenten.
MEE biedt kortdurende begeleiding waarvoor dus geen indicatie nodig is. Als een cliënt langdurige
begeleiding nodig heeft is er wel een indicatie nodig en wordt de cliënt naar een andere instantie
verwezen (interview Lambregts, 2013).
6. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de wijze waarop MEE West-Brabant wordt
gefinancierd en de wijze waarop de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR wordt
gefinancierd?
De wijze waarop beide instellingen worden gefinancierd verschilt van elkaar. De vakgroep medisch
maatschappelijk werk van het FZR wordt gefinancierd door de zorgverzekeringen vanuit de
basisverzekering van patiënten. De patiënt moet hiervoor wel een eigen risico betalen. MEE wordt
gefinancierd door de overheid vanuit de AWBZ-zorg zonder indicatie. De cliënt hoeft hiervoor geen
bijdrage te betalen, dus deze hulpverlening is gratis voor de cliënt.
3.1.3 Deelvraag 3
Hoe is de psychosociale zorg vanuit Traverse Roosendaal aan mensen met een somatische dan wel
somatopsychische aandoening georganiseerd?
1. Wat is de doelgroep van Traverse Roosendaal?
Traverse is een organisatie voor maatschappelijk welzijn, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in
Bergen op Zoom. Daarnaast is Traverse actief in zes gemeenten in Zeeland en Westelijk NoordBrabant, waaronder Roosendaal (Traverse, z.j.).
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Bij het maatschappelijk werk van Traverse kan de cliënt zonder verwijsbrief terecht met vragen en
zorgen over verschillende onderwerpen (Trails, 2012) als geld en schulden, relaties, werk, voor jezelf
opkomen, huiselijk geweld, ziekte en gezondheid en verwerking en verlies. Traverse biedt daarnaast
ook schoolmaatschappelijk werk, trainingen, lotgenotengroepen, bedrijfsmaatschappelijk werk,
bureau sociaal raadslieden, rouwbegeleiding, hulp online, raad en recht en tot slot heeft Traverse
een Eropaf-team voor mensen die zorg mijden (Traverse, z.j.).
Een deel van de begeleiding vanuit Traverse richt zich op mensen en hun netwerk (partner/ouder)
die te maken krijgen met gezondheidsproblemen, waarbij begeleiding nodig is (interview van Gastel,
2013). De cliënt ervaart na afloop van de begeleiding dat hij beter kan omgaan met zijn ziekte of
beperking en dat hij de reacties van zijn omgeving hierop beter kan hanteren (Traverse, z.j.).
2. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de doelgroep van Traverse Roosendaal en die
van de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR?
Aanmelding
In de procedure van aanmelding verschillen Traverse en de vakgroep medisch maatschappelijk werk
van het FZR. De cliënt/patiënt kan zich bij Traverse zelfstandig en zonder verwijzing (door
bijvoorbeeld een huisarts) aanmelden voor hulp. Daarentegen heeft de cliënt/patiënt voor
begeleiding van de vakgroep een verwijzing nodig van de specialist. Een uitzondering hierop is de
oncologiecarrousel, hierbinnen werkt de vakgroep outreachend. Binnen Traverse wordt ook
outreachend gewerkt, onder andere binnen het Eropaf-team en in casussen waar huiselijk geweld
speelt.
Doelgroep
De vakgroep legt in de begeleiding van en hulpverlening aan de cliënt/patiënt altijd een verband met
diens ziekte. De ingang voor de hulpverlening is de lichamelijke ziekte van de cliënt/patiënt. Binnen
Traverse heeft een deel van de doelgroep te maken met gezondheidsproblemen van zichzelf of de
partner. De maatschappelijk werker van Traverse helpt de cliënt/patiënt in dit geval om hem te leren
omgaan met de omstandigheden en het zoeken naar een nieuw evenwicht (Traverse, z.j.).
De vakgroep richt zich op verwerking en acceptatie van de ziekte; mensen konden voordat ze ziek
werden hun leven zelfstandig inrichten, maar door het ziek zijn is dat veranderd (rouw- en
verliesverwerking). De cliënt/patiënt wordt doorverwezen omdat hij moeite heeft met hetgeen hem
overkomt, of dat nou COPD, kanker of een nierziekte is. Op dit gebied hebben de doelgroepen van
Traverse en de vakgroep dus raakvlakken en ook enige overlap. Een verschil is dat de vakgroep ook
patiënten begeleidt die aan het revalideren zijn (oncologische revalidatie).
Traverse biedt ook hulp aan mensen die schulden hebben en heeft een actieve rol in casussen waarin
huiselijk geweld voorkomt. Wanneer de vakgroep deze problemen signaleert wordt de cliënt/patiënt
verwezen naar een andere instantie (zoals Traverse of het Steunpunt Huiselijk Geweld), omdat de
expertise van de vakgroep op een ander gebied ligt.
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Een ander verschil is dat de vakgroep de cliënt/patiënt alleen kan begeleiden wanneer de problemen
die hij ervaart ziekte gerelateerd zijn en hij ook (nog) onder behandeling is van de specialist.
Wanneer dit niet (meer) het geval is wordt de cliënt/patiënt indien nodig doorverwezen naar een
andere instelling. Bij Traverse is de hulp- en dienstverlening niet gekoppeld aan begeleiding door een
andere discipline. Traverse kan ook cliënten/patiënten helpen die te maken hebben met
gezondheidsproblemen bij zichzelf of de partner, zonder dat zij onder behandeling zijn van een
specialist.
Zowel bij de vakgroep als bij Traverse is een deel van de contacten langdurig. Binnen Traverse zijn dit
de langdurige en chronische onderhoudscontacten die er nog zijn met een aantal cliënten/patiënten
Binnen het Franciscus Ziekenhuis krijgen patiënten met een chronische beperking langdurige
begeleiding van de vakgroep.
3. Wat zijn de taken van Traverse Roosendaal?
Een groot deel van de taken van Traverse is gericht op financiële vraagstukken; 40 tot 45 procent van
de aanmeldingen gaat over financiële zaken (interview van Gastel, 2013). Binnen Traverse zijn de
maatschappelijk werkers generalisten van alle vraagstukken die binnenkomen. Deze vragen zijn
divers en in de aanpak ervan wordt nauw samengewerkt met het Steunpunt Huiselijk Geweld, het
Veiligheidshuis, Surplus, de Kredietbank en andere samenwerkingspartners (interview van Gastel,
2013). De taken van Traverse kunnen ook outreachend zijn, zoals bij casussen waarin huiselijk geweld
voorkomt. Daarnaast heeft Traverse bemiddelende taken in familie- en burenruzies. Verder is er
binnen Traverse een werkgroep rouwbegeleiding (Traverse, z.j.).
Wanneer cliënten of hun partners te maken krijgen met gezondheidsproblemen, probeert de
maatschappelijk werker hen in te laten zien hoe ze hun eigen grenzen kunnen bewaken (Traverse,
z.j.). Samen gaan ze op zoek naar een manier waarop de cliënt het beter vol kan houden. De
maatschappelijk werker probeert de cliënt in een actieve rol te krijgen en stelt vragen waardoor hij
anders tegen zijn situatie aan gaat kijken. In de begeleiding wordt stilgestaan bij wat er is gebeurd
tijdens de ziekteperiode en wat dit met de cliënt gedaan heeft (Traverse, z.j.).
4. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de taken van Traverse Roosendaal en die van
de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR?
Tussen de taken van Traverse en de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR bestaan
overeenkomsten. Bij beide is sprake van een intake met daarin onder andere een inventarisatie van
de psychosociale situatie. Indien nodig wordt de cliënt/patiënt daarna verder begeleid en vindt
belangenbehartiging plaats.
Een verschil is dat de cliënt/patiënt door de vakgroep ook gecoacht wordt op leefregels wanneer hij
gaat dialyseren. De vakgroep biedt handvatten zodat de cliënt/patiënt niet in de verleiding komt om
meer te eten en te drinken dan hij gezien zijn lichamelijke conditie aankan. Daarnaast werkt de
vakgroep binnen het FZR multidisciplinair met bijvoorbeeld de (revalidatie)arts, ergotherapeut en
fysiotherapeut. Er wordt ingezet op energiemanagement van de cliënt/patiënt met als doel de
conditie, kracht en kwaliteit van leven te verbeteren. De vakgroep geeft hierover ook advies aan de
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revalidatiearts. Hoewel de maatschappelijk werker van Traverse ook het doel heeft de kwaliteit van
leven van de cliënt/patiënt te verbeteren, wordt geen advies gegeven aan een arts.
Doordat binnen Traverse voornamelijk generalisten werken, zijn er intern minder mogelijkheden om
multidisciplinair te werken en het probleem van de cliënt/patiënt via verschillende invalshoeken aan
te pakken. Hiervoor is externe samenwerking noodzakelijk. Een overeenkomst is dat het
maatschappelijk werk zowel binnen Traverse als in het Franciscus Ziekenhuis als uitgangspunt heeft
dat de cliënt/patiënt het zo lang mogelijk volhoudt.
5. Hoe wordt Traverse Roosendaal gefinancierd?
Traverse Roosendaal wordt vanuit verschillende kanalen gefinancierd (interview van Gastel, 2013).
De core business van Traverse is maatschappelijk werk; dit wordt gefinancierd door de gemeenten
waarmee Traverse samenwerkingsafspraken heeft.
Voor de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeente in 2014 is er extra geld beschikbaar gesteld aan
de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Een aantal van deze centra heeft dit geld besteed bij Traverse
door schoolmaatschappelijk werk en een aantal trainingen in te kopen. Ook de ROC’s geld krijgen
budget van de overheid om het vroegtijdig schoolverlaten te verminderen, zij besteden dit aan
schoolmaatschappelijk werk bij Traverse(interview van Gastel, 2013).
Daarnaast krijgt Traverse voor projecten budget van fondsen, zoals het Oranjefonds. Ook geeft
Traverse trainingen, zij heeft trainers in dienst die het oplossingsgericht werken in eerste instantie bij
Traverse hebben geïmplementeerd. Zij worden nu ook gevraagd door andere instanties om
medewerkers te trainen in het oplossingsgericht werken (interview van Gastel, 2013).
6. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de wijze waarop Traverse Roosendaal wordt
gefinancierd en de wijze waarop de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR wordt
gefinancierd?
Traverse Roosendaal en de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR worden op
verschillende wijze gefinancierd. Kort samengevat wordt de vakgroep gefinancierd via de
zorgverzekering van de patiënt. Hiervoor betaalt de patiënt een maandelijkse basispremie en
wanneer hij gebruik maakt van ziekenhuiszorg dient hij eerst zijn eigen risico te betalen. Traverse
wordt gefinancierd vanuit verschillende bronnen waaronder verschillende gemeenten, ROC’s, Centra
voor Jeugd en Gezin en fondsen. De hulpverlening kost de cliënt/patiënt van Traverse niets. De
vakgroep wordt dus gefinancierd vanuit één bron, Traverse vanuit meerdere bronnen.
3.1.4 Deelvraag 4
Hoe is de psychosociale zorg vanuit NSWAC aan mensen met een somatische dan wel
somatopsychische aandoening georganiseerd?
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1. Wat is de doelgroep van NSWAC?
Het NSWAC is een zorgorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking, een meervoudige
beperking of niet aangeboren hersenletsel (NAH) . Een groot deel van de cliënten van het NSWAC
heeft letsel opgelopen door een (auto-)ongeluk (interview van Geel ,2013).
Het letsel kan lichamelijk van aard zijn, maar kan ook alleen geestelijk zijn, bijvoorbeeld als een
bepaald deel van de hersenen beschadigd is en iemand niet meer weet hoe hij zich aan moet kleden.
Mevrouw van Geel, projectleider WMO bij het NSWAC, geeft aan dat het NSWAC gespecialiseerd is in
het begeleiden en ondersteunen wanneer er een breuk in de levenslijn is ontstaan door NAH
(interview van Geel, 2013). “Een breuk in de levenslijn van een cliënt wil zeggen dat de cliënt en zijn
omgeving door het letsel in het als vanouds voortzetten van het leven belemmerd worden”
(Nahzorg, 2013).
2. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de doelgroep van NSWAC en die van de
vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR?
Het grootste verschil tussen het NSWAC en de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR is
dat het NSWAC werkt met mensen met een lichamelijke beperking en/of NAH en de vakgroep werkt
met mensen waarbij een link is met een ziekte. Ook een verschil is dat mensen die met de vakgroep
te maken hebben voor medische behandeling nog in het ziekenhuis liggen en mensen die zorg nodig
hebben van het NSWAC het ziekenhuis al verlaten hebben. De vakgroep is er voor patiënten die
opgenomen en onder behandeling zijn in het Franciscus ziekenhuis.
Een overeenkomst is dat voor zowel de vakgroep als het NSWAC een indicatie nodig is. Er moet altijd
geïndiceerd worden wat voor zorg iemand nodig heeft; iemand kan zich niet op eigen initiatief
aanmelden.
Een overeenkomst in de doelgroep is dat mensen met NAH eerst in het ziekenhuis liggen en de
vakgroep al contact kan hebben met deze patiënten (voordat ze hulp nodig zouden kunnen hebben
van het NSWAC). De vakgroep kan belangrijke heteroanamnese vormen, voordat patiënten naar het
NSWAC doorverwezen worden.
Heteroanamnese is wanneer er een vraaggesprek plaatsvindt met mensen uit de omgeving
van de patiënt. Een gesprek met mensen uit de omgeving van de patiënt vindt meestal plaats
als de patiënt een gestoord bewustzijn, een onvermogen heeft om zich uit te drukken of om
andere redenen niet in staat is om zijn klachten naar voren te brengen (Gelmers, 2010)
Nog een overeenkomst is dat het NSWAC en de vakgroep zich allebei richten op verwerking en
acceptatie van de grote lichamelijke/geestelijke verandering in het leven en de leefomgeving van
mensen. Wanneer iemand een ziekte of een ongeluk krijgt kunnen er ingrijpende veranderingen
plaatsvinden op verschillende leefgebieden van mensen, o.a. werk, relaties, eigen waarden,
seksualiteit en intimiteit of financiën. Het NSWAC en de vakgroep bieden beide hulp aan mensen om
weer richting te geven aan hun leven op deze leefgebieden.
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3. Wat zijn de taken van het NSWAC?
Het NSWAC biedt begeleiding op maat, aangepast aan het letsel van de cliënt. Vaak weten cliënten
niet wat ze met hun leven aan moeten: wat kunnen ze nog wel, wat kunnen ze niet meer en waar
hebben ze hulp bij nodig? De begeleiders bieden structuur in het leven van cliënten na het
opgelopen hersenletsel. Hierbij valt te denken aan hulp bij het vinden van een passende dagindeling,
het zoeken van een geschikte woning, het regelen van hulp bij het aanpassen van de woning of het
bieden van structuur in het dagelijks leven (boodschappen doen, gezond eten of hulp bij
administratie). Wanneer men een bedrijfsongeval heeft gehad heeft dit invloed op verschillende
gebieden (bijvoorbeeld dagbesteding, financiën, gezin of sociaal leven). Het NSWAC kijkt per cliënt
op welke leefgebieden er beperkingen zijn en biedt ondersteuning op maat. Het NSWAC heeft ook
een signaleringsfunctie. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer er problematische schulden zijn
ontstaan bij een cliënt, medewerkers van het NSWAC cliënten naar bewindsvoering toe kunnen
leiden en verwijzen.
4. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de taken van het NSWAC en die van de
vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR?
De verschillen tussen de taken van het NSWAC en de vakgroep medisch maatschappelijk werk van
het FZR zijn:


Het NSWAC werkt specifiek met mensen met NAH, lichamelijke of meervoudige beperking en
richt het hulpaanbod specifiek hierop. De vakgroep begeleidt mensen die nog in hun
ziekteproces zitten en onder behandeling van een specialist zijn. Ze richt zich op de
behandeling die patiënt.



en ondergaan in het ziekenhuis en biedt ondersteuning bij de gevolgen die patiënten
ondervinden van hun behandeling. Het kan hier om verschillende soorten ziektes gaan.



Een ander verschil is het stadium van de fase van de behandeling waar de patiënt zich in
bevindt. Als een patiënt hulp ontvangt van de vakgroep dan ligt hij in het ziekenhuis en is hij
onder behandeling van een specialist.

De overeenkomsten tussen de taken van het NSWAC en de vakgroep zijn:


Bij beide instellingen kan de doelgroep bestaan uit cliënten/patiënten van verschillende
leeftijden, van kinderen tot volwassenen.



Beide instellingen passen hun taken/hulpaanbod aan de beperking van de cliënt/patiënt.



De kerntaken van de twee instellingen komen met elkaar overeen: intake, coaching,
begeleiding, belangenbehartiging, inventarisatie van de psychosociale situatie en psychoeducatie (interview van Geel, 2013). Zo kan er voorlichting gegeven worden over wat NAH
met een persoon doet of kan de omgeving van de cliënt/patiënt geïnformeerd worden over
wat het opgelopen letsel inhoudt.

5. Hoe wordt NSWAC gefinancierd?
Het NSWAC wordt voor 98% gefinancierd vanuit de AWBZ. ‘’De AWBZ vergoedt langdurige zorg voor
mensen met een ernstige beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom’’
(Rijksoverheid, 2013). Wanneer men zorg nodig heeft van een instelling die gefinancierd wordt
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vanuit de AWBZ moet er een CIZ-indicatie aangevraagd worden. De aanvraag voor een CIZ indicatie
wordt behandeld door het regionale zorgkantoor , dit is een overkoepelende organisatie die indiceert
wat voor zorg en hoeveel zorg iemand nodig heeft (voor meer informatie hierover zie 1.2.2 Stelsel
van Zorg en Welzijn AWBZ). Wanneer het Zorgkantoor de indicatie goed heeft gekeurd, kan de
patiënt zorg ontvangen van het NSWAC.
6. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de wijze waarop NSWAC wordt gefinancierd
en de wijze waarop de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR wordt gefinancierd?
Het NSWAC wordt gefinancierd vanuit de AWBZ en de vakgroep wordt gefinancierd door de
zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering van patiënten. Patiënten van de vakgroep betalen een
eigen risico omdat ze als patiënt onder behandeling zijn van een specialist in het ziekenhuis.
Het medisch maatschappelijk werk is alleen toegankelijk voor mensen die een behandeling
ontvangen van een specialist en door deze specialist naar de vakgroep worden doorverwezen.
3.1.5 Deelvraag 5
Hoe is de psychosociale zorg vanuit TWB aan mensen met een somatische dan wel somatopsychische
aandoening georganiseerd?
1. Wat is de doelgroep van TWB?
In het jaarverslag 2011 noemt TWB iedere inwoner van West-Brabant “een (potentiële) klant” (TWB,
2012, p. 36). Mensen van alle mogelijke leeftijden behoren tot de doelgroep van TWB.
Cliënten die AWBZ-zorg krijgen worden met het volgende rijtje omschreven:
- ”Somatische aandoening of beperking
- Psychogeriatrische aandoening of beperking
- Psychiatrische aandoening of beperking
- Lichamelijke handicap
- Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis
- Psychosociale problemen
- Palliatief terminale zorg” (TWB, 2012, p. 7)
Deze cliënten hebben persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding nodig, lenen
verpleegartikelen of doen mee aan dagactiviteiten.
Ingrid de Boe, buurtregisseur en wijkverpleegkundige bij TWB, omschrijft de doelgroep als volgt:
iedereen die om zorg of ondersteuning vraagt, direct of via een verwijzing door een andere
hulpverlener. Op psychosociaal gebied vallen hier bijvoorbeeld mensen met borderline, een bipolaire
stoornis of een psychose onder, die thuis meer structuur nodig hebben. Op somatisch gebied vallen
hier mensen onder die lichamelijke verzorging nodig hebben. Bureau Instroom van TWB deelt de
mensen met somatische klachten onder bij de juiste teams zodat ze verzorging kunnen krijgen. Als
cliënten vrij zelfstandig zijn wordt gekeken of het beetje hulp dat ze nodig hebben door de omgeving
in plaats van door TWB kan worden gegeven, zodat ze niet afhankelijk worden van zorgverlening.
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Naast mensen met psychosociale of somatische klachten vallen ook mensen die erg ziek zijn en thuis
willen sterven onder de doelgroep. Het team Hospice Thuis biedt palliatieve zorg (interview de Boe,
2013).
2. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de doelgroep van TWB en die van de vakgroep
medisch maatschappelijk werk van het FZR?
Qua doelgroep kennen de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR en TWB verschillende
overeenkomsten. Zo kan in principe iedereen cliënt/patiënt worden; hiervoor hoef je bijvoorbeeld
niet tot een specifieke bevolkingsgroep te behoren of met een beperking geboren te zijn.
Cliënten/patiënten hebben vaak hulp nodig bij het leren omgaan met hun ziekte, letsel of
beperkingen. De hulpverlener heeft bovendien naast aandacht voor de patiënt ook aandacht voor
diens omgeving zoals voor de partner en kinderen.
Er zijn echter ook verschillen. Bij patiënten van de vakgroep is er altijd sprake van een lichamelijke
basis waar de hulpverlening van uitgaat, zoals een ziekte of lichamelijk letsel. Aan patiënten met
psychiatrische stoornissen wordt geen begeleiding geboden. Cliënten van TWB daarentegen komen
ook met een psychiatrische stoornis voor thuishulp in aanmerking en hier hoeft geen lichamelijke
basis voor aanwezig te zijn.
Een ander belangrijk verschil is dat patiënten van de vakgroep altijd cliënten van het ziekenhuis zijn.
Cliënten van TWB hoeven aan geen enkele instelling verbonden te zijn om hulp bij TWB aan te
kunnen vragen.
3. Wat zijn de taken van TWB?
Bij TWB is het aanbod ‘thuiszorg met aandacht’ grofweg te verdelen in verzorging, verpleging, hulp
bij het huishouden en psycho-educatie (TWB, z.j.). Deze onderdelen zijn allemaal weer op te splitsen
in verschillende niveaus met overkoepelende codes.
Een verzorgende binnen TWB kan zowel overdag als ’s nachts persoonlijke verzorging bieden zoals
hulp bij aankleden en eten. Bij psychosociale en psychische problemen kan de verzorgende de cliënt
praktische thuisbegeleiding bieden, gericht op het op orde krijgen van zijn leven.
Een verpleegkundige binnen TWB kan zowel overdag als ’s nachts helpen met zaken als medicijnen
en medische klachten. Hij kan mensen die thuis willen sterven verplegen en vragen van betrokkenen
hierover beantwoorden. Gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen bij cliënten thuis complexe zorg
leveren (TWB, z.j.). Een verpleegkundige kan ook een soort wijkzuster zijn, een buurtregisseur die als
case-manager fungeert (interview, 2013).
Verpleegkundigen zijn vaak ook de consulenten die zich met psycho-educatie bezighouden door
informatie te geven over ziektebeelden als dementie, reuma en beroertes. Zij geven uitleg en tips en
kunnen met de cliënt een plan van aanpak maken. Verder kunnen ze helpen hulpmiddelen en
aanpassingen aan te vragen (TWB, z.j.).
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Bij teams van verzorgenden en verpleegkundigen is er één zorgcoördinator die de leiding heeft en die
ervoor zorgt dat vragen vanuit cliënten en hun familie worden opgepikt.
Een hulp in het huishouden binnen TWB helpt met huishoudelijk werk zoals schoonmaken, strijken,
boodschappen doen en koken (TWB, z.j.). Bij hulp in het huishouden van een hoger niveau is er ook
aandacht voor psychosociale problemen en kan de eerdergenoemde praktische thuisbegeleiding
worden ingezet.
Op instellingsniveau houden de verschillende medewerkers zich bezig met planning, coördinatie,
voorlichting en roostering van huisbezoeken maar ook met de roostering van vakanties van
medewerkers. Hoe hoger het niveau van een medewerker, hoe meer van deze taken hij heeft
(interview de Boe, 2013).
4. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de taken van TWB en die van de vakgroep
medisch maatschappelijk werk van het FZR?
Zowel bij de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR als bij TWB wordt in het begin van
de hulpverlening de situatie in kaart gebracht zodat duidelijk is aan welke hulp de cliënt behoefte
heeft. Zelfredzaamheid is hierbij altijd een aandachtspunt; de cliënt moet niet te afhankelijk worden
van de hulpverlening. Een belangrijke taak van de medewerkers is psycho-educatie, waarbij cliënten
en hun familie informatie en tips krijgen over het leven met een ziekte, beperking of letsel. Op
instellingsniveau nemen zowel medewerkers van de vakgroep als die van TWB deel aan
multidisciplinair overleg.
Een heel groot verschil op taakniveau is dat de vakgroep maatschappelijk werk biedt, grotendeels in
de vorm van psychosociale hulpverlening. TWB biedt verzorging, verpleging en hulp bij het
huishouden. Dit is een heel andere vorm van hulpverlening.
5. Hoe wordt TWB gefinancierd?
TWB biedt Hulp bij het Huishouden (HbH) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) in Zeeland en Oosterhout. In Roosendaal wordt zorg geboden in het kader van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (TWB, 2012, p. 9). Dit houdt in dat mensen die van AWBZ-zorg
via TWB gebruik willen maken, een indicatie moeten aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling
Zorg. Als ze een indicatie krijgen voor AWBZ-zorg koopt het regionale zorgkantoor – in Roosendaal is
dit CZ – zorg in bij TWB. (Voor meer informatie hierover, zie 1.2.2 Stelsel van Zorg en Welzijn.)
De laatste jaren heeft TWB wel een verschuiving opgemerkt van taken van de AWBZ naar de WMO
en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Waar TWB bij de uitvoering van AWBZ-taken voorschotten kreeg,
kunnen taken door deze verschuiving nu vaak pas achteraf gedeclareerd worden. In het jaarverslag
2011 van TWB (2012, p. 23) staat dat de verwachting voor 2013 is dat er nog veel meer AWBZuitvoering van zorgkantoren naar zorgverzekeraars en gemeenten zal worden verschoven.
Buurtregisseur en wijkverpleegkundige Ingrid de Boe (interview, 2013) geeft aan dat zijzelf per cliënt
vier uur begeleiding mag bieden om de situatie in kaart te brengen zolang een cliënt geen indicatie
heeft. Als de cliënt thuishulp nodig heeft moet hij alsnog een AWBZ-indicatie aanvragen om meer
32

hulp te kunnen krijgen. Hulp in het huishouden valt onder de WMO. De Boe ziet dat aanvragen voor
dit onderdeel teruglopen omdat mensen vinden dat het te duur is geworden en ze liever
mantelzorgers hiervoor inschakelen. Hulp in het huishouden loopt dan ook al een tijdje terug.
6. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de wijze waarop TWB wordt gefinancierd en
de wijze waarop de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR wordt gefinancierd?
De vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR wordt gefinancierd vanuit de
Zorgverzekeringswet. Cliënten betalen hun eigen risico en soms, afhankelijk van hun zorgverzekering,
een eigen bijdrage.
TWB wordt gefinancierd vanuit de AWBZ en deels vanuit de WMO. Cliënten moeten een indicatie
voor hulp aanvragen van waaruit deze hulp wordt vergoed en betalen vaak een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
3.1.6 Deelvraag 6
Hoe is de psychosociale zorg vanuit een aantal geselecteerde huisartsenpraktijken in Roosendaal aan
mensen met een somatische dan wel somatopsychische aandoening georganiseerd?
1. Wat is de doelgroep bovengenoemde huisartsenpraktijken
Algemene huisartsen
De huisarts is voor mensen met vragen over hun gezondheid en welzijn het eerste aanspreekpunt.
Mensen die klachten ondervinden komen bij de huisarts en de huisarts stuurt hen door naar de juiste
instantie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2012). Bij verschillende instanties is het
mogelijk om er zonder verwijzing van de huisarts heen te gaan. MEE West-Brabant is hier een
voorbeeld van.
Praktijk van dokter Oosterbos
De praktijk dokter Oosterbos heeft voornamelijk jonge mensen onder behandeling, zoals kinderen en
jonge gezinnen. In de praktijk komen niet overwegend ouderen zoals je in andere praktijken wel ziet.
Specifieke kenmerken van de doelgroep zijn moeilijk te benoemen want iedereen komt voor iets
anders. De huisarts is voor iedereen altijd de eerste stap, of hij nou komt voor keelpijn of
depressieve klachten. Er is een praktijkondersteuner werkzaam in de praktijk. Deze is alleen gericht
op chronisch zieken. Er is geen GGZ POH (een praktijkondersteuner gericht op psychosociale zorg)
aanwezig (interview Rollé,2013).
Praktijk van dokter Buijsen
Onder de doelgroep van mevrouw Bellemakers, praktijkondersteuner van dokter Buijsen, vallen alle
chronisch zieke patiënten zoals mensen met diabetes, COPD of cardiovasculair risico (hoge
bloeddruk, cholesterol, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten). Binnen deze doelgroep wordt
het meest gewerkt met patiënten met diabetes of cardiovasculair risico. Het belangrijkste kenmerk
van deze doelgroep is de gemiddelde leeftijd: de meeste patiënten zijn 40 jaar of ouder. Jongere
patiënten zijn er wel, maar vormen een minderheid. Alle patiënten die Bellemakers ziet zijn
chronisch ziek (interview Bellemakers, 2013).
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2. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de doelgroep van bovengenoemde
huisartsenpraktijken en die van de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR?
De vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR en de huisartsen richten zich beide op
mensen met een somatische dan wel somatopsychische aandoening. Het verschil tussen de
huisartsen en de vakgroep is dat de huisartsen het eerste aanspreekpunt zijn voor de patiënt. De
vakgroep komt pas in beeld als de patiënt in behandeling is bij de arts in het ziekenhuis. Een
voorbeeld: patiënt X komt bij de huisarts met vermoeidheidsklachten. De huisarts meet de bloeddruk
van de patiënt en laat bloed prikken. Hieruit blijkt dat de patiënt een hoge bloeddruk heeft en dat
zijn bloedwaardes niet goed zijn. De huisarts stuurt de patiënt door naar een internist in het
ziekenhuis, die een slechte nierfunctie constateert bij de patiënt. De patiënt komt onder behandeling
bij een nefroloog en deze specialist stuurt de patiënt vervolgens door naar het medisch
maatschappelijk werk.
Zowel de huisarts als de vakgroep komt voor in het behandelproces van de patiënt, maar wel in
verschillende stadia. De vakgroep komt pas in beeld als de specialist een behandeling is gestart. Op
dit punt heeft de huisarts de behandeling dan al overgedragen aan de specialist. De medisch
maatschappelijk werker wordt niet bij iedere patiënt of ieder behandelproces ingeschakeld, alleen
als de specialist vermoedt dat er psychosociale zorg nodig is of als maatschappelijk werk standaard
bij de behandeling inbegrepen is zoals bij een nierfunctie vervangende behandeling als dialyse.
3. Wat zijn de taken van bovengenoemde huisartsenpraktijken?
Algemene taken
De huisarts vormt voor de patiënt het eerste aanspreekpunt. Als de patiënt klachten heeft over zijn
gezondheid als gevolg van een lichamelijke of geestelijke aandoening dan gaat hij als eerst naar de
huisarts. Die is er niet alleen voor klachten; ook voor vragen over de gezondheid kan men bij een
huisarts terecht. De huisarts wordt zowel betrokken bij diagnostische zorg als bij preventieve en
therapeutische zorg.
Het concept ‘praktijkondersteuner’ wordt in Nederland steeds groter. Gemiddeld 7 op de 10
huisartsenpraktijken hebben een praktijkondersteuner in dienst (Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu, 2012). Er zijn twee verschillende praktijkondersteuners. Zo zijn er praktijkondersteuners
die zich richten op de begeleiding van patiënten met een chronische ziekte zoals diabetes
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2012). Daarnaast zijn er praktijkondersteuners die
zich richten op geestelijke gezondheidszorg en patiënten met bijvoorbeeld een depressie,
relatieproblemen of overige psychosociale problemen begeleiden (Praktijkondersteuner
huisartsenzorg GGZ, z.j.).
Taken van de geïnterviewde praktijken
Mevrouw Rollé, praktijkassistente in de praktijk van dokter Oosterbos, houdt zich op patiëntniveau
bezig met kleine medische handelingen zoals oren uitspuiten en hechtingen verwijderen. Daarnaast
heeft zij telefonisch contact met de patiënten als deze bijvoorbeeld een vraag hebben aan de dokter.
Ze belt wanneer nodig ook patiënten terug. Op instellingsniveau werkt Rollé nauw samen met
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collega praktijkassistente. Rollé voert wanneer nodig overleg met dokter Oosterbos over patiënten
(interview Rollé, 2013).
De taken van mevrouw Bellemakers, praktijkondersteuner in de praktijk van dokter Buijsen, bestaan
hoofdzakelijk uit het uitvoeren van controles bij chronisch zieke patiënten. De controles bestaan uit
het meten van bloeddruk, cholesterol, lengte of gewicht en uit voetcontrole (bij diabetes). Daarnaast
geeft Bellemakers gezondheidsvoorlichting en richt ze zich op preventie. Psychosociale aspecten
komen wel ter sprake maar er is niet altijd tijd om hierop in te gaan. Controles van chronisch zieke
patiënten houden het volgende in:
- Patiënten met diabetes komen op een driemaandelijkse controle.
- Patiënten met cardiovasculair risico komen bij primaire preventie drie keer per jaar, bij
secundaire preventie vier keer per jaar.
- Patiënten met COPD komen minimaal één keer per jaar (interview Bellemakers, 2013).
Sinds 1 februari 2013 is er een praktijkondersteuner GGZ werkzaam bij de praktijk van dokter
Buijsen. Die wordt door de huisarts ingeschakeld bij signalering van psychosociale problematiek. De
praktijkondersteuner GGZ werkt voor drie verschillende huisartsenpraktijken (interview Bellemakers,
2013).
Taken op het niveau van de praktijk van dokter Buijsen
De praktijk van dokter Buijsen is een kleine huisartsenpraktijk met weinig medewerkers. Hierdoor
zijn de lijnen kort en is er veel communicatie tussen de huisarts, de assistente en de
praktijkondersteuner. Dit maakt het mogelijk om altijd even tussendoor te overleggen. Daarnaast is
er wekelijks een vast moment waarop de praktijkondersteuner met de huisarts overlegt over de
patiënten (interview Bellemakers, 2013)
4. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de taken van bovengenoemde
huisartsenpraktijken en die van de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR?
De huisarts vormt het eerste aanspreekpunt voor een patiënt die gezondheidsklachten ondervindt.
Wanneer nodig stuurt de huisarts de patiënt door naar een specialist in het ziekenhuis. De specialist
kan ervoor kiezen om de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR in te schakelen als er
sprake of vermoeden is van psychosociale problematiek. De vakgroep zal eerst een intakegesprek
uitvoeren, waarna samen met de patiënt gekeken wordt naar de best passende vorm van
begeleiding. De specialist blijft altijd hoofdbehandelaar; stopt de behandeling bij de specialist, om
wat voor reden dan ook, dan stopt ook de begeleiding bij de vakgroep.
Als een patiënt bij de huisarts komt en deze vermoedt of signaleert dat er sprake is van psychosociale
problematiek, dan kan de huisarts ervoor kiezen om de patiënt te verwijzen naar een psycholoog of
de GGZ. In veel Nederlandse huisartsenpraktijken is er al een praktijkondersteuner aanwezig die de
huisarts ondersteunt met chronisch zieke patiënten, maar er bestaat tegenwoordig nog een ander
soort praktijkondersteuner: een POH-GGZ. Indien aanwezig kan deze de huisarts ondersteunen bij
het bieden van psychosociale begeleiding aan een patiënt met psychosociale problematiek.
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De huisarts kan een patiënt niet doorverwijzen naar de vakgroep; die kan alleen ingeschakeld
worden door een specialist of arts die werkzaam is in het ziekenhuis.
5 Hoe wordt bovengenoemde huisartsenpraktijken gefinancierd?
De huisartsenzorg wordt gefinancierd uit premies voor de basisverzekering. Het kent een gemengd
honoreringssysteem. Het inkomen van de huisarts bestaat voor een deel uit een vaste
abonnementsvergoeding per ingeschreven patiënt per jaar en voor een deel uit een vergoeding per
verrichting, bijvoorbeeld voor een kleine chirurgische ingreep of het verlenen van zorg aan patiënten
met diabetes mellitus. Deze vergoedingen ontvangt de huisarts van de zorgverzekeraar. In de Wet op
de Zorgverzekering is vastgelegd dat huisartsenzorg deel uitmaakt van de dekking van de
basisverzekering. Er wordt geen eigen bijdrage geheven (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu, 2012)
“In totaal wordt er 2.1 miljard uitgegeven aan de huisartsenzorg, dit is 36 % van de eerstelijnszorg”
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2012).
De praktijkondersteuner en -assistente worden uit bovenstaande vergoeding betaald. De huisarts
betaalt zijn personeel en overige onkosten uit de inkomsten die hij verkrijgt door de behandelingen
en abonnementskosten van zijn patiënten. Er zijn geen aparte vergoedingen of subsidies voor de
taken van een praktijkondersteuner of assistente (interview, Bellemakers, 2013).
6. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de wijze waarop bovengenoemde
huisartsenpraktijken wordt gefinancierd en de wijze waarop de vakgroep medisch maatschappelijk
werk van het FZR wordt gefinancierd?
De huisartsen krijgen van de zorgverzekeraar een abonnementsvergoeding per patiënt en een
vergoeding voor elke handeling die zij verrichten. Onder deze vergoeding vallen ook de
praktijkassistente, de praktijkondersteuner en hun handelingen (interview Bellemakers, 2013). Een
patiënt kan niet onder behandeling zijn voor zijn diabetes bij zowel de huisarts als een specialist. Op
het moment dat een patiënt met diabetes een dialysebehandeling krijgt valt de zorg voor de diabetes
ook onder de dialysebehandeling. De hoofbehandelaar is dan een nefroloog. Er wordt hierbij gebruik
gemaakt van DBC’s (voor uitleg hierover zie bijlage 2). De vergoeding voor de behandeling wordt
betaald vanuit een DBC door de zorgverzekering van de patiënt. Vanuit deze vergoeding wordt door
het FZR ook de vakgroep medisch maatschappelijk werk betaald. Zowel de huisarts als de vakgroep
wordt gefinancierd vanuit de basisverzekering en valt daarom onder de Zorgverzekeringswet.
3.1.7 Deelvraag 7
Zijn de geselecteerde eerstelijnsaanbieders van psychosociale zorg aan mensen met een somatische
dan wel somatopsychische aandoening bereid samen te werken met de vakgroep medisch
maatschappelijk werk van het FZR en zo ja, op welke aspecten?
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1. Welke samenwerking bestaat er tussen de vakgroep medisch maatschappelijk van het FZR en
eerstelijnsaanbieders van bovengenoemde zorg in Roosendaal?
MEE West-Brabant
Consulenten van MEE West-Brabant onderhouden een informele samenwerking met de vakgroep
medisch maatschappelijk werk van het FZR. Zij werken op cliëntniveau samen met de vakgroep. Uit
een enquête is gebleken dat deze samenwerking onregelmatig en wisselend plaatsvindt en dat
overleg over een cliënt de meest voorkomende vorm van samenwerking is. Als een consulent van
MEE van een cliënt weet dat hij bekend is bij de vakgroep, dan neemt de consulent hier contact mee
op. Ze kunnen dan overleggen wie wat doet, zodat ze samen kunnen werken en niet in elkaars
vaarwater komen te zitten (interview Lambregts, 2013). Daarnaast vindt er ook samenwerking plaats
op het gebied van overdracht van cliënten en afstemming van taken (enquête, 2013). Bij de
consulenten van MEE is er onvoldoende zicht op wie er tot de vakgroep behoort. Daarnaast weten de
consulenten naar eigen zeggen onvoldoende over de taken en doelgroep van het medisch
maatschappelijk werk (interview Lambregts, 2013).
Traverse Roosendaal
Uit het interview met mevrouw van Gastel (2013), teammanager van Traverse in Roosendaal, komt
naar voren dat er indien nodig samenwerking is op het niveau van de uitvoering van hulp- en
dienstverlening. Van Gastel vraagt zich wel af hoe vaak deze samenwerking plaatsvindt. Zij geeft aan
dat Traverse samenwerking hoog in het vaandel heeft staan en dat er in de toekomst alleen nog
maar meer aandacht voor samenwerking komt. In het beleidsplan 2013-2014 is opgenomen dat
Traverse zowel intern als extern samen wil werken (interview van Gastel, 2013). De organisatie is een
brede welzijnsinstelling geworden en zit in diverse overlegstructuren, waardoor er zowel intern als
extern goed moet worden samengewerkt. Van Gastel geeft aan (interview, 2013) dat zij zelf niet
samenwerkt met de vakgroep.
Van de zes respondenten die de enquête hebben ingevuld geeft één respondent aan dat Traverse
samenwerkt met de vakgroep, drie respondenten geven aan dat dit niet het geval is en twee
respondenten weten het niet. Eén van de zes respondenten werkt zelf samen met de vakgroep, vijf
respondenten doen dit niet. Op de vraag of er een vastgelegd samenwerkingsverband is tussen de
twee instellingen of dat er informele samenwerkingscontacten bestaan, heeft de enige respondent
die deze vraag heeft beantwoord gezegd dat er sprake is van informele samenwerking. Dezelfde
respondent geeft in een vervolgvraag aan dat deze samenwerking zich afspeelt op de aspecten
‘overleg over cliënt/patiënt’ en ‘afstemming van taken’ en halfjaarlijks plaatsvindt.
NSWAC Roosendaal
Het NSWAC en het Franciscus ziekenhuis hebben een vastgelegd samenwerkingsverband. Er wordt
op dit moment voornamelijk samengewerkt op cliëntniveau, vaak bij patiënten van de
revalidatieafdeling. Bij dit overleg zit een lid van de vakgroep (interview van Geel, 2013). Uit
enquêtes is gebleken dat overleg over en overdracht van patiënten de meest voorkomende vorm van
samenwerking is tussen deze twee instellingen. Daarnaast zijn er ook algemene overlegvormen en is
er beleidsoverleg tussen medewerkers van het NSWAC en de vakgroep. Deze overlegvormen vinden
vooral maandelijks plaats (enquête, 2013). Sommige medewerkers weten op dit moment
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onvoldoende of zijn niet bekend genoeg met de taken en doelgroep van het medisch
maatschappelijk werk. Daar waar er toch mogelijkheden zijn om samenwerkingen op te starten of uit
te breiden. (enquête, 2013).
TWB
In het jaarverslag 2011 van TWB (2012, p. 10) staan belangrijke samenwerkingspartners van TWB
genoemd. Het FZR wordt hierbij genoemd.
St. Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal:


invulling geven aan een adequate overdracht van klanten tussen ziekenhuis en thuiszorg



uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot partusassistentie bij poliklinische
bevallingen



uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot gezamenlijk gebruik van een skills-lab



ontwikkeling van het Zorgpad CVA en het CVA ketenprotocol voor patiënten uit het
adherentiegebied van het Franciscus Ziekenhuis



Terminale Thuiszorg



Medisch Specialistische Verpleging Thuis



Zorgloket TWB, waar medewerker en patiënt direct zorg kunnen regelen en hulpmiddelen
lenen (TWB, 2012)

De vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR staat hier niet bij genoemd. Er lijkt dus geen
vastgelegd samenwerkingsverband te zijn tussen de vakgroep en TWB. Dit wordt bevestigd door
buurtregisseur en wijkverpleegkundige van TWB Ingrid de Boe (interview, 2013). Zij denkt dat één
verpleegkundige van TWB die vanuit het FZR werkt wel eens samenwerkt met de vakgroep, maar de
Boe heeft zelf met de vakgroep nog geen contact. functie als buurtregisseur is nog vrij nieuw en ze
heeft zich de eerste maanden vooral bezig gehouden met interne profilering.
Huisartsenpraktijken
Tussen de vakgroep en de huisartsen in Roosendaal bestaat er geen vastgelegd
samenwerkingsverband. Er is ook geen sprake van een multidisciplinair overleg. Volgens mevrouw
Rollé (interview, 2013), praktijkassistente van dokter Oosterbos, is er in praktijk wel sprake van
samenwerking in de zin van patiënten overdracht. Dit gebeurt in de vorm van brieven en soms
telefonisch contact. Uit het interview met praktijkondersteuner Bellemakers (interview, 2013) is
duidelijk geworden dat de praktijk van dokter Buijsen niet samenwerkt met de vakgroep.
2. Welke eerstelijnsaanbieders van bovengenoemde zorg zijn bereid om met de vakgroep medisch
maatschappelijk werk van het FZR samen te werken?
MEE West-Brabant
De consulenten van MEE zijn bereid om de samenwerking die nu al bestaat uit te breiden (enquête,
2013).
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Traverse Roosendaal
Teammanager van Traverse van Gastel (interview, 2013) zegt “Als je het hebt over willen we
samenwerken, dat willen we altijd”.
Kijkend naar de toekomst is van Gastel zeker bereid samen te gaan werken met de vakgroep
(interview, 2013). Ongeveer anderhalf tot twee jaar geleden zijn hierover ook twee oriënterende
gesprekken geweest tussen van Gastel en leden van de vakgroep. Hier is echter geen opzet voor
samenwerking tussen de twee instellingen uitgekomen.
Uit de enquête komt naar voren dat één van de zes respondenten al samenwerkt met de vakgroep.
Twee respondenten hebben de vraag ‘Bent u bereid om de samenwerking met de vakgroep medisch
maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal op te starten?’ met ‘ja’ beantwoord.
Drie respondenten geven aan geen samenwerking op te willen starten met de vakgroep. Van deze
groep antwoorden twee respondenten op de vraag ‘Waarom niet?’ dat zij niet bekend genoeg zijn
met het medisch maatschappelijk werk om hier een oordeel over te hebben. Eén respondent zegt:
De contacten tussen team nazorg van het Franciscus ziekenhuis en het Eropaf-team zijn goed
en indien nodig hebben we overleg met elkaar. Met name als het loket zich zorgen maakt of
de patiënt genoeg zorg heeft als hij naar huis gaat.
De vraag ‘Bent u bereid om de samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van
het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal uit te breiden?’ hebben twee respondenten beantwoord. Eén
respondent geeft hierbij aan niet bereid te zijn omdat hij niet bekend genoeg is met het medisch
maatschappelijk werk om een oordeel te geven over een uitbreiding. Ook van Gastel geeft in het
interview (2013) aan dat zij eerlijk gezegd niet zo goed weet wanneer de vakgroep wordt gevraagd
om een patiënt te ondersteunen. Van Gastel heeft wel een bepaald idee, maar meer kennis hierover
zou welkom zijn. De andere respondent geeft in de enquête aan de samenwerking met de vakgroep
te willen uitbreiden.
NSWAC Roosendaal
De medewerkers van het NSWAC zijn bereid om de samenwerking met de vakgroep van het NSWAC
uit te breiden. Projectmanager WMO van Geel ziet zeker mogelijkheden om de samenwerking tussen
het NSWAC en de vakgroep uit te breiden. “Mogelijkheden kunnen zijn dat cliënten zelf zorg dragen
voor hun dossier (cliënt kan zelf de overdracht regelen, als ze hiertoe in staat zijn (sic)) en een
medisch maatschappelijk werker kan gebruik maken van een flexwerkplek in het Punt” (interview
van Geel, 2013). Uit enquêtes komt naar voren dat zes van de acht respondenten bereid zijn om de
samenwerking met de vakgroep op te starten. De andere twee respondenten zijn niet bekend
genoeg met de vakgroep om hier een oordeel over te hebben.
TWB
Buurtregisseur en wijkverpleegkundige van TWB Ingrid de Boe wil graag met de vakgroep
samenwerken (interview, 2013).
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Huisartsenpraktijken
Praktijkassistente van dokter Oosterbos mevrouw Rollé geeft aan dat ze de zorg graag beter
toegankelijk wil maken voor patiënten. Hiermee doelt ze op minder lange wachtlijsten zodat
patiënten sneller in het ziekenhuis terecht kunnen (interview Rollé, 2013). De overige praktijken die
zijn benaderd geven aan dit niet nodig te vinden of niet genoeg kennis te hebben van de vakgroep en
de taken.
3. Op welke aspecten zijn de eerstelijnsaanbieders van bovengenoemde zorg bereid om samen te
werken met de vakgroep medisch maatschappelijk van het FZR?
MEE West-Brabant
De consulenten van MEE zouden de samenwerking graag uit willen breiden op verschillende
aspecten. Uit de enquête is gebleken dat de consulenten hier verschillende meningen over hebben.
Het organiseren van gezamenlijke activiteiten wordt door meerdere consulenten genoemd als aspect
waar zij graag uitbreiding van samenwerking op zouden willen. Daarnaast wordt overdracht van
cliënten, afstemming van taken en algemeen beleidsoverleg door de consulenten genoemd.
Traverse Roosendaal
Teammanager van Traverse van Gastel (interview, 2013) geeft aan dat de vakgroep contact kan
opnemen met Traverse wanneer er een patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis en er nog zaken
geregeld moeten worden of de vakgroep ontdekt dat de patiënt financiële problemen heeft.
Andersom kan het ook zo zijn dat Traverse een cliënt overdraagt aan de vakgroep als deze in het FZR
onder behandeling komt van een specialist en hierbij ondersteuning nodig heeft van het
maatschappelijk werk. Het gaat hierbij dan om de overdracht van cliënten/patiënten (interview van
Gastel, 2013). Verder zou de samenwerking gezocht kunnen worden op het gebied van
kennisbevordering. Zowel de vakgroep als Traverse heeft expertise op een bepaald gebied en zou dit
middels trainingen of cursussen met de ander kunnen delen. De samenwerking zou dan gericht zijn
op gezamenlijke activiteiten (interview van Gastel, 2013).
De vraag ‘Op welke aspecten zou u de samenwerking uit willen breiden of op willen starten?’ is door
drie respondenten beantwoord. Uit de enquête komt naar voren dat zij samenwerking willen
uitbreiden/opstarten op de volgende aspecten: ‘overleg over cliënt/patiënt’ (drie respondenten),
‘overdracht van cliënt/patiënt’ en ‘afstemming van taken’ (beide twee respondenten), ‘intervisie’ en
‘gezamenlijke activiteiten’ (beide één respondent).
NSWAC Roosendaal
Projectmanager WMO van het NSWAC van Geel (interview, 2013) geeft aan de samenwerking uit te
willen breiden wanneer de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis. De vakgroep kan de
medewerkers van het NSWAC voorzien van voorgeschiedenis van de patiënt. Vier van de acht
medewerkers hebben de vraag ‘Op welke aspecten zou u de samenwerking uit willen breiden of op
willen starten’ beantwoord. Zij geven aan op de volgende aspecten de samenwerking uit te willen
breiden: ‘overleg over cliënt/patiënt’ (drie respondenten), ‘overdracht van cliënt/patiënt’ (vier
respondenten) ‘afstemming van taken’ (twee respondenten), ‘algemeen/beleidsoverleg’ (drie
respondenten) en ‘gezamenlijke activiteiten’ (vier respondenten).
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TWB
Buurtregisseur en wijkverpleegkundige van TWB Ingrid de Boe (interview, 2013) zou op alle
mogelijke manieren willen samenwerken: intervisie, overdracht, cliëntenoverleg,
afstemmingsoverleg, multidisciplinair overleg met andere instellingen erbij, etc.. Ze vindt het
belangrijk om communicatielijnen kort te houden door voor goede contacten te zorgen tussen de
verschillende zorgverleners.
Samenwerking met de vakgroep zou kunnen plaatsvinden bij de overdracht van patiënten van het
ziekenhuis naar TWB, maar ook bij cliënten die niet met het ziekenhuis verbonden zijn. TWB kan zelf
volgens de Boe niet genoeg maatschappelijk werk bieden aan cliënten en schakelt daarom andere
hulpverleners hiervoor in. In plaats van een algemeen maatschappelijk werker zou voor cliënten die
thuiszorg ontvangen een medisch maatschappelijk werker ingeschakeld kunnen worden of er zou
overleg met de vakgroep over de cliënt kunnen plaatsvinden. Medisch maatschappelijk werkers
hebben hier een meerwaarde t.o.v. andere hulpverleners omdat ze een medische achtergrond
hebben en dus kennis bezitten die bij andere hulpverleners ontbreekt.
Huisartsenpraktijken
De benaderde praktijken van dokter Oosterbos en dokter Buijsen vinden een samenwerking gericht
op overdracht en overleg een goede manier van samenwerken.
4. Wat zijn de wensen van deze eerstelijnsaanbieders van bovengenoemde zorg ten aanzien van de
toekomstige samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk?
MEE West-Brabant
MEE vindt het belangrijk om een stabiele netwerkpartner voor andere organisaties te zijn. Een
partner waarmee samengewerkt kan worden en waar anderen van op aan kunnen als dit nodig is
(interview Lambregts, 2013). Consulent Lambregts (interview, 2013) zegt “Een betere samenwerking
zou een positieve uitwerking hebben voor cliënten”. Zij ziet in de toekomst graag een structurelere
samenwerking.
Meer overleg
Meer overleg tussen de twee instellingen is daarbij het eerste punt waarop de samenwerking
uitgebreid zou kunnen worden. Halfjaarlijks bij elkaar komen zou hierbij al voldoende zijn. Een eerste
bijeenkomst tussen beide organisaties zou in het kader moeten staan van kennismaking. “Hoe is de
taakstelling in beide organisaties verdeeld, waarin kunnen we elkaar vinden, waarin kunnen we iets
op poten zetten of de cliënt iets meegeven” (interview Lambregts, 2013).
Samenwerking in het organiseren van gezamenlijke activiteiten
De consulenten van MEE zien ook een samenwerking in het organiseren van gezamenlijke
activiteiten, bijvoorbeeld bij het geven van voorlichting aan cliënten met bepaalde ziektebeelden
(enquête, 2013).
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Samenwerking bij ontslag
MEE zou graag de samenwerking bij ontslag uitbreiden. Als een patiënt uit het ziekenhuis ontslagen
wordt, zou de vakgroep contact met MEE op kunnen nemen om te vragen of die iets kan betekenen
voor de cliënt. De cliënt krijgt zo weer een nieuw aanspreekpunt, waarmee nieuwe problemen
voorkomen kunnen worden. Het lijkt MEE een prima oplossing om bij een laatste gesprek van een
patiënt bij het medisch maatschappelijk werk in het FZR aan te sluiten. Hierin kan MEE de
samenwerking met de cliënt opstarten (interview Lambregts, 2013).
Benodigdheden voor de samenwerking
Om uitbreiding van de samenwerking te kunnen realiseren vinden consulenten van MEE
kennismaking een belangrijk punt. Hiervoor zijn bereidwilligheid en tijd nodig. Vooral in het begin zal
investering in tijd belangrijk zijn om meer te weten te komen over elkaars organisatie. Om elkaar
voor een kennismaking uit te nodigen is bereidwilligheid nodig. Hetzelfde geldt voor eventuele
halfjaarlijkse tot jaarlijkse overleggen. Deze zijn belangrijk om bij elkaar in beeld te blijven (interview
Lambregts, 2013).
Traverse Roosendaal
Wensen ten aanzien van de samenwerking
Meer overleg
Uit de enquête (2013) onder medewerkers van Traverse komt naar voren dat meer overleg over
cliënten/patiënten gewenst is. Van Gastel (interview, 2013) is van mening dat een warme overdracht
geregeld moet zijn als je de afspraak maakt dat je een cliënt of patiënt van elkaar overneemt. Voor
de cliënt is het vaak al moeilijk genoeg om hulp te vragen en te regelen voor zichzelf en zijn netwerk.
De cliënt heeft hierin natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid, maar zowel de vakgroep als Traverse
moet er voor zorgen dat de hulpverlening die gegeven wordt gewoon goed geregeld is (interview van
Gastel, 2013).
Meerwaarde voor de cliënt/patiënt
Van Gastel geeft in het interview (2013) aan dat het belangrijk is dat cliënten door een samenwerking
beter, sneller en doelgerichter worden begeleid en ondersteund. De samenwerking moet het voor de
cliënt makkelijker maken en ervoor zorgen dat hij niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
Samenwerken betekent voor van Gastel dat je zaken ook samen oppakt en problemen niet over de
schutting gooit. Uit de enquête (2013) blijkt dat er behoefte is de samenwerking tussen zo veel
mogelijk gespecialiseerde vakgroepen (zoals bijv. het medisch maatschappelijk werk en het Eropafteam van Traverse) op elkaar af te stemmen, op een zodanige manier dat dit meerwaarde heeft voor
de cliënt en dat de hulpverlening door deze afstemming meer laagdrempelig wordt.
Bereikbaarheid
Een andere wens die uit de enquête (2013) naar voren komt is dat maatschappelijk werkers van
Traverse en de vakgroep elkaar gemakkelijker kunnen bereiken om met elkaar te overleggen over
cliënten/patiënten. Hierdoor wordt het gemakkelijker een warme overdracht te verzorgen voor de
patiënt.
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Benodigheden voor de samenwerking
Vertrouwen
Van Gastel (interview, 2013) zegt “Vertrouwen is belangrijk als je het hebt over samenwerken en ik
denk ook goed weten wat de expertise van de ander is”. Van Gastel geeft aan dat wanneer je de
expertise van de ander kent, je ook vertrouwen krijgt. Vertrouwen noemt van Gastel als eerste
benodigdheid voor een samenwerking; wanneer je de ander vertrouwt hoeft het wiel namelijk niet
opnieuw uitgevonden te worden. Traverse en de vakgroep kunnen er dan beide vanuit gaan,
bijvoorbeeld in het geval van een verwijzing, dat wat in de overdracht gezegd wordt ook werkelijk zo
gedaan is (interview van Gastel, 2013).
Ontschotten
In de sector van hulp- en dienstverlening zijn de afgelopen jaren al heel wat veranderingen de revue
gepasseerd en de komende jaren zal dat waarschijnlijk niet anders zijn. Van Gastel vindt het dan ook
van belang dat in het kader hiervan organisaties transparant naar elkaar zijn (interview, 2013). Van
Gastel geeft aan dat er nog te veel schotten zitten tussen de verschillende instellingen en zij vindt dat
er meer ontschot moet worden. Hierbij geeft van Gastel wel aan dat iedereen natuurlijk met de pet
van zijn organisatie kijkt, maar dat mag nooit het hoofddoel zijn. Van Gastel zegt:
Het gaat erom dat wij met kwetsbare mensen werken en dat we moeten zorgen dat daar de
dienst- en hulpverlening redelijk goed voor geregeld is. Daar heb je ook een bepaalde basis
van samenwerking voor nodig, want wij alleen doen het niet.
Kennismaken
In de enquête (2013) komt naar voren dat er behoefte is aan kennisoverdracht van elkaars taken.
Hierbij wordt ook de suggestie gegeven dat er een voorlichting zou kunnen plaatsvinden van de
vakgroep aan Traverse en andersom.
Bereidheid
Bereidheid tot samenwerking van de maatschappelijk werkers, zowel binnen Traverse als binnen de
vakgroep, wordt door één van de respondenten genoemd als belangrijkste voorwaarde om een
samenwerking aan te gaan (enquête, 2013). Aangegeven wordt dat dit wellicht door
kennisoverdracht te realiseren is en dat het van belang is dat de meerwaarde van een samenwerking
duidelijk wordt.
Bereikbaarheid
Ook bereikbaarheid wordt in de enquête (2013) genoemd als een van de benodigdheden om een
samenwerking aan te gaan. Eén respondent geeft hierbij aan dat zij vindt dat de vakgroep nu
telefonisch moeilijk te bereiken is en dat het mailcontact ook niet altijd even soepel verloopt. De
respondent vertelt dat hij hierdoor minder geneigd is samenwerking te zoeken.
Een ideale samenwerking
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Verder is in de enquête (2013) ook de vraag gesteld ‘Als alles mogelijk was op het gebied van
samenwerking, hoe zou een ideale samenwerking er volgens u dan uitzien? Bij deze vraag mag u uw
fantasie gebruiken’. Deze vraag is door drie respondenten beantwoord.
Ruimte voor overleg en overdracht
In de ideale samenwerking zou er altijd ruimte n voor overleg over cliënten/patiënten. Daarnaast zou
er een telefonische en indien nodig een face-to-face overdracht n (enquête, 2013). Verder zou er
mogelijk ook een meetpoint n op het internet waar maatschappelijk werkers van Traverse en de
vakgroep met elkaar kunnen chatten. Hier zou dan ook informatie die van belang is voor het contact
met de cliënt/patiënt te vinden zijn (zowel vanuit het medisch als vanuit het algemeen
maatschappelijk werk, een soort kennisbank). Hiervoor is nodig dat de vakgroep en Traverse
kennismaken met elkaar en de bereidheid en mogelijkheden tot samenwerken vergroten. Daarnaast
moet het meetpoint gefaciliteerd kunnen worden op internet. Tot slot zijn er folders nodig waarin
maatschappelijk werkers informatie kunnen vinden over elkaars werk (enquête, 2013).
Vast contactpersoon
Eén respondent (enquête, 2013) geeft aan in de ideale samenwerking een vaste contactpersoon te
willen hebben bij de vakgroep waarmee makkelijk contact te leggen is om een situatie te bespreken
of de medisch maatschappelijk werker te consulteren. Hiervoor is het nodig dat maatschappelijk
werkers van Traverse en de vakgroep elkaar leren kennen en afspraken hierover maken. Van belang
is ook dat contacten onderhouden worden.
Bereikbaarheid en gezamenlijke afspraken
In een ideale samenwerking zou er snel reactie zijn op e-mails en is er gemakkelijk contact te leggen
via de telefoon (enquête, 2013), zo geeft één respondent aan. Daarnaast is er bereidheid tot het
maken van gezamenlijke afspraken met cliënt/patiënt, de medisch maatschappelijk werker en de
maatschappelijk werker van Traverse. Om dit te bereiken is het van belang dat alle maatschappelijk
werkers een eigen nummer hebben waarop ze rechtstreeks bereikbaar zijn. Bij Traverse is dit al zo.
Als dit bij het FZR ook al bestaat is het nodig om telefoonnummers uit te wisselen (enquête, 2013).
NSWAC Roosendaal
Medewerkers van het NSWAC hebben de volgende wensen te kennen gegeven m.b.t. samenwerking:
medewerkers willen graag de netwerkoverlegvorm (per kwartaal) in stand houden en overleg
uitbreiden naar maandelijks overleg over cliënten. Door het hebben van korte lijnen en meer
afstemming m.b.t. overdracht en overleg kunnen de hulpverlening en de samenwerking verbeterd
worden. De vakgroep en het NSWAC kunnen overleg met elkaar hebben over cliënten die vanuit de
revalidatieafdeling in het ziekenhuis naar huis gaan en afstemmen hoe de begeleiding van de cliënt
eruit gaat zien. Ook wanneer er signalen zijn vanuit de thuissituatie van de cliënt kunnen ze deze met
elkaar bespreken. Verder kunnen ze elkaars vakinhoudelijke grenzen verkennen en bespreken wat
het NSWAC en de vakgroep voor elkaar kunnen betekenen. Wanneer er structureel overleg
ingevoerd kan worden kan de deskundigheid naar de cliënt geoptimaliseerd worden en kunnen
medewerkers elkaar ondersteunen en zich gesteund voelen in complexe casussen (enquête, 2013).
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TWB
Cliënten uit het ziekenhuis komen nu via Bureau Instroom binnen waardoor er geen contact is met
de vakgroep. Hierdoor mist een medewerker van TWB achtergrondinformatie over een cliënt en
moet hij zelf gaan spitten. Dit doet hij niet bij iedere cliënt, waardoor het erg selectief is van welke
cliënt hij de situatie goed kent. Zorg zou gerichter kunnen worden geboden als de achtergronden van
alle cliënten bekend waren, wat mogelijk gemaakt zou kunnen worden door een goede
samenwerking met de vakgroep bij de overdracht van cliënten.
Op het moment bezoekt buurtregisseur en wijkverpleegkundige Ingrid de Boe van TWB (interview,
2013) in de wijk Hoeven een zogenoemd SKRUM, een multidisciplinair overleg waarbij wijkagenten,
Traverse, woningcorporaties en TWB overleggen om vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen
aan de begeleiding van cliënten. Een multidisciplinair overleg dat als een open forum fungeert,
waarbij van te voren bekend wordt gemaakt welke cliënten er zullen worden besproken en
instellingen die bij die cliënten betrokken zijn bij het overleg kunnen aansluiten lijkt de Boe de ideale
samenwerkingsvorm.
Een eerste stap om de samenwerking uit te breiden is het leggen van contact met andere instellingen
en het opbouwen van een netwerk. Instellingen moeten elkaar kennen en weten te vinden. Vanuit
functie wil de Boe zich hier de komende tijd voor inzetten door verschillende instellingen te
benaderen, zich te profileren en naar samenwerkingsmogelijkheden te kijken. Naar aanleiding van
het interview heeft ze het medisch maatschappelijk werk ook op lijst van te benaderen instellingen
gezet (interview de Boe, 2013).
Huisartsenpraktijken
Mevrouw Bellemakers, praktijkondersteuner van dokter Buijsen, geeft in het interview aan dat zij
niet goed weet hoe de samenwerking anders zou kunnen. Ze heeft weinig te maken met de
vakgroep. Als patiënten in het ziekenhuis behandeld worden voor een chronische aandoening vallen
ze hiervoor niet meer onder behandeling van de huisarts (interview Bellemakers, 2013). Mevrouw
Rollé, praktijkassistente van dokter Oosterbos, geeft in het interview aan dat zij graag zou zien dat er
kortere wachtlijsten zijn, zodat patiënten van de huisarts sneller terecht kunnen in het ziekenhuis
(interview Rollé, 2013).
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4. Conclusies en discussie
4.1 Conclusies
4.1.1 Conclusie Deelvraag 1
Hoe is de psychosociale zorg vanuit de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR aan
mensen met een somatische dan wel somatopsychische aandoening georganiseerd?
De doelgroep van het medisch maatschappelijk werk bestaat uit mensen die een lichamelijke ziekte
hebben die langer duurt dan bijvoorbeeld een griep van twee weken. Het medisch maatschappelijk
werk begeleidt en ondersteund patiënten die onder behandeling kunnen zijn van verschillende
specialisaties zoals: dialyse, oncologie, hartrevalidatie, longrevalidatie (COPD), pijnrevalidatie,
spieraandoeningen (MS, ALS), hersenaandoeningen (CVA en overige neurologie),
zenuwaandoeningen, kind screening (motorische achterstand), handenteam en amputatieteam.
De doelgroep van het medisch maatschappelijk werk krijgt door de lichamelijke ziekte te maken met
problemen op de volgende gebieden: werk, relaties, hobby’s, financiën , seksualiteit en intimiteit.
Het medisch maatschappelijk werk ondersteunt patiënten in het omgaan met ziek zijn en de
acceptatie of het hanteerbaar maken van de ziekte. Wanneer sprake is van psychiatrische
problematiek bij de patiënt wordt er verwezen naar een psychiater of psycholoog.
De vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal heeft de
volgende kerntaken: intake, coaching, begeleiding, belangenbehartiging en inventarisatie van de
psychosociale situatie. De maatschappelijk werker heeft een intake met de patiënt, vanuit daar
wordt gekeken wat de hulpvraag is en of een extra contact nodig is. Verder verwijst en bemiddelt de
medisch maatschappelijk werker een enkele keer voor een de patiënt, maar primair gaat het om het
vergroten en versterken van de zelfredzaamheid van de patiënt. De maatschappelijk werker helpt de
patiënt om weer in zijn kracht te komen.
4.1.2 Conclusie deelvraag 2
Hoe is de psychosociale zorg vanuit MEE West-Brabant aan mensen met een somatische dan wel
somatopsychische aandoening georganiseerd?
MEE biedt hulp aan mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, zintuiglijke
beperking, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel, ontwikkelingsachterstand of vorm van
autisme. De vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR werkt alleen met mensen waarbij
een link met een ziekte op lichamelijke basis is. De combinatie van deze twee doelgroepen zorgt voor
de huidige samenwerking tussen MEE West-Brabant en de vakgroep.
De consulenten van MEE bieden hulp aan cliënten en hun omgeving door middel van het geven van
onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning. Dit verschilt met de vakgroep die zich vooral
richt op psychosociale hulpverlening. Beide instellingen richten zich op de zelfredzaamheid van de
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cliënt. Daarnaast wil MEE de drempels in de samenleving verlagen voor mensen met een beperking
door middel van het geven van voorlichtingen aan externe samenwerkingspartners.
MEE wordt gefinancierd vanuit de AWBZ-zorg zonder indicatie. De hulpverlening vanuit MEE is gratis
voor de cliënt. Dit in tegenstelling tot de hulpverlening vanuit de vakgroep die wordt gefinancierd
vanuit de zorgverzekering en waarbij de cliënt een eigen risico moet betalen.
4.1.3 Conclusie deelvraag 3
Hoe is de psychosociale zorg vanuit Traverse Roosendaal aan mensen met een somatische dan wel
somatopsychische aandoening georganiseerd?
Bij het maatschappelijk werk van Traverse kan de cliënt terecht met vragen en zorgen binnen
verschillende leefgebieden.
Een groot deel van de taken van Traverse is gericht op financiële vraagstukken; 40 tot 45 procent van
de aanmeldingen gaat over financiële zaken. Binnen Traverse zijn de maatschappelijk werkers
generalisten van alle vraagstukken die binnenkomen. De taken van Traverse kunnen ook
outreachend zijn, zoals bij casussen waarin huiselijk geweld voorkomt. Daarnaast heeft Traverse
bemiddelende taken in familie- en burenruzies. Verder is er binnen Traverse een werkgroep
rouwbegeleiding. Deze werkgroep organiseert onder andere lotgenotencontact, individuele
begeleiding aan huis en themabijeenkomsten.
Wanneer de cliënt of een partner te maken krijgt met gezondheidsproblemen, probeert de
maatschappelijk werker ze in te laten zien hoe ze eigen grenzen kunnen bewaken. Samen gaan ze op
zoek naar een manier waardoor de cliënt het beter vol kan houden. De maatschappelijk werker
probeert de cliënt in een actieve rol te krijgen en stelt vragen waardoor de cliënt anders tegen zijn
situatie aan gaat kijken. In de begeleiding wordt stilgestaan bij wat er is gebeurd tijdens de
ziekteperiode en wat dit met de cliënt gedaan heeft.
Traverse krijgt zijn financiën vanuit verschillende bronnen waaronder gemeenten, ROC’s, Centra voor
Jeugd en Gezin en fondsen. Verder biedt Traverse trainingen oplossingsgericht werken aan bij
andere, ook hieruit krijgt zij inkomsten. De hulpverlening kost de cliënt van Traverse niets.
4.1.4 Conclusie deelvraag 4
Hoe is de psychosociale zorg vanuit het NSWAC aan mensen met een somatische dan wel
somatopsychische aandoening georganiseerd?
Het NSWAC biedt hulp aan mensen met een lichamelijke beperking en meervoudige beperking
(NSWAC, z.j.). De organisatie biedt voornamelijk hulp aan mensen met een niet-aangeboren
hersenletsel. Deze hulp wordt geboden op het moment dat de cliënt er zelf niet meer uitkomt. Het
NSWAC biedt hulp, zodat de cliënt leven zo zelfstandig mogelijk kan leiden en weer mee kan doen in
de samenleving. Er zijn mogelijkheden op het gebied van woonbegeleiding, ambulante hulp, zoeken
naar een zinvolle dagbesteding, naschoolse opvang en logeren (NSWAC, z.j.).
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Het NSWAC geeft informatie, advies en ondersteuning aan de patiënt en diens omgeving en biedt
zorg op maat aan. Dit doet ze door te indiceren wat voor zorg iemand nodig heeft. Het NSWAC wordt
gefinancierd vanuit de AWBZ en wanneer een patiënt zorg nodig heeft van het NSWAC dient er een
CIZ indicatie aangevraagd te worden bij het Zorgkantoor.
4.1.5 Conclusie deelvraag 5
Hoe is de psychosociale zorg vanuit TWB aan mensen met een somatische dan wel somatopsychische
aandoening georganiseerd?
TWB biedt verzorging, verpleging, begeleiding, hulp bij het huishouden en psycho-educatie aan
mensen met psychosociale of somatische klachten of een ernstige ziekte. Iedereen kan zorg
aanvragen en er kan aan zowel de zorgvrager als diens omgeving aandacht worden besteed. Een
verschil met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR is dat voor de klachten van
cliënten van TWB geen lichamelijke basis hoeft te bestaan en dat cliënten geen patiënten van het
ziekenhuis hoeven te zijn.
Verzorgenden, verpleegkundigen, huishoudelijke hulpen en consulenten die psycho-educatie geven
hebben allemaal specifieke taken passend bij hun discipline. Zij bieden zorg, voorlichting en
praktische hulp. Dit verschilt van de vakgroep die uit maatschappelijk werkers bestaat die zich
voornamelijk met psychosociale hulpverlening bezighouden. Overeenkomsten tussen de vakgroep en
TWB zijn dat beide aandacht besteden aan de zelfredzaamheid van de cliënt, beide vormen van
psycho-educatie geven en beide deelnemen aan multidisciplinair overleg.
TWB wordt grotendeels gefinancierd vanuit de AWBZ. Cliënten moeten dan ook een indicatie
aanvragen om hulp te kunnen ontvangen. Hulp bij het huishouden wordt gefinancierd vanuit de
WMO. De vakgroep wordt op een heel andere manier gefinancierd, namelijk vanuit de
Zorgverzekeringswet.
4.1.6 Conclusie deelvraag 6
Hoe is de psychosociale zorg vanuit een aantal geselecteerde huisartsenpraktijken in Roosendaal aan
mensen met een somatische dan wel somatopsychische aandoening georganiseerd?
De patiënt kan met vragen over gezondheid of welzijn langs de huisarts, die het eerste
aanspreekpunt voor de patiënt vormt. De huisarts kan veel verschillende keuzes maken; zo kan hij de
patiënt doorsturen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek of kan hij ervoor kiezen de patiënt
door te sturen naar de GGZ als psychische problemen aan de orde zijn. Een groot deel van de
huisartsen heeft tegenwoordig een praktijkondersteuner in dienst. De praktijkondersteuner
ondersteunt de huisarts met de behandeling van chronisch zieke patiënten. Naast deze
praktijkondersteuner voor chronische zieke patiënten bestaat er ook een praktijkondersteuner-GGZ.
De praktijkondersteuner-GGZ is gericht op psychosociale begeleiding en houdt zich bezig met
bijvoorbeeld relatieproblemen of angst- of rouwverwerking. Hierin kun je een overeenkomst zien
met de taken van de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR. De vakgroep ondersteunt
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de arts in de behandeling van de patiënt, net zoals de praktijkondersteuner de huisarts ondersteunt
bij zijn werkzaamheden.
De huisarts krijgt per patiënt die bij hem geregistreerd staat een vergoeding. Daarnaast krijgt hij een
vergoeding per handeling of behandeling. Zowel de huisarts als de vakgroep wordt gefinancierd
vanuit de Zorgverzekeringswet.
4.1.7 Conclusie deelvraag 7
Zijn de geselecteerde eerstelijnsaanbieders van psychosociale zorg aan mensen met een somatische
dan wel somatopsychische aandoening bereid samen te werken met de vakgroep medisch
maatschappelijk werk van het FZR en zo ja, op welke aspecten?
MEE West-Brabant
De consulenten van MEE werken op cliëntniveau samen met de vakgroep medisch maatschappelijk
werk van het FZR. Deze samenwerking vindt onregelmatig plaats. Consulent Lambregts ziet graag een
meer structurele samenwerking met de vakgroep. Ze zou graag kennis willen maken met de medisch
maatschappelijk werkers van het FZR en daarna halfjaarlijks contact blijven houden, zodat ze elkaar
niet uit het oog verliezen. De consulenten van MEE staan vooral open voor samenwerking met
betrekking tot het organiseren van gezamenlijke activiteiten, bijvoorbeeld voorlichting geven aan
cliënten met bepaalde ziektebeelden. Daarnaast zien de consulenten van MEE ook graag
samenwerking bij de overdracht van een cliënt, afstemming van taken en algemeen beleidsoverleg.
Voor de uitbreiding van de samenwerking is vanuit beide instellingen tijd en bereidwilligheid nodig.
Traverse Roosendaal
Momenteel bestaat er geen formele samenwerking tussen Traverse Roosendaal en de vakgroep
medisch maatschappelijk werk van het FZR. De enquête schetst een beeld waarin van informele
samenwerking nauwelijks sprake, er is ‘overleg over de cliënt/patiënt’ en ‘afstemming van taken’.
Zowel vanuit het management als vanuit de maatschappelijk werkers van Traverse is er bereidheid
om een samenwerking op te zetten/uit te breiden. De helft van de respondenten geeft echter ook
aan onvoldoende van de vakgroep te weten om een oordeel te kunnen hebben over het opzetten
van een samenwerking. Dit schetst een beeld waarbij er binnen Traverse op dit moment te weinig
kennis is over (de taken van) de vakgroep en wat zij kunnen betekenen voor een patiënt of een cliënt
van Traverse.
Samenwerking met Traverse zou gezocht kunnen worden op verschillende aspecten: ‘overdracht van
cliënt/patiënt’, gezamenlijke activiteiten’ ‘overleg over cliënt/patiënt’, ‘afstemming van taken’ en
‘intervisie’ & ‘gezamenlijke activiteiten’. De wensen van Traverse met betrekking tot een
samenwerking met de vakgroep zijn: er moet meer overlegd worden over de cliënt/patiënt, de
samenwerking moet een meerwaarde hebben voor de cliënt/patiënt en maatschappelijk werkers van
Traverse en het FZR moeten elkaar goed kunnen bereiken. Voor het opzetten van een samenwerking
is het nodig dat er onderling sprake is van vertrouwen en dat over de muren van de eigen organisatie
heen wordt gekeken en gedacht wordt in het belang van de cliënt/patiënt. Verder is het noodzakelijk
om kennis te maken met elkaar en moet er sprake zijn van een bereidheid tot samenwerken. In de
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ideale samenwerking tussen Traverse en de vakgroep is er altijd ruimte voor overleg en overdracht,
een vaste contactpersoon, kunnen maatschappelijk werkers elkaar bereiken en worden er
gezamenlijke afspraken gemaakt waarin ook de cliënt/patiënt wordt betrokken. Voor het
opzetten/uitbreiden van samenwerking is zowel vanuit Traverse als vanuit de vakgroep tijd en
bereidwilligheid nodig.
NSWAC
Er bestaat een officieel vastgelegd samenwerkingsverband tussen het NSWAC en het FZR. Er is geen
officieel vastgelegd samenwerkingsverband tussen specifiek de vakgroep medisch maatschappelijk
werk en het NSWAC, maar er wordt wel met elkaar samengewerkt. Uit het interview met mevrouw
van Geel is gebleken dat intensievere samenwerking gewenst is, bijvoorbeeld door één keer in de
acht weken te overleggen. Bij sommige medewerkers is het niet duidelijk wat de taken van de
vakgroep zijn en welke mogelijkheden tot samenwerking er bestaan. De medewerkers staan open
om samen te werken op de volgende niveaus: overleg over cliënt/patiënt, overdracht van
cliënt/patiënt, afstemming van taken, algemeen/beleidsoverleg en gezamenlijke activiteiten. Om dit
te realiseren kunnen medewerkers van de vakgroep en het NSWAC met elkaar de vakinhoudelijke
grenzen bespreken, zodat de taken van zowel de vakgroep als het NSWAC duidelijk zijn. Het is
belangrijk om kennis met elkaar uit te wisselen, te willen leren en open naar elkaar te
communiceren. De vakgroep heeft een heteroanamnese van de patiënt, omdat de vakgroep in
contact komt met de patiënt wanneer hij in het ziekenhuis ligt. De kennis die hier opgedaan wordt en
voorgeschiedenis die men heeft kan, wanneer de patiënt doorverwezen wordt naar het NSWAC,
overgedragen worden naar de begeleider die de cliënt vanaf dat moment begeleidt. Het NSWAC
heeft dan een completer beeld van de (hulpverlenings-) geschiedenis van de cliënt.
TWB
Er bestaat momenteel nog geen officiële samenwerkingsovereenkomst tussen TWB en de vakgroep
medisch maatschappelijk werk van het FZR. Officieuze samenwerking vindt ook amper plaats.
Buurtregisseur en wijkverpleegkundige van TWB Ingrid de Boe, die zich namens TWB o.a. bezighoudt
met het leggen van contacten met andere instellingen, geeft aan graag met de vakgroep te willen
samenwerken. Ze staat in principe open voor een samenwerking op vele aspecten, zoals intervisie,
overdracht, cliëntenoverleg, afstemmingsoverleg en multidisciplinair overleg. TWB schakelt voor
psychosociale zorg andere instellingen in en zou, als zij werkzaam worden buiten het ziekenhuis, best
medisch maatschappelijk werkers hiervoor willen inschakelen. Zij hebben volgens een meerwaarde
t.o.v. algemeen maatschappelijk werkers dankzij hun kennis van en ervaring met medische zaken. De
Boe zou graag zien dat de vakgroep psychosociale achtergrondinformatie over patiënten doorgeeft
op het moment dat deze door het FZR aan TWB worden overgedragen. Wanneer dit gebeurt kan
TWB gerichter zorg bieden. Ook zou ze graag zien dat er een multidisciplinair overleg wordt opgezet
waaraan alle instellingen, inclusief TWB en de vakgroep van het FZR, kunnen deelnemen als een
patiënt wordt besproken waar zij betrokken bij zijn. Een eerste stap voor meer samenwerking is het
leggen van contacten en het opbouwen van een netwerk. Hier is de Boe mee bezig.
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Huisartsenpraktijken
De praktijken van dokter Oosterbos en dokter Buijsen stonden volgens respectievelijk de
praktijkassistente en praktijkondersteuner open voor een samenwerking maar konden niet goed
bedenken hoe er dan samengewerkt zou kunnen worden. Als de patiënt onder behandeling komt bij
de specialist komt hij voor dezelfde klacht niet meer bij de huisarts. Wel is aangegeven dat er
samengewerkt kan worden op het gebied van overdracht van patiënten. Zo is een snelle overdracht
van patiënten die worden doorgestuurd naar het ziekenhuis gewenst.

4.2 Conclusie centrale vraagstelling
Is samenwerking tussen de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR en een aantal
geselecteerde eerstelijnsaanbieders van psychosociale zorg aan mensen met een somatische dan wel
somatopsychische aandoening mogelijk en zo ja, op welke wijze?
MEE: Is samenwerking mogelijk? En zo ja, op welke wijze?
Samenwerking tussen MEE en de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR is mogelijk op
de volgende aspecten: organiseren van gezamenlijke activiteiten (bijvoorbeeld het geven van
gezamenlijke voorlichtingen aan relevante organisaties en patiënten/cliënten), overdracht van
cliënten, afstemming van taken, algemeen beleidsoverleg en meer overleg over individuele cliënten.
MEE verwacht bij een uitbreiding van de samenwerking geen knelpunten, wel is hier vanuit beide
organisaties tijd en bereidwilligheid voor nodig.
In de huidige samenwerking vindt er overleg plaats over cliënten/patiënten. De combinatie van de
doelgroep van MEE en die van de vakgroep maakt de huidige samenwerking mogelijk. Tot de
doelgroep van MEE behoren mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking,
een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel, een ontwikkelingsachterstand of een vorm van
autisme. De vakgroep werkt alleen met mensen waarbij een link te leggen is met een ziekte op
lichamelijke basis.
MEE zou ten behoeve van een warme overdracht graag willen aansluiten bij het laatste gesprek dat
de patiënt heeft met de medisch maatschappelijk werker. Daarnaast zou MEE ieder half jaar een
overleg willen met (leden van) de vakgroep om de samenwerking structureel te maken en houden.
Traverse: Is samenwerking mogelijk? En zo ja, op welke wijze?
Momenteel is er geen formele samenwerking tussen Traverse en de vakgroep. Ook van informele
samenwerking is nauwelijks sprake. Wanneer deze wel plaatsvindt is dit op de aspecten ‘overleg over
de cliënt/patiënt’ en ‘afstemming van taken’.
Zowel vanuit het management als vanuit de maatschappelijk werkers van Traverse is er bereidheid
om een samenwerking op te zetten/uit te breiden. Verder komt het beeld naar voren dat er binnen
Traverse op dit moment te weinig kennis is over (de taken van) de vakgroep en wat zij kunnen
betekenen voor een patiënt of een cliënt van Traverse.
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Samenwerking met Traverse zou gezocht kunnen worden op verschillende aspecten: ‘overdracht van
cliënt/patiënt’, ‘gezamenlijke activiteiten’, ‘overleg over cliënt/patiënt’, ‘afstemming van taken’,
‘intervisie’ en ‘gezamenlijke activiteiten’. De wensen van Traverse met betrekking tot een
samenwerking met de vakgroep zijn: er moet meer overlegd worden over de cliënt/patiënt, de
samenwerking moet een meerwaarde hebben voor de cliënt/patiënt en maatschappelijk werkers van
Traverse en het FZR moeten elkaar goed kunnen bereiken.
Voor het opzetten van een samenwerking is het nodig dat er onderling sprake is van vertrouwen en
dat over de muren van de eigen organisatie heen wordt gekeken en gedacht wordt in het belang van
de cliënt/patiënt. Verder is het noodzakelijk om kennis te maken met elkaar en moet er sprake zijn
van een bereidheid tot samenwerken.
In de ideale samenwerking tussen Traverse en de vakgroep is er altijd ruimte voor overleg en
overdracht, hebben medewerkers van Traverse een vaste contactpersoon bij de vakgroep en kunnen
maatschappelijk werkers elkaar bereiken. Wanneer er een casus wordt overgedragen van de
vakgroep naar Traverse of andersom, worden er gezamenlijke afspraken gemaakt waarin ook de
cliënt/patiënt wordt betrokken. Voor het opzetten/uitbreiden van samenwerking is zowel vanuit
Traverse als vanuit de vakgroep tijd en bereidwilligheid nodig.
NSWAC: Is samenwerking mogelijk? En zo ja, op welke wijze?
Het NSWAC heeft een formeel samenwerkingsverband met het FZR. Er is ieder kwartaal een overleg
met o.a. de revalidatiearts, NSWAC en een lid van de vakgroep. Het NSWAC heeft (nog) geen
formeel samenwerkingsverband met de vakgroep alléén.
Het NSWAC wil graag een intensievere samenwerking op de volgende aspecten: overleg over
cliënt/patiënt, overdracht van cliënt/patiënt, afstemming van taken, een algemeen beleidsoverleg en
gezamenlijke activiteiten. Het NSWAC zou graag zien dat er één keer in de acht weken contact is met
de vakgroep. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat beide organisaties de vakinhoudelijke
grenzen van elkaar kennen. Voorwaarden hiervoor zijn o.a. uitwisseling van kennis, leren van elkaar
en open communicatie.
TWB: Is samenwerking mogelijk? En zo ja, op welke wijze?
TWB heeft een formeel samenwerkingsverband met het FZR maar niet specifiek met de vakgroep
medisch maatschappelijk werk. Op dit moment is er dan ook vrijwel geen samenwerking tussen TWB
en de vakgroep. TWB wil wel graag gaan samenwerken met de vakgroep; zowel bereidheid als
mogelijkheden zijn hiervoor aanwezig.
TWB zou graag willen samenwerken op alle aspecten die logisch en mogelijk zijn: intervisie,
overdracht van cliënt/patiënt, overleg over cliënt/patiënt, afstemmingsoverleg en een
multidisciplinair overleg met andere instellingen erbij. TWB wil graag samenwerken wanneer een
patiënt vanuit het FZR naar huis gaat en daar thuiszorg krijgt. Een psychosociale analyse van de
cliënt/patiënt, opgesteld door de vakgroep, zou TWB zeer welkom zijn omdat zij dan gerichter zorg
kunnen bieden. TWB biedt zelf geen psychosociale hulpverlening aan haar cliënten maar schakelt
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hiervoor wanneer dit nodig is het algemeen maatschappelijk werk in. Ze zou hier best het medisch
maatschappelijk werk voor willen inhuren omdat veel cliënten van TWB medische problemen
hebben en de vakgroep vanwege haar medische achtergrond en kennis op dit gebied hierin een
duidelijke meerwaarde heeft t.o.v. het algemeen maatschappelijk werk.
Een grote wens van TWB is om terugkerend multidisciplinair overleg te hebben met andere relevante
instellingen (waaronder de vakgroep). Dit overleg zou het karakter kunnen hebben van een open
forum waarbij vooraf bekend wordt gemaakt welke cliënt besproken wordt, zodat instellingen zelf de
afweging kunnen maken of het relevant is dat zij hierbij aanwezig zijn.
Om de wensen van TWB te realiseren is het nodig dat er contact wordt gelegd met de vakgroep en
andere relevante instellingen en dat er een netwerk wordt opgebouwd. De buurtregisseur van TWB,
Ingrid de Boe, heeft hierin al een start gemaakt.
Huisartsen: Is samenwerking mogelijk? En zo ja, op welke wijze?
Samenwerking is mogelijk op de volgende aspecten: overleg over patiënten en met name overdracht
van patiënten. De vakgroep en huisartsen werken met dezelfde doelgroep alleen doet de huisarts dit
in de eerste lijn en de vakgroep in de tweede lijn. Intervisie, beleidsoverleg en andere vormen van
samenwerking zouden mogelijk zijn maar de twee huisartsen die meegewerkt hebben aan het
onderzoek geven aan op dit moment niet te weten hoe hieraan een invulling te geven. De huisartsen
geven aan dat zij een patiënt niet kunnen behandelen wanneer deze ook onder behandeling is van
een specialist in het FZR. Wellicht zou meer bekendheid bij huisartsen over wat het medisch
maatschappelijk werk doet voor een patiënt de bereidheid tot samenwerken positief kunnen
beïnvloeden.

4.3 Discussie
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van ontwikkelingen in de samenleving en de zorg,
waarbij de focus in de zorg steeds meer van de tweede naar de eerste lijn verschuift. Het doel van
het onderzoek is om voor de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis
Roosendaal te analyseren welke samenwerkingsmogelijkheden er (kunnen) zijn tussen de vakgroep
en eerstelijnsinstellingen. De aanname voorafgaand aan het onderzoek was dat het in de tweede lijn
opererende medisch maatschappelijk werk in de toekomst meer met de eerste lijn zal moeten gaan
samenwerken. De vakgroep wil deze ontwikkeling niet afwachten maar hierop anticiperen door nu al
de samenwerkingsmogelijkheden te bekijken. De centrale vraagstelling van het onderzoek is dan ook:
‘Is samenwerking tussen de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR en een aantal
geselecteerde eerstelijnsaanbieders van psychosociale zorg aan mensen met een somatische dan wel
somatopsychische aandoening mogelijk en zo ja, op welke wijze?’
Tijdens het onderzoek bleek al snel dat de respons bij de instellingen erg laag was. Na de nodige
telefoontjes en e-mails is het bij de vier eerstelijnsinstellingen gelukt om een medewerker te
interviewen. Enquêtes konden echter niet overal worden verspreid en als dit wel kon werden niet
alle enquêtes ingevuld en teruggestuurd. Alle huisartsenpraktijken in Roosendaal zijn telefonisch
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benaderd maar het is niet gelukt een huisarts te spreken te krijgen. In plaats hiervan zijn een
praktijkondersteuner en praktijkassistente geïnterviewd.
Ondanks de goede bedoelingen van de vakgroep die op de ontwikkelingen in de samenleving wil
anticiperen, bleek het dus erg moeilijk om instellingen en medewerkers te vinden die bereid waren
hieraan mee te werken. Deels zou dit verklaard kunnen worden vanuit tijdsdruk bij medewerkers van
de instellingen, onbekendheid met het medisch maatschappelijk werk en het mogelijke belang van
een samenwerking hiermee en survey moeheid, waardoor binnen sommige instellingen enquêtes
helemaal niet als gewenst worden beschouwd (Verhoeven N. , 2011). Het is echter wel vreemd dat er
zo weinig interesse lijkt te zijn voor een ontwikkeling die alle hulpverleners aangaat. Dit roept de
vraag op in hoeverre instellingen betrokken zijn bij Welzijn Nieuwe Stijl en zich realiseren dat dit
programma, met haar nadruk op integraal werken en gelijkwaardigheid van generalisten en
specialisten, op korte termijn volledig geïmplementeerd moet zijn.
De praktijk lijkt zich dan ook weinig aan te trekken van overheidscampagnes om WNS te stimuleren
en veranderingen die in de samenleving plaatsvinden en niet meer tegen te houden zijn. Er lijkt
sprake te zijn van weerstand bij de instellingen. Is die gebaseerd op bescherming van het eigen
territorium of op te grote verschillen tussen generalisten en specialisten? Hoe kan het dat een
ontwikkeling die instellingen, medewerkers en cliënten aangaat nauwelijks leeft onder mensen die
het vanuit hun normatieve professionaliteit verplicht zijn de beste hulpverlening aan hun cliënten te
bieden? Hoe wordt er straks voor gezorgd dat cliënten gestroomlijnd van de tweede naar de eerste
lijn kunnen overstappen zonder hinder te ondervinden van slechte samenwerking tussen
instellingen?
Voor studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is signalering een belangrijke taak uit het
competentieprofiel (NVMW, 2009) en is het normaal om hier aandacht aan te besteden. Bij dit
onderzoek was de verwachting echter dat de resultaten slechts een inventarisatie van de wensen van
professionals zouden weergeven. Dat een dergelijk duidelijk signaal over gebrek aan kennis en animo
voor het werken volgens WNS uit het onderzoek naar voren zou komen en dat instellingen
samenwerking soms zelfs lijken te zien als een intrusie op het vakgebied was onverwacht. Deze
conclusie is vrij schokkend. Het werkveld lijkt nog lang niet klaar voor de komende veranderingen en
de praktijk is tegenstrijdig met wat de overheid wil. Ook voor hogescholen heeft dit consequenties;
de opleiding social work komt niet overeen met de praktijk, want het werkveld staat nog niet open
voor werken volgens WNS terwijl studenten hier wel voor worden opgeleid.
Naast deze dringende, belangrijke conclusie heeft het onderzoek nog andere resultaten opgeleverd.
Zo is gebleken dat met alle vijf de onderzochte instellingen samenwerking in principe mogelijk is. De
wijze waarop samengewerkt zou kunnen worden verschilt per instelling. Bij de één moet
samenwerking opgestart worden, bij de ander gaat het om uitbreiding van huidige samenwerking.
Ook willen of kunnen instellingen niet op evenveel verschillende aspecten samenwerken. Dat de
onderzoekshypothese bij alle instellingen toch bevestigd is en de instellingen (ondanks eerder
besproken weerstand en gebrek aan kennis) niet negatief staan tegenover een samenwerking met
het tweedelijns medisch maatschappelijk werk komt waarschijnlijk doordat instellingen de
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meerwaarde van een dergelijke samenwerking inzien. Zoals uit dit onderzoek gebleken is vinden
instellingen ontschotting en kennisverbreding steeds belangrijker en zouden ze graag de
mogelijkheid hebben om ondersteuning te krijgen van het medisch maatschappelijk werk bij
bepaalde cliënten. Ook vinden de onderzochte instellingen het belangrijk dat zij als netwerkpartner
stabiel en herkenbaar zijn. Uit eerder onderzoek van het COT Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement (2008) blijkt dat de meerwaarde van multidisciplinair samenwerken zich verder
bevindt in het feit dat instellingen bij samenwerking met andere partners hun eigen taken beter
kunnen vervullen. Volgens Van Montfoort (2008) maakt disciplinaire samenwerking een integrale
persoonsgerichte aanpak mogelijk, waar hulpverleners tevreden over zouden zijn.
De methodologische kwaliteit van het onderzoek is goed. Zoals eerder beargumenteerd zijn de
verkregen resultaten zowel betrouwbaar als valide. De externe validiteit is laag omdat het onderzoek
in wezen een case study betreft en de resultaten dus niet te generaliseren zijn naar andere
ziekenhuizen en instellingen. Dit betekent echter niet dat het onderzoek voor anderen niet
interessant en relevant zou zijn. Alle instellingen in Nederland krijgen te maken met dezelfde
landelijke ontwikkelingen in de samenleving en het zorgstelsel. Dit onderzoek is voor hen dan ook
bruikbaar in die zin dat het hen kan aanzetten tot nadenken over eigen
samenwerkingsmogelijkheden tussen de eerste en de tweede lijn. Daarnaast zouden de resultaten
zowel de overheid als instellingen en hun medewerkers wakker moeten schudden; alle
stimuleringsprogramma’s en idealen ten spijt is het werkveld nog niet klaar voor de overgang naar
het werken volgens WNS en voor een soepel lopende verschuiving van cliënten van de tweede naar
de eerste lijn. Hier moet nog veel werk voor verricht worden.
Voor de vakgroep is de doelstelling met dit onderzoek behaald; de vakgroep heeft nu een overzicht
van samenwerkingsmogelijkheden met vier geselecteerde eerstelijnsinstellingen en de
huisartsenpraktijken. Per instelling zijn er op basis van dit onderzoek specifieke aanbevelingen te
doen. Thema’s die hierbij steeds terugkomen zijn kennismaking, periodiek overleg, een breder
multidisciplinair samenwerkingsverband en profilering. Daarnaast zijn er aanbevelingen te doen voor
verder onderzoek.

4.4 Aanbevelingen
Vanwege het lage aantal respondenten kunnen gevonden resultaten niet gegeneraliseerd worden
naar de instellingen in hun geheel. Het onderzoek geeft dan ook de mening van de specifieke
geïnterviewde personen weer, met als consequentie dat de resultaten van het onderzoek vooral op
korte termijn bruikbaar zijn. De belangrijkste aanbeveling aan de vakgroep is dan ook om niet te lang
te wachten met het aan de slag gaan met de resultaten. Er zijn nu contacten gelegd en de
mogelijkheden voor samenwerking op dit moment zijn bekend geworden. Over een jaar, met
mogelijk nieuwe medewerkers en nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, zal nieuw onderzoek
nodig zijn.
Samenwerking met MEE zou moeten beginnen met een kennismakingsgesprek tussen de vakgroep
medisch maatschappelijk werk van het FZR en de consulenten van MEE werkzaam in de regio
Roosendaal. Door middel van een halfjaarlijkse bijeenkomst kan het contact warm gehouden
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worden. Goede banden maken het makkelijker contact op te nemen om te overleggen over cliënten
of gezamenlijke activiteiten te plannen. Concreet zou MEE verder bij het laatste gesprek van een
cliënt met de vakgroep voor deze uit het ziekenhuis ontslagen wordt kunnen aanschuiven zodat de
cliënt niet in een gat valt en gelijk door MEE verder begeleid kan worden.
Voor samenwerking met Traverse is het van belang dat haar medewerkers meer kennis hebben van
het medisch maatschappelijk werk, waardoor ze het belang van een samenwerking beter kunnen
inschatten. Hiervoor zou de vakgroep zich meer moeten profileren. Hierbij is duidelijkheid over
bereikbaarheid ook van belang; uit het onderzoek is gebleken dat medewerkers van Traverse het op
het moment moeilijk vinden in contact te komen met de vakgroep.
Voor samenwerking met het NSWAC zou de vakgroep meer naar buiten moeten treden, bijvoorbeeld
door een flexplek in te nemen bij samenwerkingsverband het Punt. Hierdoor komt de vakgroep in
beeld bij andere organisaties, kunnen de lijnen kort worden gehouden en kunnen de vakgroep, het
NSWAC en andere organisaties optimaal van elkaars expertise gebruik maken.
Samenwerking met TWB kan opgestart worden door middel van een kennismakingsgesprek met de
buurtregisseur. Naar aanleiding hiervan kan gekeken worden wat de vakgroep en TWB voor elkaar
kunnen betekenen. Zo zou de vakgroep ervoor kunnen kiezen ook buiten het ziekenhuis te gaan
werken door zich te laten inhuren om maatschappelijk werk te bieden aan cliënten van TWB. Verder
zou het de zorgvuldigheid van de hulpverlening ten goede komen als de vakgroep psychosociale
achtergrondinformatie over cliënten aan TWB zou verstrekken bij de overdracht van een cliënt.
Verder biedt deelname aan een multidisciplinair overleg, fungerend als een open forum waarbij
iedereen kan aanschuiven, kansen om gericht samen te werken en de lijnen kort te houden.
Voor samenwerking met huisartsenpraktijken zijn een ruime tijdsinvestering en een duidelijke
profilering nodig. De vraag is of de vakgroep hier op dit moment tijd in zou moeten steken.
Huisartsen zullen misschien samenwerken als ze de meerwaarde ervan inzien, maar ze zullen niet
meewerken die meerwaarde te ontwikkelen. Dit komt waarschijnlijk door een combinatie van
tijdsgebrek, geringe kennis van het medisch maatschappelijk werk en weerstand tegen het als
specialisten op gelijke hoogte moeten samenwerken met generalisten. Met huisartsen waar de
vakgroep al contact mee heeft zou gekeken kunnen worden naar een betere informatieverstrekking
bij de overdracht van cliënten.
Verder onderzoek zou gericht kunnen zijn op de mogelijkheden van een breed multidisciplinair
samenwerkingsverband waar zowel de vakgroep als de onderzochte instellingen bij aan zouden
kunnen sluiten. Hierbij zou gekeken kunnen worden naar de manier waarop het Veiligheidshuis een
aantal jaar geleden opgericht is.
Ten slotte is het erg belangrijk te onderzoeken waar de weerstand van instellingen om samen te
werken en zich voor te bereiden op het werken volgens WNS vandaan komt. Hoewel er nu, zoals
hierboven aangegeven, zeker mogelijkheden bestaan voor de vakgroep om samenwerking met de
onderzochte instellingen aan te gaan zal het werkveld pas echt open komen te liggen als deze
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weerstand weggenomen kan worden. Behalve d.m.v. verder onderzoek zou de vakgroep al een
beetje op de lage respons kunnen inspelen door zelf contact te leggen; de kans bestaat dat
instellingen positiever reageren op collega’s en professionals die contact opnemen dan op een
onderzoeksgroep bestaande uit studenten. Ook is het belangrijk dat de vakgroep zich duidelijk
profileert. Als zij als bekend en toegankelijk wordt gezien zou dit anderen kunnen stimuleren toch die
stap te zetten en samenwerking aan te gaan.
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Bijlage 1: Wetten
Zorgverzekeringswet
De Zvw bepaalt dat iedereen die voor de AWBZ verzekerd is verplicht een basiszorgverzekering moet
afsluiten. Het basispakket dekt veelgebruikte zorg, medicijnen en hulpmiddelen (Rijksoverheid, z.j.).
De inhoud ervan wordt door de overheid bepaald. Alle verzekerden van 18 jaar en ouder betalen een
maandelijkse nominale premie en een inkomensafhankelijke bijdrage (zelf of via de werkgever of
uitkeringsinstantie) voor hun verzekering. Een verzekerde die van zorg gebruikmaakt moet hier
vanwege het verplichte eigen risico zelf voor betalen. Pas als het eigen risico is afbetaald betaalt de
verzekeraar verdere zorg. Voor sommige zorg geldt bovendien een eigen bijdrage die altijd betaald
moet worden, onafhankelijk van het eigen risico (Stimulansz, 2011). Het doel van de
Zorgverzekeringswet, ingevoerd in 2006, is het bevorderen van marktwerking in de zorg. Burgers
kunnen hun eigen zorgverzekeraar uitkiezen en zelf bepalen of ze aanvullende verzekeringen willen
afsluiten. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht, wat inhoudt dat ze niemand mogen
weigeren voor de basisverzekering (Nederlandse Zorgautoriteit, z.j.). Om te compenseren voor extra
kosten die zorgverzekeraars hierdoor maken krijgen ze een vereveningsbijdrage van het College voor
Zorgverzekeringen (Rijksoverheid, z.j.).
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
De AWBZ is een volksverzekering, waar alle inwoners van Nederland dus verplicht voor verzekerd zijn
en aan meebetalen. De wet dekt “niet individueel verzekerbare ziektekostenrisico’s” (Gemeente
Zwijndrecht, z.j.) zoals erg dure of langdurige hulp, die niet door de ontvanger van de hulp
opgebracht kan worden maar ook niet door de zorgverzekeraars vergoed wordt (Nederlandse
Zorgautoriteit, z.j.).
Als iemand denkt aanspraak te kunnen maken op de AWBZ, bijvoorbeeld voor persoonlijke
verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of (kortdurend) verblijf in een instelling, dan kan hij
hiervoor een indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Voor kinderen en
jongeren tot 18 jaar wordt een indicatie aangevraagd bij Bureau Jeugdzorg (Stimulansz, 2011). Een
regionaal zorgkantoor – in Roosendaal is dit CZ – voert de AWBZ uit namens zorgverzekeraars
(Zorgverzekeraars Nederland, z.j.). Op basis van het indicatiebesluit koopt het zorgkantoor zorg in bij
instellingen. Hiervoor krijgt het geld van de Belastingdienst. In sommige gevallen kan een zorgvrager
een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen waarmee hij zelf zorg in kan kopen. Hierover moet hij
wel verantwoording afleggen aan het zorgkantoor (Stimulansz, 2011).
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De WMO is in 2007 ingevoerd ter vervanging van de Welzijnswet, de Wet voorzieningen
gehandicapten en de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ. Omdat gemeenten hun eigen inwoners
het beste zouden kennen zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Binnen een kader
van door de overheid opgestelde prestatievelden geeft elke gemeente op haar eigen manier invulling
aan de uitvoering van de wet. Burgers hebben hier inspraak op en de gemeente legt jaarlijks
verantwoording aan hen af. Het doel is altijd om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen
en mee te laten doen in de samenleving (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, z.j.).
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Volgens het compensatiebeginsel moet de gemeente burgers helpen bij problemen die zij hebben bij
hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Iedereen met psychosociale problemen, een
chronisch psychisch probleem of een beperking kan in principe dus aanspraak maken op de WMO via
het zogenoemde WMO-loket. Gemeente en burger kijken dan samen op welke compensatie de
burger recht heeft: wat kunnen hij en zijn omgeving zelf doen, voor welke hulp en voorzieningen
komt hij in aanmerking en kan hij in de kosten hiervan bijdragen (Schulinck, 2013)? Bij hulp en
voorzieningen kan gedacht worden aan individuele voorzieningen als aanpassingen in en om het huis
en hulp bij de opvoeding van de kinderen of bij het huishouden, of aan collectieve voorzieningen als
sociaal cultureel werk en de regiotaxi (Programma VCP, 2011) (Rijksoverheid, z.j.). De burger mag
meestal kiezen of hij voorzieningen in natura wil ontvangen of zelf m.b.v. een PGB in wil kopen
(Stimulansz, 2011). Veel burgers maken verder onbewust gebruik van de WMO, doordat ze
bijvoorbeeld hulp krijgen van instellingen die gefinancierd worden via deze wet. Gemeenten krijgen
elk jaar een budget van de overheid voor het uitvoeren van de WMO. Bij overschrijding van dit
budget moet de gemeente zelf bijbetalen.
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Bijlage 2: Begripsafbakening
Chronische ziekte:
Het bijvoeglijk naamwoord ‘chronisch’ is ontleend aan het Latijnse woord ‘chronicus’, afkomstig van
het Griekse ‘chronikus’ wat ‘gedurende lange tijd/sedert lange tijd/na lange tijd’ betekent. ‘Chronos’
betekent ‘tijd’. De Dikke van Dale omschrijft het bijvoeglijk naamwoord ‘chronisch’ in relatie tot
ziekten of ziekteprocessen als ‘een langzaam verloop hebbend. Synoniem hiervoor is ‘langdurig of
slepend’ (Dikke van Dale, z.j.).
DBC:
De Nederlandse Zorgautoriteit omschrijft de diagnosebehandelcombinatie (DBC) als ‘’het totale
traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit
volgt’’ (Nederlandse Zorgautoriteit, z.j.).
Derdelijnszorg
Het Nationaal Kompas Volksgezondheid (2012) geeft aan dat derdelijnszorg ingezet wordt op het
moment dat er hoog specialistische zorg nodig is, zowel voor geestelijke als voor somatische
gezondheidsproblemen. Het gaat om instellingen voor topklinische zorg waarvoor een
doorverwijzing noodzakelijk is.
Klinisch
“M.b.t. de kliniek; wat betrekking heeft op ziekten of patiënten die in een kliniek zijn opgenomen en
daar worden onderzocht en behandeld” (Encyclo, z.j.).
Nierdialyse
“Medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en de therapie van (kwaadaardige)
gezwellen” (Den Boon & Geeraerts, 2005, p. 2382).
Nuldelijnszorg
Dit is de zorg die gegeven wordt door mantelzorgers, vrijwilligers en familie. Onder nuldelijnszorg valt
ook de zelfhulp (Goossens & Hermans, z.j.).
Oncologie
“Geheel van medische en sociale maatregelen, die tot doel hebben de validiteit van patiënten zo ver
mogelijk te herstellen resp. de invaliditeit te verminderen en mindervalide arbeidskrachten weer tot
voor hen geschikt werk terug te brengen” (Den Boon & Geeraerts, 2005, p. 2947).
Paramedische capaciteitseenheid:
Verwant aan vakken en beroepen die rechtstreeks of zijdelings met de geneeskunde samenhangen
zonder er bepaald toe te behoren, bijv. fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist,
mondhygiënist (Encyclo, z.j.).
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In figuur 1 is zichtbaar welke disciplines vallen onder de Paramedische capaciteitseenheid binnen de
structuur van het Franciscus ziekenhuis Roosendaal.
Palliatief:
Het bijvoeglijk naamwoord ‘palliatief’ wordt in de Dikke van Dale omschreven als ‘de pijn, het leed
verzachtend’. Synoniem hiervoor is ‘pijnstillend’. Het zelfstandig naamwoord ‘palliatief’ wordt
omschreven als ‘een verzachtend geneesmiddel dat de verschijnselen van een ziekte in hevigheid
doet afnemen, zonder de ziekte zelf te genezen’ (Dikke van Dale, z.j.).
Palliatieve zorg:
’’Onder palliatieve zorg valt alle zorg die bedoeld is om de patiënt (en zijn naasten) met een
levensbedreigende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven’’ (Stichting Voorlichting
Palliatieve Zorg, z.j.) In de zorgverlening is aandacht voor lichamelijke klachten waarmee de patiënt
als gevolg van de ziekte te maken krijgt (Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg, z.j.), maar ook voor
psychische, sociale en spirituele problemen die hij of zijn naasten kunnen ervaren.
Poliklinisch
“Het deel van het ziekenhuis waar ambulante (=niet gehospitaliseerde) patiënten worden behandeld.
Patiënten die wel gehospitaliseerd zijn(en dus blijven slapen) worden in het hospitaal behandeld”
(Encyclo, z.j.).

Somatische aandoening
De Dikke van Dale (z.j.) geeft voor het bijvoeglijk naamwoord ‘somatisch’ de volgende betekenis
“lichamelijk, op het lichaam werkend of betrekking hebbend”. Het synoniem voor ‘somatisch’ is
‘lichamelijk’. Het zelfstandig naamwoord ‘de aandoening’ krijgt in de Dikke van Dale de betekenis
“tot een bepaald gedeelte van het lichaam beperkte ziekte”, met als hyperoniem ‘ziekte’ en als
synoniem ‘affectie’.
In samenspraak met de vakgroep medisch maatschappelijk werk en bovenstaande betekenissen
wordt de volgende definitie van ‘somatische aandoening’ gehanteerd voor dit onderzoek: Mensen
met een lichamelijke aandoening die om wat voor reden dan ook niet kunnen zien, horen, lopen, hun
handen niet kunnen gebruiken, zich voortbewegen met behulp van een rolstoel etc.
Somatopsychische aandoening
Het bijvoeglijk naamwoord ‘somatopsychisch’ is in de Dikke van Dale (z.j.) niet terug te vinden. Het
(omgekeerde) bijvoeglijk naamwoord ‘psychosomatisch’ wordt in de Dikke van Dale omschreven als:
“betrekking hebbend op lichaam en geest als geheel”, met als hyperoniem ‘lichamelijk’. Als
voorbeeld geeft de Dikke van Dale: ‘psychosomatische klachten’ en ‘lichamelijke klachten, mede
veroorzaakt door psychische factoren’. Het zelfstandig naamwoord ‘de aandoening’ krijgt in de Dikke
van Dale de betekenis: “tot een bepaald gedeelte van het lichaam beperkte ziekte”, met als
hyperoniem ‘ziekte’ en als synoniem ‘affectie’.

65

In samenspraak met de vakgroep en bovenstaande betekenissen wordt de volgende definitie van
‘somatopsychische aandoening’ gehanteerd voor dit onderzoek: Mensen met een somatopsychische
aandoening geven een psychische uiting van een somatische klacht. Andersom geven mensen met
een psychosomatische aandoening met name somatisch uiting van psychosociale last. Het medisch
maatschappelijk werk krijgt veel te maken met somatopsychische klachten, reactieve klachten. Het
uitgangspunt van het medisch maatschappelijk werk is de aandoening in relatie tot de ziekte, dus in
relatie tot de onderliggende somatiek en de gevolgen daarvan. De doelgroep van het medisch
maatschappelijk werk heeft wel degelijk een lichamelijke klacht. In dit onderzoek wordt niet
ingegaan op mensen met een psychosomatische aandoening, alleen op mensen met een
somatopsychische en/of somatische aandoening.

66

Bijlage 3: Eisen van de opdrachtgever
Eisen van de opdrachtgever
De vakgroep heeft de volgende omschrijving van (kwaliteits)eisen aan het rapport opgesteld:
- Een overzicht van overeenkomsten en verschillen in hulpverlening tussen geselecteerde
eerstelijnsaanbieders van psychosociale zorg in de gezondheidszorg en de vakgroep medisch
maatschappelijk werk van het FZR.
- Een antwoord op de vraag in hoeverre de geselecteerde eerstelijnsaanbieders van
psychosociale zorg in de gezondheidszorg bereid zijn tot samenwerking met de vakgroep
medisch maatschappelijk werk van het FZR en zo ja, op welk gebied.
- Een advies per geselecteerde eerstelijnsaanbieder over de mogelijke voordelen, nadelen en
eventueel ook randvoorwaarden als met de betreffende eerstelijnsaanbieder de
samenwerking gezocht wordt.
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Bijlage 4: Verslag vooronderzoek
Verslag vooronderzoek
Het onderzoek begon met de verschuiving van de tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg en de
gevolgen hiervan voor de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus ziekenhuis
Roosendaal. Dit bleek te groot en niet goed te onderzoeken in 20 weken. Hierdoor werd de richting
van het onderzoek veranderd en werd de nadruk gelegd op de mogelijkheden van samenwerking
met eerstelijnsinstellingen in de regio van het FZR. Dit bleek echter nadat het onderwerp nader
gespecificeerd was nog te groot en waarschijnlijk zou er geen valide eindproduct afgegeven kunnen
worden. Hierdoor heeft de opdrachtgever ervoor gekozen om de opdracht te specificeren en een
selectie te maken van instellingen die het FZR relevant vindt voor samenwerking. Uiteindelijk zijn
vanuit deze insteek de huidige probleemanalyse en probleemstelling geformuleerd. De
probleemanalyse en probleemstelling hebben geresulteerd in de huidige onderzoeksopzet. Doordat
de onderzoeksopzet een aantal keren veranderd is zijn de eisen van de opdrachtgever nu helemaal
duidelijk, wat bij zal dragen aan de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Vanaf paragraaf
2.3.2 wordt verder ingegaan op de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.
In de voorbereidingsfase van het onderzoek hebben de projectleden zich verdiept in:
- De doelgroep waar het onderzoek betrekking op heeft.
- De ontwikkelingen in de zorg; hoe was het, hoe is het, waar gaan we vermoedelijk heen?
- De gevolgen van de terugtrekkende overheid.
- Het medisch maatschappelijk werk; wat houdt dit landelijk in?
- Een globaal beeld van belangrijke partners van het medisch maatschappelijk werk.
Het onderzoek vindt plaats in Roosendaal, de regio van het FZR. Het is van belang dat er voldoende
kennis is bij de leden van de projectgroep over de algemene ontwikkelingen en de uitgangspunten
van het medisch maatschappelijk werk. Indien relevant voor het onderzoek zal deze kennis
terugkomen in de resultaten van het onderzoek.
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Bijlage 5: Opzet project (betrouwbaarheid en validiteit)
Betrouwbaarheid
Verhoeven (2011) zegt “Tijdens een onderzoek kunnen er toevallige fouten worden gemaakt. De
betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten geeft aan in hoeverre je onderzoek vrij is van deze
toevallige fouten” (p. 194). De voorwaarde voor betrouwbaarheid is dat het onderzoek herhaalbaar
is. Dit herhaalde onderzoek moet dan leiden tot vergelijkbare resultaten. Een andere onderzoeker
moet met andere proefpersonen en onder andere omstandigheden het onderzoek kunnen herhalen
op een later tijdstip. In Wat is onderzoek? worden als toevallige fouten genoemd het antwoord op de
vraag niet weten of bij het invullen van de vragenlijst te maken hebben met wisselende externe
omstandigheden (Verhoeven N. , 2011, p. 194). De betrouwbaarheid van de resultaten van dit
onderzoek kan op verschillende wijzen vergroot worden, zoals hieronder uitgelegd.
Steekproefomvang
Verhoeven (2011, p. 194) zegt “Hoe groter je steekproef is, des te nauwkeuriger kun je een uitspraak
doen. Op basis van een steekproef kun je een schatting maken over de mogelijke uitkomsten van je
onderzoek”. In dit onderzoek bestaat de populatie uit meerdere instellingen in de eerste lijn. Deze
instellingen delen overeenkomsten en hebben onderling ook verschillen, bijvoorbeeld in doelgroep,
wijze van financiering, etc. De projectgroep verdiept zich in verschillende instellingen waarmee de
vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal mogelijkerwijs in
de toekomst gaat samenwerken. Dit wordt gedaan door middel van interviews en een enquête
binnen de verschillende instellingen. De steekproefomvang wordt verder geoptimaliseerd doordat
meerdere huisartsen benaderd worden. Met dit onderzoek worden uitspraken gedaan over de
vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal. De geldigheid
van het onderzoek beperkt zich hiertoe. Dit heeft als gevolg voor de steekproef dat deze wel
representatief moet zijn, maar niet zodanig groot dat de resultaten te generaliseren zijn naar
vakgroepen in andere ziekenhuizen.
Getrianguleerd ontwerp
Verhoeven geeft aan dat de betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd wordt door het inzetten
van een getrianguleerd ontwerp. Hiermee wordt bedoeld dat je bv. zowel een enquête als een
interview houdt in de steekproef. Op deze manier wordt gecontroleerd of het verkregen resultaat
ook daadwerkelijk klopt wanneer je gebruikmaakt van een andere methode (Verhoeven N. , 2011, p.
195). Voor het onderzoek worden zowel enquêtes afgenomen als interviews gehouden. Deze twee
overlappen elkaar deels waardoor de antwoorden die hiermee worden verkregen gecontroleerd
kunnen worden.
Standaardisering van methoden
Voor de interviews en enquêtes binnen de verschillende instellingen wordt een standaard vragenlijst
opgesteld. Verhoeven (2011) zegt hierover “standaardisering van methoden is een manier om de
betrouwbaarheid te vergroten” (p. 195).
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Peer examination
De projectgroepleden bezoeken in tweetallen de verschillende instellingen voor de interviews.
Hierbij is één lid verantwoordelijk, het andere lid heeft een ondersteunende rol. Na uitwerking van
het interview wordt dit nagelezen door één of twee van de collega-onderzoekers om de
betrouwbaarheid van de resultaten na te gaan (Verhoeven N. , 2011, p. 195).
Rapportage en verantwoording
In het onderzoekslogboek van de projectgroep worden de onderzoekshandelingen verantwoord.
Hierin wordt genoteerd welke keuzes de projectgroep maakt. Daarnaast is aandacht voor
leermomenten en veranderingen die worden aangebracht in het onderzoek. Verder wordt hierin
ingegaan op omstandigheden die problemen oproepen en zaken die fout lopen (Verhoeven, 2011, p.
195). Verhoeven (2011) zegt hierover “bij herhaling van zo’n onderzoek kun je deze fouten
vermijden, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten verder wordt verhoogd” (p. 195).
Geldigheid
Verhoeven (2011) zegt “Met de validiteit wordt bepaald in welke mate het onderzoek vrij is van
systematische fouten” (p. 196). De validiteit wordt gemeten nadat nagegaan is in hoeverre het
onderzoek vrij is van toevallige fouten (de betrouwbaarheid). Dit omdat de betrouwbaarheid een
voorwaarde is voor het bepalen van de validiteit (Verhoeven N. , 2011, p. 196). Verhoeven geeft als
voorbeeld van een systematische fout het expres geven van een verkeerd antwoord. Bij het bepalen
van de validiteit wordt op een systematische manier naar het onderzoek gekeken: hoe zijn de
gegevens verzameld en geanalyseerd? Hoe is de onderzoeksgroep samengesteld?
De kwaliteit van het onderzoek wordt zowel tijdens het ontwerp en de operationalisatie als bij het
schrijven van de conclusie en het maken van het praktijkproduct gemeten. Er zijn verschillende
vormen van validiteit, die hieronder worden toegepast op het onderzoek. Verhoeven (2011) zegt
hierover “Hoe minder fouten, hoe meer de resultaten een afspiegeling van de werkelijkheid zullen
zijn” (p. 196).
Interne validiteit
Bij interne validiteit gaat het erom dat uit het onderzoek de juiste conclusies kunnen worden
getrokken. Dit zijn conclusies die standhouden en de kritische blik van andere onderzoekers
doorstaan (Verhoeven N. , 2011, p. 197). De interne validiteit kan door een aantal zaken in gevaar
worden gebracht. Voor het onderzoek wordt aangegeven hoe deze gevaren zo beperkt mogelijk
worden gemaakt:
- Selectie van proefpersonen: hierbij is het gevaar dat alleen de mening van een selecte groep
wordt onderzocht. Om dit gevaar tegen te gaan wordt in het onderzoek naast een interview
met een medewerker van de te onderzoeken eerstelijnsaanbieders ook een enquête
afgenomen bij meerdere medewerkers van de desbetreffende instellingen.
- Groei (maturation): Verhoeven (2011, p. 197) geeft aan dat wanneer een onderzoek lang
duurt, verandering automatisch kan plaatsvinden. De projectgroep maakt een analyse van
een situatie zoals die er nu ligt. De inschatting is dat binnen de termijn van het onderzoek,
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-

-

twee maanden, geen significante verandering hierin zal plaatsvinden die de uitkomsten van
het onderzoek beïnvloedt.
Extern voorval (history): een onderzoek is nooit 100% gevrijwaard van externe voorvallen. De
inschatting van de projectgroep is echter dat dit onderzoek binnen de periode waarin het
plaatsvindt weinig externe invloed zal ondervinden door het onderwerp en de context
waarbinnen het onderzoek zich afspeelt.
Instrumentatie: Verhoeven (2011) zegt “Stel dat je de vragenlijst bijstelt tijdens het
onderzoek. Dan gebruik je dus niet precies dezelfde vragenlijst; dat levert een vertekening
van de resultaten op” (p. 197). In dit onderzoek wordt voorafgaand aan het interview een
vragenlijst opgesteld, die door collega-onderzoekers en de begeleider wordt bekeken. Voor
de enquêtes geldt dat ook deze worden nagelezen en kritisch worden bekeken door collegaonderzoekers en de begeleider, voordat zij naar de instellingen worden verzonden.
Mortaliteit (uitval): bij dit onderzoek is geen sprake van een voor- en nameting waarbij het
risico bestaat dat mensen tussendoor uitvallen.
Testeffect: in dit onderzoek weten de medewerkers van de te onderzoeken
eerstelijnsaanbieders en de medisch maatschappelijk werkers van de vakgroep in het FZR dat
zij meedoen aan een onderzoek. Ook zijn zij op de hoogte van de aanleiding en de
doelstelling van het onderzoek.

Externe validiteit
Bij de externe validiteit gaat het erom of de steekproef een juiste afspiegeling van de populatie is.
Verhoeven (2011) zegt “de steekproef moet in een bepaald aantal (voor het onderzoek) relevante
kenmerken lijken op de populatie. Is dit het geval, dan is de steekproef representatief en mag je de
onderzoeksresultaten generaliseren naar deze populatie” (p. 198). Voor dit onderzoek geldt dat
sprake is van een lage externe validiteit omdat de steekproef bestaat uit voor de vakgroep medisch
maatschappelijk werk van het FZR relevante mogelijke samenwerkingspartners. Dit bepaalt de
reikwijdte van het onderzoek, dat slechts geldig is voor de vakgroep medisch maatschappelijk werk
van het FZR. De generaliseerbaarheid naar andere situaties is hiermee gering. Verhoeven (2011,
p.198) geeft aan dat een lage externe validiteit niet meteen met zich meebrengt dat de
onderzoeksresultaten onbruikbaar zijn.
Begripsvaliditeit
De begripsvaliditeit gaat over meetinstrumenten die in het onderzoek worden gebruikt, ofwel “meet
wat je meten wilt” (Verhoeven N. , 2011, p. 199). De projectgroep heeft de begripsvaliditeit vergroot
door begrippen eerst te omschrijven en vervolgens om te zetten en te gebruiken in deel- en
onderzoeksvragen. Door een slechte formulering komt de begripsvaliditeit onder druk te staan
(Verhoeven N. , 2011, p. 199). De projectgroep is kritisch op het gebruik van subjectieve en vage
begrippen. In het onderzoek worden begrippen zo nodig gemeten door hierover verschillende vragen
te stellen in interviews en enquêtes.
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Bijlage 6: Uitvoering project (betrouwbaarheid en validiteit)
Betrouwbaarheid
Beargumentering
Verhoeven (2011, p. 319) geeft aan dat de probleemstelling en de onderzoeksopzet zo uitgebreid
mogelijk beargumenteerd moeten worden. In het startdocument zijn de probleemstellingen de
onderzoeksopzet globaal beargumenteerd. Voor het projectplan zijn deze argumenten verder
uitgebouwd. Door de aanleiding van het onderzoek te beschrijven en de context te benoemen komt
naar voren waarom de probleemstelling relevant is voor de instelling en de beroepspraktijk. Uit deze
beargumentering vloeit de onderzoeksopzet voort. Hierin is zorg gedragen voor een gedegen
onderbouwing door aan te geven hoe de onderzoeksopzet past binnen de eisen van de
opdrachtgever en hoe hiermee antwoord gegeven kan worden op de probleemstelling. De
beargumentering van onderzoeksopzet en probleemstelling vormen de basis van het verdere
onderzoek.
Registratie
Verhoeven (2011, p. 319) zegt dat er zorg voor gedragen moet worden dat alle genomen stappen en
methoden geregistreerd staan. Tijdens het onderzoek is een logboek bijgehouden van alle
activiteiten die de gehele projectgroep of de leden individueel hebben ondernomen. Hierbij is ook
een tijdsverantwoording gegeven. Daarnaast is een onderzoekslogboek bijgehouden. Wijzigingen die
zijn gemaakt in het plan van aanpak zijn hierin opgenomen met daarbij de reden waarom hiervoor
gekozen is. Verder is er tijdens de gesprekken gebruik gemaakt van opnameapparatuur en zijn de
interviews uitgetypt. Hierdoor kan altijd terug worden gegaan naar de basis van het onderzoek.
Voorkomen wordt dat uiteindelijk alleen nog gewerkt wordt met informatie die subjectief is, doordat
deze niet rechtstreeks meer terug te halen is. Zoals eerder genoemd zijn ook meerdere observatoren
ingezet, zowel tijdens de interviews als bij de verwerking ervan. Tijdens het interview was er een
secondant aanwezig. Bij de verwerking van de interviews heeft de secondant deze doorgelezen. Na
uitwerking van de interviews over de verschillende deelvragen is de uiteindelijke tekst nog
nagekeken door twee (spelling)controleurs.
Ruw materiaal
Verhoeven (2011, p. 139) zegt dat bewerkingen van materiaal in een apart bestand bewaard moeten
worden en het oorspronkelijke (ruwe) materiaal bewaard moet blijven zodat er een eventuele
heranalyse gedaan kan worden. De enquêtes zoals die zijn ingevuld door medewerkers van de
verschillende instellingen kunnen opgevraagd worden bij de projectgroep. Daarnaast zijn de
opnames meerdere keren afgeluisterd en zijn hierbij aantekeningen gemaakt of is het interview
geheel uitgetypt. Hier vanuit zijn de deelvragen deels beantwoord. De geluidsopnames van de
interviews zijn bewaard en kunnen dus nog beluisterd worden voor een heranalyse. Verder is in de
deelvragen verwezen naar gebruikte bronnen. Deze kunnen via de bronnenlijst opgezocht worden en
hiermee is dus ook het ruwe materiaal beschikbaar waardoor een heranalyse mogelijk wordt.
Analyseproces
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In het analyseproces is voor de meeste deelvragen eerst sprake geweest van dataverzameling
middels literatuuronderzoek. Deze data zijn vervolgens geanalyseerd en daarna zijn opnieuw data
verzameld middels interviews. Na de verwerking hiervan volgde de slotfase van dataverzameling met
het verwerken van de enquêtes. Het is een pluspunt voor de betrouwbaarheid wanneer
dataverzameling en analyse afgewisseld worden; op deze manier worden observaties herhaald
(Verhoeven N. , 2011, p. 319).
Contact met de opdrachtgever
Verhoeven geeft aan dat er nauw contact gehouden moet worden, bij voorkeur via een
contactpersoon (Verhoeven N. , 2011, p. 319). Bij de opzet van het onderzoek is er intensief contact
geweest met een van de opdrachtgevers door de daarvoor aangewezen contactpersoon van de
projectgroep. Voor de onderzoeksfase zelf is met de opdrachtgever de afspraak gemaakt dat de
projectgroep zoveel mogelijk zelfstandig werkt met begeleiding van de docent en alleen indien nodig
contact opneemt met de opdrachtgever. Met betrekking tot inhoudelijke zaken is het niet nodig
geweest contact op te nemen met de opdrachtgever, wel is er veelvuldig overleg geweest over zaken
rondom het project. Zo zijn er onder andere afspraken gemaakt over de presentatie van het project.
Peer-evaluation en peer consultation
Verhoeven (2011, p. 319) zegt dat peer evaluation een manier is om de opzet van het onderzoek, de
verzameling van onderzoeksgegevens en de analyse van feedback te voorzien. In het onderzoek is dit
frequent ingezet. Alle deelvragen zijn onderwerp geweest van peer consultation. Daarnaast zijn
individuele analyses in de groep besproken om de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het
onderzoek te optimaliseren.
Triangulatie
Zoals ook in de opzet van het onderzoek is gezegd (zie 2.1.2) worden in het onderzoek zowel
enquêtes afgenomen als interviews gehouden. Deze twee overlappen elkaar deels waardoor de
antwoorden die hiermee verkregen worden gecontroleerd kunnen worden.
Validiteit
Externe validiteit
De generaliseerbaarheid van het onderzoek (de populatievaliditeit) is niet het doel van dit
onderzoek. Het gaat erom dat de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR weet wat haar
mogelijkheden zijn om samen te gaan werken met instellingen in de eerstelijnszorg. Een beschrijving
van de situatie zoals die nu is en de mogelijkheden voor de vakgroep hierbinnen is voldoende.
Verhoeven (2011) zegt hierover dat de generaliseerbaarheid bij kwalitatief onderzoek vaak geen
hoofddoel is en dat dit, gezien de kleine en selecte steekproeven, ook niet kan.
Begripsvaliditeit
Verhoeven (2011) zegt “in kwalitatief onderzoek kun je wel degelijk rekening houden met
begripsvaliditeit” (p. 322). Verhoeven geeft aan dat hiervoor verschillende mogelijkheden zijn zoals
gebruikmaken van gesprekstechnieken in open interviews en systematische metingen en analyses.
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In de uitvoering van dit onderzoek is rekening gehouden met de begripsvaliditeit door in de
interviews bij open vragen door te vragen om zo achter het werkelijke antwoord te komen. Verder is
gebruik gemaakt van systematische metingen en een analyse hiervan middels de enquête. Een
kanttekening hierbij is dat rekening gehouden moet worden met sociaal wenselijke antwoorden van
respondenten/geïnterviewden. Doordat de enquêtes anoniem beantwoord zijn is deze valkuil wel zo
veel mogelijk vermeden.
Interne validiteit
Verhoeven (2011, p. 322) geeft aan dat het bij de interne validiteit gaat om de zuiverheid van de
conclusies. Als onderzoeker probeer je een verband aan te tonen tussen de resultaten en de
probleemomschrijving. In de uitvoering van het onderzoek zijn systematische fouten tot een
minimum beperkt door:
- Gebruik te maken van beproefde instrumenten: enquêtes en vragenlijsten voor de
interviews.
- Een logboek bij te houden en informatie te registreren (interviews op bandopname).
- Informatie door te laten lezen door andere leden van de werkgroep.
- Op verschillende manieren data te verzamelen (triangulatie): middels enquêtes,
literatuuronderzoek en interviews.
- Het vooraf bepalen van de steekproef. Hierbij geldt dat voor de interviews is gekozen voor
een deskundige binnen de organisatie. De enquête is uitgezet onder werknemers die
samenwerken met de vakgroep of hiermee samen zouden kunnen werken.
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Bijlage 7: E-mail eerstelijnsaanbieders
Beste heer/mevrouw,
Van de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal hebben
wij het verzoek gekregen om een onderzoek te doen. Dit voeren wij uit in het kader van het
vierdejaars afstudeerproject voor onze studie maatschappelijk werk en dienstverlening aan Avans
Hogeschool Breda.
De vakgroep heeft ons gevraagd te onderzoeken of u openstaat voor (een uitbreiding van de)
samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk en wat u als mogelijkheden hierin
ziet. Om inzicht hierin te krijgen willen wij ook graag met u in gesprek gaan over kenmerkende
aspecten van uw instelling.
Graag zouden wij bij een teamleider (of een medewerker met een vergelijkbare functie) een kort
interview afnemen en daarnaast een bondige enquête versturen aan de maatschappelijk werkers
binnen uw instelling.
Wij realiseren ons dat wij vragen om een tijdsinvestering en vertrouwen er dan ook op dat ons
onderzoek een bijdrage kan leveren in de samenwerking tussen de vakgroep medisch
maatschappelijk werk en uw instelling.
Graag horen wij uw reactie op ons voorstel.
Met vriendelijke groet,
Namens de projectgroep,
eigen naam
Merel Buitendijk
Laura van der Lind
Marjon van der Linden
Lynn de Ruijter
Sylvia Vester
Contactgegevens:
-

E-mail van de groep
Eigen telefoonnummer!!!
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Bijlage 8: Interview schema
1. Wat is de doelgroep van …
Antwoord:
Doorvragen:
- Met welke problematiek heeft de doelgroep te maken?
Antwoord:
- Wat zijn kenmerken van de doelgroep?
Antwoord:
2. Wat zijn de taken van een maatschappelijk werker (of een verpleegkundige, etc.) bij …
Opsplitsen in:
- Op cliëntniveau (micro)
Antwoord:
- Op instellingsniveau (meso)
Antwoord:
3. Hoe wordt … gefinancierd?
Antwoord:
4. Bestaat er samenwerking tussen … en de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR?
Antwoord:
Doorvragen:
-

Is er een vastgelegd samenwerkingsverband of zijn er alleen informele
samenwerkingscontacten?
Antwoord:
- Werkt u zelf samen met de vakgroep?
Antwoord:
- Op welke aspecten werkt u zelf samen met de vakgroep?
Antwoord: (bv. intervisie/ overleg over cliënten/ overdracht van cliënten/ afstemming van taken/
algemeen of beleidsoverleg/ gezamenlijke activiteiten)
- Hoe vaak werkt u zelf samen met de vakgroep?
Antwoord: (bv. dagelijks/ wekelijks/ maandelijks/ halfjaarlijks/ jaarlijks)
5. Bent u bereid om…
(afhankelijk van het antwoord op de vorige vraag)
… een samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR op te starten?
… uw samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het FZR uit te breiden?
Antwoord:
Doorvragen:
-

Op welke aspecten bent u bereid…
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(afhankelijk van het antwoord op de vorige vraag)
… een samenwerking op te starten?
… uw samenwerking uit te breiden?
Antwoord: (bv. intervisie/ overleg over cliënten/ overdracht van cliënten/ afstemming van taken/
algemeen of beleidsoverleg/ gezamenlijke activiteiten)
6. Wat zijn uw wensen ten aanzien van samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk
werk van het FZR in de toekomst?
Antwoord:
Doorvragen:
- Wat denkt u dat er nodig zou zijn om deze samenwerking te realiseren?
Antwoord:
7. Als alles mogelijk was op het gebied van samenwerking, hoe zou een ideale samenwerking er
volgens u dan uitzien? Hiervoor mag u uw fantasie gebruiken.
Antwoord:
Doorvragen:
- Wat denkt u dat er nodig zou zijn om dit ideaalbeeld te realiseren?
Antwoord:
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Bijlage 9: Enquête
Beste heer/mevrouw,
Van de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal hebben
wij het verzoek gekregen om een onderzoek te doen. Dit voeren wij uit in het kader van het
vierdejaars afstudeerproject voor onze studie maatschappelijk werk en dienstverlening aan Avans
Hogeschool Breda.
De vakgroep heeft ons gevraagd te onderzoeken of u openstaat voor (een uitbreiding van de)
samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk en wat u als mogelijkheden hierin
ziet. Om inzicht hierin te krijgen willen wij u vragen de volgende vragen voor ons te beantwoorden.
Daarnaast nemen wij een interview af (of hebben wij deze ondertussen al afgenomen) met uw
teamleider of met een collega van u met een vergelijkbare functie.
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking en willen u vragen de enquête voor 26 maart
in te leveren bij uw collega die de enquête aan u heeft gegeven.
1. Werkt uw organisatie samen met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus
Ziekenhuis Roosendaal?
O

Ja

O

Nee

2. Werkt u zelf samen met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus
Ziekenhuis Roosendaal?
O

Ja

O

Nee

Ga bij nee op vraag 1, ja op vraag 2 door naar vraag 4
Ga bij twee keer nee door naar vraag 6
3. Heeft de instelling met het medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis
Roosendaal een vastgelegd samenwerkingsverband of bestaan er alleen informele
samenwerkingscontacten?
O

Vastgelegd samenwerkingsverband

O

Informele samenwerkingscontacten

4. Op welke aspecten is er samenwerking tussen u en de vakgroep medisch maatschappelijk werk
van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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O

Intervisie

O

Overleg over cliënt/patiënt

O

Overdracht van cliënt/patiënt

O

Afstemming van taken

O

Algemeen/beleidsoverleg

O

Gezamenlijke activiteiten

5. Hoe vaak is er sprake van samenwerking tussen u en de vakgroep medisch maatschappelijk werk
van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal?
O

Dagelijks

O

Wekelijks

O

Maandelijks

O

Halfjaarlijks

O

Jaarlijks

Als u nog niet samenwerkt met de vakgroep, vul dan vraag 6 in
Als u al samenwerkt met de vakgroep, ga dan door naar vraag 7
6. Bent u bereid om de samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal op te starten?
O

Ja (ga door naar vraag 8)

O

Nee, waarom niet?
O

Ik zie er de meerwaarde niet van in
Waarom ziet u de meerwaarde er niet van in?

(u mag stoppen met de enquête)
O

Ik heb er de mogelijkheden niet voor
Waarom hebt u er de mogelijkheden niet voor?

(ga door naar vraag 11)
O

Ik ben niet bekend genoeg met het medisch maatschappelijk werk om hier een
oordeel over te hebben (u mag stoppen met de enquête)

O

Anders namelijk:
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(vergelijk uw antwoord met bovenstaande mogelijkheden om te zien naar welke
vraag u door moet)
7. Bent u bereid om de samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal uit te breiden?
O

Ja

O

Nee, waarom niet?
O

Ik zie er de meerwaarde niet van in
Waarom ziet u de meerwaarde er niet van in?

(u mag stoppen met de enquête)
O

Ik heb er de mogelijkheden niet voor
Waarom hebt u er de mogelijkheden niet voor?

(ga door naar vraag 11)
O

Ik werk al intensief samen (ga door naar vraag 9)

O

Ik ben niet bekend genoeg met het medisch maatschappelijk werk om hier een
oordeel over te hebben (u mag stoppen met de enquête)

O

Anders namelijk:

(vergelijk uw antwoord met bovenstaande mogelijkheden om te zien naar welke
vraag u door moet)
8. Op welke aspecten zou u de samenwerking uit willen breiden of op willen starten?
(meerdere antwoorden mogelijk)
O

Intervisie
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O

Overleg over cliënt/patiënt

O

Overdracht van cliënt/patiënt

O

Afstemming van taken

O

Algemeen/beleidsoverleg

O

Gezamenlijke activiteiten

9. Wat zijn uw wensen ten aanzien van samenwerking in de toekomst?

10. Wat denkt u dat er nodig zou zijn om deze wensen te realiseren?

11. Als alles mogelijk was op het gebied van samenwerking, hoe zou een ideale samenwerking er
volgens u dan uitzien? Bij deze vraag mag u uw fantasie gebruiken.

12. Wat denkt u dat er nodig zou zijn om dit ideaalbeeld te realiseren?

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête!
Namens de projectgroep,
Laura van der Lind
Lynn de Ruijter
Marjon van der Linden
Merel Buitendijk
Sylvia Vester
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Bijlage 10: Uitwerking enquête MEE
De enquête is ingevuld door vier consulenten van MEE die werkzaam zijn in de regio Roosendaal.
1. Werkt uw organisatie samen met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus
Ziekenhuis Roosendaal?
5
4
4
3
2
1
0
0
Ja

Nee

2. Werkt u zelf samen met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus
Ziekenhuis Roosendaal?
3,5

3

3

2,5
2

1,5

1

1

0,5
0
Ja

Nee
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3. Heeft de instelling met het medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis
Roosendaal een vastgelegd samenwerkingsverband of bestaan er alleen informele
samenwerkingscontacten? * Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere
deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Twee deelnemers hebben deze vraag beantwoord.

2,5
2
2
1,5

1
0,5
0
0
Vastgesteld samenwerkingsverband

Informele samenwerkingscontacten

4. Op welke aspecten is er samenwerking tussen u en de vakgroep medisch maatschappelijk werk
van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal? (meerdere antwoorden waren bij deze vraag mogelijk)
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4
3
2

0

Intervisie

0

0

Overleg over Overdracht van Afstemming van Algemeen/
cliënt/patiënt cliënt/patiënt
taken
beleidsoverleg

Gezamenlijke
activiteiten

5. Hoe vaak is er sprake van samenwerking tussen u en de vakgroep medisch maatschappelijk werk
van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal?
2,5

2

2
1,5

1

1

Halfjaarlijks

Jaarlijks

1
0,5

0

0

0

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

0
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Anders
namelijk;

Anders namelijk:


Onregelmatig



Wisselend, afhankelijk van cliënten

6. Bent u bereid om de samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal op te starten? * Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande
vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door één deelnemer beantwoord.

1,2

1

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

0
Ja

Nee

6b. Nee, waarom niet? *Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer
heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door de deelnemers niet beantwoordt.

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0

0

0

0

Ik zie er de
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7. Bent u bereid om de samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal uit te breiden? *Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande
vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door drie deelnemers beantwoord.
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7b. Nee, waarom niet? *Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer
heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door de deelnemers niet beantwoordt.
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8. Op welke aspecten zou u de samenwerking uit willen breiden of op willen starten?
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Gezamenlijke
activiteiten

9. Wat zijn uw wensen ten aanzien van samenwerking in de toekomst?


Meer structureel over inhoud en afstemming/informeren, los van cliënten. En uiteraard over
cliënten contact blijven houden.



Het afstemmen op het gebied van cliëntvragen. Activiteiten samen doen bijvoorbeeld gericht
op ondersteunen van cliënten met bepaalde ziektebeelden. Scholing.



Wanneer patiënt ziekenhuis verlaat weet hebben van onze organisatie ( MEE West-Brabant).
Wanneer nodig een ‘warme overdracht’.



Indien de cliënt dit wenst gezamenlijk een gesprek bij doorverwijzing MEE.

10. Wat denkt u dat er nodig zou zijn om deze wensen te realiseren?


Halfjaarlijks overleg, om mee te starten. Elkaar informeren om te weten waar beide
organisaties mee bezig zijn. ‘Hoe vind je elkaar?’



Misschien afstemmen welke trainingen zij geven of volgen. Gezamenlijk doen.



Informatie over onze dienstverlening. Samenwerking uitbreiden.



Afspraken maken indien een cliënt een gezamenlijk gesprek wenst.

11. Als alles mogelijk was op het gebied van samenwerking, hoe zou een ideale samenwerking er
volgens u dan uitzien? Bij deze vraag mag u uw fantasie gebruiken. * Een antwoord op deze vraag is
afhankelijk van voorgaande vragen. Deze vraag is door 2 deelnemers beantwoord.



Dat we gezamenlijk activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld een gespreksgroep. Meer
doorverwijzingen.



Een gezamenlijk spreekuur in het ziekenhuis van MEE en het medisch maatschappelijk werk.
Goede overdracht/doorverwijzing naar MEE.

12. Wat denkt u dat er nodig zou zijn om dit ideaalbeeld te realiseren?
* Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook
beantwoord. Deze vraag is door drie deelnemers beantwoord.



Beginnen met face-to-face contact. Uitwisseling en elkaar vinden in de aanvulling. Samen
sterk maken voor cliënten door te weten wie wat doet en wat kan doen.



Eén keer per jaar een ontmoetingsmoment om bij elkaar in beeld te blijven. Kan informeel
zijn tijdens een lunch bijvoorbeeld.



Goede samenwerking is één keer per week (of iets minder, maar wel structureel!) iemand
van MEE fysiek zitting laten nemen in het ziekenhuis.

86

Bijlage 11: Uitwerking enquête Traverse
De enquête is ingevuld door 6 medewerkers van Traverse. Twee medewerkers hebben de enquête
samen ingevuld, voor de uitwerking worden de antwoorden afzonderlijk verwerkt.
1. Werkt uw organisatie samen met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus
Ziekenhuis Roosendaal?
3,5

3

3
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2

2
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1

1
0,5
0

Ja

Nee

Anders, namelijk:

Anders namelijk:
- Is mij onbekend
- Ik weet het niet
2. Werkt u zelf samen met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus
Ziekenhuis Roosendaal?
6
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5
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2

1

1
0
Ja

Nee
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3. Heeft de instelling met het medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis
Roosendaal een vastgelegd samenwerkingsverband of bestaan er alleen informele
samenwerkingscontacten? * Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere
deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door 1 deelnemer beantwoord.
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4. Op welke aspecten is er samenwerking tussen u en de vakgroep medisch maatschappelijk werk
van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal? * Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen,
niet iedere deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door 1 deelnemer beantwoord.

(meerdere antwoorden waren bij deze vraag mogelijk)
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5. Hoe vaak is er sprake van samenwerking tussen u en de vakgroep medisch maatschappelijk werk
van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal? * Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen,
niet iedere deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door 1 deelnemer beantwoord.
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Halfjaarlijks

Jaarlijks

6. Bent u bereid om de samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal op te starten? * Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande
vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door 5 deelnemers beantwoord.
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6b. Nee, waarom niet?
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om hier een oordeel
over te hebben

Anders

Toelichtingen grafiek 6b
Anders namelijk:


De contacten tussen team nazorg van het Franciscus ziekenhuis en het eropaf-team zijn goed
en indien nodig hebben we overleg met elkaar. Met name als het loket zich zorgen maakt of
de patiënt genoeg zorg heeft als hij naar huis gaat.
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7. Bent u bereid om de samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal uit te breiden? * Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande
vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door 2 deelnemers beantwoord.
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8. Op welke aspecten zou u de samenwerking uit willen breiden of op willen starten?
* Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook
beantwoord. Deze vraag is door 3 deelnemers beantwoord.
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Gezamenlijke
activiteiten

9. Wat zijn uw wensen ten aanzien van samenwerking in de toekomst?
* Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook
beantwoord. Deze vraag is door 3 deelnemers beantwoord.



Meer overleg over cliënten/patiënten



Dat zo veel mogelijk gespecialiseerde vakgroepen de samenwerking op elkaar afstemmen,
zodat dit van meerwaarde is voor de cliënt en de hulpverlening daarmee laagdrempeliger
wordt



Elkaar makkelijk kunnen bereiken om te overleggen over cliënten/patiënten en een warme
overdracht te kunnen geven aan elkaar.

10. Wat denkt u dat er nodig zou zijn om deze wensen te realiseren?
* Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook
beantwoord. Deze vraag is door 3 deelnemers beantwoord.



Dat het maatschappelijk werk in het Franciscus beter bereikbaar is. Op dit moment krijg ik
zelden antwoord op mails en kan ik medewerkers telefonisch zeer moeilijk bereiken. Dat
maakt dat ik zelf minder geneigd ben de samenwerking op te zoeken



Kennisoverdracht van elkaars taken. Bijv. voorlichting van medisch maatschappelijk werk bij
Traverse en omgekeerd. (Aangezien ik hier net in dienst ben weet ik natuurlijk niet of dit
mogelijk al heeft plaatsgevonden). Daarnaast meest belangrijk bereidheid van
maatschappelijk werkers om samen te werken en denk dat dit met kennisoverdracht te
realiseren is. De meerwaarde laten zien



Stap 1 zou zijn kennis maken en elkaars gegevens uitwisselen.

11. Als alles mogelijk was op het gebied van samenwerking, hoe zou een ideale samenwerking er
volgens u dan uitzien? Bij deze vraag mag u uw fantasie gebruiken.
* Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook
beantwoord. Deze vraag is door 3 deelnemers beantwoord.



Snel reactie op mails en makkelijk contact via telefoon. Bereidheid tot het maken van
gezamenlijke afspraken (dus met cliënt/patiënt, maatsch.werker Franciscus en
maatsch.werker Traverse)



Dat er altijd ruimte is voor overleg als het gaat om patiënten/cliënten. Telefonisch en indien
nodig een face-to-face overdracht. Mogelijk ook een ‘meetpoint’ op internet waar je elkaar
kunt treffen (chatten) en waar ook informatie of links naar informatie staan die van belang
kan zijn in het cliëntcontact (zowel vanuit de medische hoek als het algemeen
maatschappelijk werk, delen van elkaars kennis, kennisbank)



Ik zou dan een vast contactpersoon hebben waar ik makkelijk contact mee heb om een
situatie te bespreken of om te consulteren

12. Wat denkt u dat er nodig zou zijn om dit ideaalbeeld te realiseren?
* Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook
beantwoord. Deze vraag is door 3 deelnemers beantwoord.



Alle maatschappelijk werkers een eigen 06nummer waarop ze rechtstreeks te bereiken zijn.
Bij Traverse is dat al zo, ik weet niet in hoeverre dit bij het Francisus het geval is. Indien al
bestaand: uitwisseling van de nummers
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Kennismaking om de bereidheid en mogelijkheid tot samenwerken te vergroten



Via internet iets realiseren (hoe weet ik niet, ben geen techneut)



Folders waar de informatie van elkaars werk terug te lezen is



Kennis maken met elkaar en hierover afspraken maken. Vervolgens deze contacten goed
onderhouden.
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Bijlage 12: Uitwerking enquête NSWAC
De enquête is ingevuld door 9 medewerkers van NSWAC.
1. Werkt uw organisatie samen met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus
Ziekenhuis Roosendaal?
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2. Werkt u zelf samen met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het Franciscus
Ziekenhuis Roosendaal?
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3. Heeft de instelling met het medisch maatschappelijk werk van het Franciscus Ziekenhuis
Roosendaal een vastgelegd samenwerkingsverband of bestaan er alleen informele
samenwerkingscontacten? * Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere
deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door 3 deelnemer beantwoord.
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4. Op welke aspecten is er samenwerking tussen u en de vakgroep medisch maatschappelijk werk
van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal? * Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen,
niet iedere deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door 4 deelnemers beantwoord.
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5. Hoe vaak is er sprake van samenwerking tussen u en de vakgroep medisch maatschappelijk werk
van het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal? * Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen,
niet iedere deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door 2 deelnemers beantwoord.
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Halfjaarlijks

Jaarlijks

6. Bent u bereid om de samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal op te starten? * Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande
vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door 5 deelnemers beantwoord.
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6b. Nee, waarom niet?
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Anders

7. Bent u bereid om de samenwerking met de vakgroep medisch maatschappelijk werk van het
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal uit te breiden? * Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande
vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook beantwoord. Deze vraag is door 3 deelnemers beantwoord.
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Toelichtingen grafiek 7b
Ik zie er de meerwaarde niet van in
Waarom ziet u de meerwaarde er niet van in?


Het gaat m.n. om informatie uitwisseling en overdracht aangaande cliënten.
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8. Op welke aspecten zou u de samenwerking uit willen breiden of op willen starten?
* Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook
beantwoord. Deze vraag is door 4 deelnemers beantwoord.

5

4

4

4

4

4

4
3
2

1

1
0
Intervisie

Overleg over Overdracht van Afstemming van Algemeen/
cliënt/patiënt cliënt/patiënt
taken
beleidsoverleg

Gezamenlijke
activiteiten

9. Wat zijn uw wensen ten aanzien van samenwerking in de toekomst?
* Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook
beantwoord. Deze vraag is door 4 deelnemers beantwoord.



Behoud van overlegstructuur en contactmomenten.



Intensievere vorm van samenwerking om de revalidatiefase beter aan te laten sluiten op de



chronische fase voor mensen met een NAH. Nu zijn het, ondanks alle inzet ten spijt, nog 2
afzonderlijke trajecten. Samenwerking zou een naadloze aansluiting moeten bewerkstelligen.



Zeker in de huidige context ( WMO en wijziging AWBZ) is het van belang om de cliënt niet te
laten ronddolen en het spoor bijster te zijn. De cliënt heeft in eerste instantie het meeste
baat bij eenduidigheid / helderheid . Dit maakt op termijn zorg en welzijn goedkoper /
duurzamer.



Eerst verkennen van elkaars vakinhoudelijke grenzen en bespreken wat we voor elkaar
kunnen betekenen. Daarna denk ik dat het een meerwaarde kan zijn om structureel overleg
te voeren om de deskundigheid naar de cliënt te optimaliseren en dat medewerkers zich
kunnen laten ondersteunen in complexe casussen (en gesteund voelen).



*Betere aansluiting/overgang revalidatiefase naar thuissituatie
*Signaleerfunctie vanuit, huissituatie
*Samenwerking t.a.v. aanbod verschillende doelgroepen ( met name NAH)
*Uitwisseling kennis/praktijkervaring



Meer afstemming, kortere lijnen.



Overleg betreft cliënten. Cliënten die vanuit revalidatie naar huis gaan , hoe gaan we de
begeleiding thuis inzetten , wat is er nodig. Kennis overdragen naar elkaar.

10. Wat denkt u dat er nodig zou zijn om deze wensen te realiseren?
* Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook
beantwoord. Deze vraag is door 4 deelnemers beantwoord.



In stand houden van netwerkoverlegvorm per kwartaal.



Frequenter overleg. Mogelijk dat er een medewerker van NSWAC intensiever participeert in
de laatste fase van de revalidatie om zo met de cliënt en het team van het Franciscus te
onderzoeken wat de (on)mogelijkheden zijn van de cliënt m.b.t. zijn verdere levensinvulling
na ontslag. Nu zie je nog te veel mensen tussen wal en schip vallen.
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Overleg om te verkennen en afspraken te maken (doelen te bespreken).



Daarna structureel overleg (frequentie afhankelijk van doel).



Gezamenlijke doelstelling/visie.



Elkaar meer opzoeken, structurele overleg.



Regelmatig overleg. Dit middels een vast contactpersoon.

11. Als alles mogelijk was op het gebied van samenwerking, hoe zou een ideale samenwerking er
volgens u dan uitzien? Bij deze vraag mag u uw fantasie gebruiken.
* Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook
beantwoord. Deze vraag is door 4 deelnemers beantwoord.



Maandelijks netwerkoverleg met maatschappelijk werk.



Nogmaals inzetten en uitwisselen medewerkers.



Behoud van het structureel overleg. Expertise (in de vorm van een persoon) die een aantal
maal per jaar in de teamvergadering komt om te overleggen over cliënten en support bieden
aan medewerkers. Mogelijk ook andersom. Soort spreekuur functie waar medewerkers
terecht kunnen voor vragen casussen.



Doorverwijzing cliënten revalidatieafdeling/polikliniek naar ambulante begeleiding en
activiteiten centra, woonvorm en v.v. binnen gestructureerde overlegmomenten.



Dat er een actief multidisciplinair overleg komt, met als doel dat de cliënt een optimaal
arrangement krijgt ten aanzien van zijn probleem.



Door middel van regelmatig contact hebben met elkaar , de nodige ervaringen en kennis
uitwisselen zal een samenwerking veel vorm krijgen.

12. Wat denkt u dat er nodig zou zijn om dit ideaalbeeld te realiseren?
* Een antwoord op deze vraag is afhankelijk van voorgaande vragen, niet iedere deelnemer heeft deze dan ook
beantwoord. Deze vraag is door 4 deelnemers beantwoord.



Maandelijks netwerkoverleg met maatschappelijk werk



Enthousiasme, gedrevenheid en professionaliteit, maar niet te vergeten een passende
financiering . Dit alles natuurlijk gedragen door het management en ondersteunt met een
samenwerkingsverband.



Soort samenwerkingsverband wat op bestuurlijk niveau ondersteund wordt, waardoor het
ook op allerlei gebied gefaciliteerd wordt.



Voornamelijk een gezamenlijke visie op de zorgverantwoordelijkheid voor verschillende
doelgroepen in het huidige politieke zorgklimaat. Open communicatie, kennisuitwisseling.
Wil om te leren van elkaar.



Afspraken maken en nakomen.



Afspraken plannen , dit middels een eerste kennismaking , samen bekijken wat nodig en
haalbaar is.
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