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Samenvatting 
 

 

 

Wat is het probleem? 

De resultaten van internationaal vergelijkende studies op het terrein van de gezondheids-

zorg komen onvoldoende terecht bij Nederlandse beleidsmakers en veldpartijen. Hierdoor 

wordt voor de Nederlandse gezondheidszorg relevante kennis, opgedaan in het buiten- 

land, onvoldoende benut en blijft het rendement van investeringen in internationaal ver- 

gelijkend onderzoek onnodig beperkt.  Het project  ‘Hoe kan de Nederlandse eerstelijns- 

zorg leren van andere Europese landen’ was gericht op het inzicht krijgen in de bruik- 

baarheid voor Nederland van organisatie- en financieringsmodellen voor de eerstelijns- 

zorg en thuiszorg uit andere Europese landen. Een nevendoel was om de bruikbaarheid te 

beoordelen van de in dit project gehanteerde werkwijze om internationaal verkregen 

kennis en inzichten voor Nederland toegankelijk en bruikbaar te maken.  

 

Weinig belangstelling voor het buitenland 

De Nederlandse stakeholders bleken niet erg gericht te zijn op het buitenland. Men lijkt 

vaak te vinden dat er meer te leren valt binnen Nederland. Maar het is vooral de drukte 

van alledag – met vele urgente kleinschalige problemen – die geen ruimte overlaat voor 

het kijken over de grenzen naar oplossingen voor fundamentele problemen. Het ‘leren 

van het buitenland’ wordt gezien als tijdrovend en kostbaar. Het brengt reizen (en dus tijd 

en kosten) met zich mee; en het in praktijk brengen van het geleerde kan meer van de 

organisatie vragen dan die in huis heeft. Ook is het aanbod van kennis over de zorg in het 

buitenland versnipperd en niet makkelijk te vinden. Als men wel in aanraking is gekomen 

met  het buitenland dan ging dit voornamelijk via vaste (buitenlandse) contacten, 

(georganiseerde) studiereizen, toegezonden nieuwsbrieven, rapporten en het Internet. De 

interesse van de stakeholders voor de zorg in het buitenland werd vooral gewekt als het 

ervaren probleem nieuw en/of erg groot was, de informatie via een vertrouwd kanaal 

binnenkwam en als uit vergelijkende informatie bleek dat Nederland het minder goed 

doet dan andere landen.  

 

Randvoorwaarden voor de bruikbaarheid van buitenlandse voorbeelden 

Leren van buitenlandse voorbeelden is mogelijk indien  

 deze voldoende aansluiten op de eigen context en op eigen vragen en behoeften; 

 de informatie over voorbeelden uit het buitenland gestructureerd en op maat wordt 

aangeboden; 

 er een vertaalslag heeft plaats gevonden waardoor potentiële gebruikers geholpen 

worden om de toepasbaarheid in te zien. 

Door de grote verschillen in culturele, financiële en institutionele context tussen landen 

zijn buitenlandse voorbeelden over de wijze van zorgverlening en financiering meestal 

niet integraal en direct toepasbaar in Nederland. Om de bruikbaarheid voor Nederland te 

bevorderen, zouden de buitenlandse voorbeelden precies moeten aansluiten op een door 

de stakeholder ervaren probleem. Verder moeten de voorbeelden passen in verwachte 

ontwikkelingen. Daarnaast is het ook belangrijk dat deze passen bij de huidige financie- 

ringssystematiek in de Nederlandse gezondheidszorg en zouden de voorbeelden geen 
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flexibiliteit moeten veronderstellen in de verschuiving van geld tussen sectoren, diensten 

en professionals. Deze beperkingen zouden kunnen worden overbrugd door proefruimtes 

op te zetten waarin nieuwe diensten of organisatievormen buiten de huidige financiële 

kaders en beleidsregels ontwikkeld kunnen worden. Verder werd er gewezen op het 

belang van een vergelijkbare rol van professionals, vrijwilligers en familie in het andere 

land en de aansluiting bij de huidige opleiding en kennis van de professionals. Tot slot 

bleek het belangrijk dat er enig bewijs was voor een goede prestatie van het voorbeeld en 

vooral dat het model een kostenbesparend element in zich herbergde.  

De obstakels voor de toepasbaarheid van de buitenlandse voorbeelden in Nederland 

waren vaak wel overbrugbaar, maar niet door de stakeholders zelf. Belangrijk lijkt 

daarom dat meerdere stakeholders zich verenigen om de resultaten uit internationaal 

vergelijkend onderzoek te bespreken. Alleen dan kunnen er daadwerkelijk lessen 

getrokken kunnen worden. 

 

Evaluatie werkwijze en aanbevelingen 

De werkwijze om stakeholders in interviews en een werkconferentie te confronteren met 

voorbeelden uit het buitenland over andere organisatorische of financieringsmodellen op 

het terrein van de eerstelijnszorg en thuiszorg bleek een goede keuze. Drie elementen 

lijken hierin belangrijk:  

 dat de kritische vragen en de vertaalslag die door de onderzoekers was gemaakt hen 

juist inspireerden – men had er niet zo lang bij stil gestaan als de voorbeelden ergens 

op een website of in een nieuwsbrief zouden staan; 

 dat door de interactie met andere stakeholders argumenten voor en tegen werden 

uitgediept en het hen enthousiasmeerde dat meerderen hun interesses deelden; 

 dat er over barrières heen kon worden gedacht omdat de andere partijen daar wellicht 

iets aan zouden kunnen veranderen.   

Deze werkwijze zou bij toekomstige internationale projecten gevolgd kunnen worden, 

rekening houdend met de volgende aanbevelingen: 

 zorg voor een goede aansluiting van de buitenlandse voorbeelden op de door de 

stakeholders zelf ervaren problemen; 

 geef meer informatie bij de voorbeelden over de potentiële relevantie voor de 

Nederlandse situatie, over de (verschillen in) context van het zorgsysteem en over in 

het buitenland ervaren beleidsprobleem; 

 reserveer voldoende financiële middelen om de nationale implementatie van 

resultaten uit internationaal vergelijkend onderzoek te faciliteren. 
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1 Inleiding 
 

 

 

Bij internationaal vergelijkend onderzoek in de gezondheidszorg doet zich de vraag voor 

in hoeverre de resultaten ervan bruikbaar zijn voor nationale overheden en andere 

stakeholders in de gezondheidszorg in de deelnemende landen en daarbuiten. Het 

primaire doel van deze studies, veelal gefinancierd door de Europese Commissie of 

andere internationale organisaties, en uitgevoerd door een internationaal consortium van 

onderzoekers, is inzicht te verschaffen in de diversiteit in het omgaan met de uitdagingen 

waarvoor de gezondheidszorg zich gesteld ziet, op het terrein van bijvoorbeeld kwaliteit, 

organisatie en financiering. Vaak worden ook ‘good practices’ beschreven, bedoeld ter 

inspiratie voor toepassing elders, hetzij in hetzelfde land, hetzij in andere landen. 

Gebleken is dat toepassing van de in dergelijk vergelijkend onderzoek opgedane kennis 

en ervaring in andere situaties niet vanzelf gaat.  

Het in dit rapport beschreven project ‘Hoe kan de Nederlandse eerstelijnszorg kan leren 

van andere Europese landen’ beoogt inzicht te krijgen in de belemmeringen voor de 

toepassing van opgedane kennis in internationaal vergelijkend onderzoek en beoogt een 

procedure te testen om een zinvolle vertaling van resultaten uit internationale studies naar 

afzonderlijke landen mogelijk te maken. In deze verkennende exercitie is gebruik ge- 

maakt van twee Europese studies die in de afgelopen jaren onder coördinatie van het 

NIVEL zijn uitgevoerd: EURHOMAP (Genet et al, 2012) en PHAMEU (Kringos, 2012). 

In de EURHOMAP-studie is de organisatie, financiering en verstrekking van thuiszorg in 

31 Europese landen onderzocht. De PHAMEU-studie betreft een studie naar kenmerken 

van de eerstelijnszorg in 31 landen. Op basis van de resultaten van beide studies wil dit 

project verkennen in hoeverre organisatie- en financieringsmodellen in andere landen 

model kunnen staan of inspiratie kunnen bieden voor de Nederlandse eerstelijnszorg en 

thuiszorg. De gevolgde werkwijze zal worden geëxpliciteerd en geëvalueerd zodat op 

deze verkenning kan worden voortgebouwd. Kern van de aanpak is een intensieve uit- 

wisseling tussen onderzoekers, als aanbieders van kennis uit internationaal vergelijkend 

onderzoek, en potentiële gebruikers van die kennis in de Nederlandse gezondheidszorg.  

 

Inzichten in het trekken van beleidslessen uit buitenlandse voorbeelden 

In een vaak geciteerd artikel over beleidsleren stelt Rose (1991) dat de stimulus voor het 

zoeken naar nieuwe ideeën vooral voortkomt uit ontevredenheid met de huidige situatie 

en niet zozeer omdat men ziet dat het ergens anders beter gaat. Ervan uitgaande dat de 

beleidsprioriteiten van de stakeholders in de eerstelijnszorg en thuiszorg de ontevreden- 

heid met de huidige situatie weergeven vormen de huidige Nederlandse beleids- 

prioriteiten het uitgangspunt van het huidige project. Verder stelt Rose (1991) dat leren 

uit andere (sectoren en) landen alleen plaatsvindt als kleine aanpassingen van de huidige 

organisatie of financiering geen oplossing zijn voor bestaande problemen of als de 

buitenlandse organisatie of wijze van financiering bijdragen aan nieuwe inzichten. Ook is 

het volgens Rose belangrijk om beleidsmakers generieke lessen voor te leggen zonder 

veel details. Het trekken van lessen gaat namelijk over generaliseren en details zouden 

afleiden en het zelfs moeilijk maken voor beleidsmakers om de bruikbaarheid van een 

beleidsprogramma in te zien. “At the end of the process what is required is not 
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descriptive detail but knowledge that can be transferred because it is both generic and 

applicable [..]” (ibid., p.20). Het presenteren van slechts de werkingsmechanismen van 

een beleidsprogramma maakt het programma begrijpelijk en voorkomt dat moeilijk 

overdraagbare elementen een obstakel vormen (Muniak, 1985).  

Rose onderscheidt 5 soorten lessen:  

- Kopiëren – een programma ongewijzigd en in zijn geheel overnemen; 

- Inpassing – het overnemen van een programma met kleine aanpassingen zodat het 

binnen de andere context past;  

- Synthese – het combineren van elementen uit diverse programma’s;  

- Hybridisatie – het overnemen van elementen van andere programma’s en deze 

toevoegen aan een eigen al bestaand programma; 

- Inspiratie – het gebruiken van programma’s als intellectuele stimuli om een totaal 

nieuw programma te ontwikkelen of een bestaand programma aan te passen. 

Uit onderzoek blijkt dat zowel de attitude t.a.v. het leren van andere landen als het 

vertrouwen in de eigen kennis bij individuele beleidsmakers van invloed zijn op het 

trekken van beleidslessen uit buitenlandse voorbeelden (Fazekas, 2010). Het is daarom 

belangrijk dat bij het zoeken naar en verspreiden van beleidslessen uit het buitenland 

sleutelfiguren met een positieve houding t.a.v. het leren van andere landen een 

voortrekkersrol vervullen.  

 

Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen voor deze verkennende studie luiden:  

 

1) In hoeverre zijn de resultaten van twee internationaal vergelijkende onderzoeken op 

het terrein van de eerstelijnszorg en de thuiszorg bruikbaar voor Nederland?  

 

Hiervoor zullen de volgende deelvragen worden beantwoord: 

a) Welke relevante beleidsprioriteiten kunnen worden afgeleid uit 

beleidsdocumenten over de Nederlandse eerstelijnszorg en thuiszorg? 

b) Welke organisatie- en financieringsmodellen uit het EURHOMAP- en 

PHAMEU- project sluiten hier op aan? 

c) Wat zien stakeholders in Nederland als bevorderende of belemmerende 

voorwaarden om deze modellen in Nederland te implementeren?  

 

2) In hoeverre is de in dit project gehanteerde werkwijze te generaliseren naar andere 

internationale vergelijkende studies op het terrein van de gezondheidszorg? 

 

Opbouw van het rapport  

Hoofdstuk 2 geeft de gebruikte methoden weer om antwoord te geven op deze vragen. 

Daarna volgen er vier hoofdstukken waarin de resultaten van het onderzoek worden 

beschreven. In hoofdstuk 3 komen de geselecteerde beleidsprioriteiten en modellen aan 

bod. De geselecteerde beleidsprioriteiten worden uitgebreid besproken in bijlage I, de 

modellen in bijlage II. Hoofdstuk 4 richt zich op de houding van stakeholders ten aanzien 

van leren van voorbeelden uit het buitenland. Daarbij wordt aandacht besteed aan de 

gerichtheid op buitenlandse voorbeelden, onder welke voorwaarden er belangstelling is 

voor buitenlandse voorbeelden, en hoe men dan aan de informatie uit het buitenland 
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komt. In hoofdstuk 5 worden de bevorderende en belemmerende voorwaarden besproken 

om de geselecteerde organisatie- en financieringsmodellen modellen in Nederland te 

implementeren. In hoofdstuk 6 staat de tweede onderzoeksvraag centraal. Er wordt 

gekeken naar de aansluiting van de geselecteerde voorbeelden op de beleidsprioriteiten; 

het oordeel van de stakeholders over de wijze waarop de voorbeelden beschreven en 

aangeboden waren en over de  wijze waarop zij hierover geraadpleegd zijn. Elk hoofdstuk 

eindigt met een tussentijdse conclusie. In hoofdstuk 7 worden tot slot enkele 

aanbevelingen gepresenteerd om de kans te vergroten dat stakeholders in de Nederlandse 

eerstelijnszorg lering trekken uit de resultaten van vergelijkbare internationale studies.  
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2 Methode  
 

 

 

In de studie zijn vier stappen te onderscheiden  

In stap 1 zijn de beleidsprioriteiten voor de Nederlandse eerstelijnszorg geselecteerd (ter 

beantwoording van onderzoeksvraag 1a). Daartoe zijn eerst relevante beleids- en visie-

documenten en twee vooraanstaande overzichtsstudies (zie box 1 voor een volledig 

overzicht) doorgenomen om tot een totaaloverzicht te komen van actuele beleidspriori-

teiten op het gebied van de eerstelijnszorg en thuiszorg. In de documentanalyse werden 

alle daarin genoemde concrete knelpunten voor de eerstelijnszorg en thuiszorg geïnventa-

riseerd en geordend door middel van axiale codering waarbij onderscheid is gemaakt in 

overkoepelende uitdagingen en onderliggende beleidsprioriteiten (Strauss & Corbin 1990; 

1998). Daarna zijn de beleidsprioriteiten geselecteerd die voldoende breed gedragen 

werden, wat wil zeggen dat ze in meer dan één document zijn genoemd.  

 

In stap 2 zijn de onderzoekers nagegaan wat de twee internationale studies EURHOMAP 

en PHAMEU te bieden hebben voor de benoemde beleidsprioriteiten. Daartoe voerden zij 

een systematische inventarisatie uit van mogelijke voorbeelden of oplossingen in de 

database en landenrapporten van het EURHOMAP- en PHAMEU-project. Daarmee werd 

onderzoeksvraag 1b beantwoord. Beoordeeld is of de organisatie- en 

financieringsmodellen die in de EURHOMAP- en PHAMEU-studie zijn opgenomen voor 

Nederland bruikbare elementen bevatten en zo ja, of er voldoende informatie beschikbaar 

is over het doel, de activiteiten, de ontstaansgeschiedenis en de huidige ervaringen ermee. 

Voor de “bruikbaarheid voor Nederland” werden de volgende criteria gebruikt: 

 het speelt in op de beleidsprioriteiten in de  Nederlandse eerstelijnszorg of thuiszorg 

(zie stap 1); 

 het model wordt positief beoordeeld in het land van afkomst; 

 het model moet gericht zijn op een voor Nederland nieuw type dienst, organisatie of 

financiering gerelateerd aan thuiszorg en eerstelijnszorg. 

Waar nodig hebben de onderzoekers aanvullende informatie ingewonnen bij deskundigen 

in andere landen. De gekozen organisatie- en financieringsmodellen zijn systematisch 

beschreven, op basis van de informatie uit het EURHOMAP- en PHAMEU-project.  

 

Stap 3 bestond uit semigestructureerde mondelinge interviews met diverse stakeholders in 

de Nederlandse eerstelijnszorg en thuiszorg. Op basis van de informatie uit de interviews 

en de geselecteerde input uit beide internationale projecten is een concept rapport samen-

gesteld.  

Vervolgens vond een werkconferentie plaats, waarvoor alle geïnterviewden zijn 

uitgenodigd voor een kritische reflectie op en validering van de voorgestelde modellen en 

de wijze waarop die zouden kunnen worden gepresenteerd aan stakeholders. Daarmee 

worden de onderzoeksvragen 1c en 2 beantwoord.  

Voor de interviews is een keuze gemaakt uit koepelorganisaties van financiers, zorg-

aanbieders, patiënten en mantelzorgers, aangevuld met drie uitvoeringsorganisaties die 

binnen twee van deze koepels (zorgaanbieders en financiers) vallen. Deze laatste drie 
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organisaties zijn toegevoegd omdat zorginnovatie vaak ‘bottum-up’ plaats vindt. 

Uitgangspunt bij de selectie van te interviewen personen binnen de organisaties was dat  

dezen zich bezig hielden met de thuiszorg of eerstelijnszorg en daarnaast zorginnovaties 

in hun portefeuille hadden. De geïnterviewden kregen ieder een selectie van de 

geselecteerde voorbeelden uit andere landen van tevoren opgestuurd. Voor de mondelinge 

interviews is gebruik gemaakt van een lijst met onderwerpen om zo het gehele scala van 

bruikbaarheidsvoorwaarden te kunnen nalopen (zie bijlage III). Na afloop van de 

interviews is een overzicht opgesteld van de kanttekeningen en mogelijke bedenkingen 

die zijn geuit door geïnterviewden bij de voorgelegde informatie. De verslagen van de 

interviews zijn geautoriseerd door de geinterviewden en de uitspraken in de interviews 

zijn in dit rapport anoniem weergegeven. De interviews zijn geanalyseerd door middel 

van open en daarna axiaal coderen van de uitgeschreven interviews (Strauss & Corbin 

1990; 1998). 

 

Stap 4 is gericht op de evaluatie van en reflectie op de werkwijze in dit project, ter 

beantwoording van de vraag in hoeverre deze werkwijze toepasbaar zou kunnen zijn bij 

andere internationale onderzoeksprojecten en in hoeverre die werkwijze ook in andere 

landen kan worden gevolgd. Ter beantwoording van deze vragen is allereerst gekeken of 

er organisatie- en financieringsmodellen zijn die door een meerderheid van de geïnter-

viewden bruikbaar worden geacht. Daarnaast reflecteerden de onderzoekers en de deel-

nemers aan de werkconferentie op het werkproces, o.a. op het selecteren en omschrijven 

van modellen; het selecteren en rekruteren van de stakeholders,  het ondervragen van de 

stakeholders en het organiseren en vormgeven van de werkconferentie. Tenslotte zijn de 

voorlopige bevindingen van deze studie besproken met een groep beleidsmedewerkers 

van diverse directies van het ministerie van VWS.  

 

Box 1  Geraadpleegde documenten 

Ter inventarisatie van de beleidsprioriteiten zijn de volgende documenten geraadpleegd: 

- ActiZ (2010). Strategisch beleidsplan 2010-2012 - Naar een nieuw evenwicht tussen zorg en 

zakelijkheid. Utrecht: ActiZ. 

- Beroepsvereniging van zorgprofessionals (2010). Op één lijn komen – Visie op de rol van de 

verpleegkundige in de eerste lijn. Utrecht: V&VN. 

- Koster A, Wind W, van Alderwegen M (2011). Op weg van denken naar doen - 

Veranderingen en innovaties in de praktijk van verpleging en verzorging en zorg thuis. 

Utrecht: ActiZ, NPCF en STOOM. 

- Mezzo. Samen sterk voor informele zorg – Strategisch beleidskader (2010), Bunnik: Mezzo 

Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. 

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2009). Maatschappelijke opgaven 

volksgezondheid en gezondheidszorg. Den Haag: VWS.  

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2011). Beleidsagenda 2012. Den Haag: 

VWS. 

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2012). Strategische kennisagenda 2020. 

Den Haag: VWS. 

- Nederlands Huisarts Genootschap (2011). NHG jaarplan 2012 - Huisarts en patiënt goed 

verbonden, Utrecht: NHG. 

- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2010). De zorgbalans 2010 – prestaties van 

de Nederlandse zorg. Bilthoven: RIVM. 

- Minister van VWS (2011). Kamerbrief zorg en ondersteuning in de buurt, Den Haag: VWS.  

- Ursum J, Rijken M, Heijmans M, Cardol M, Schellevis F (2011). Overzichtsstudies – Zorg 

voor chronisch zieken, Utrecht: NIVEL. 



Hoe kan de Nederlandse eerstelijnszorg leren van andere Europese landen?, NIVEL 2014 13 

 

3 Beleidsprioiteiten en mogelijke oplossingen uit 
internationaal onderzoek  
 

 

 

Uit de eerder vermelde documenten (zie box 1) zijn 15 actuele beleidsprioriteiten 

gedestilleerd, die zijn geordend in de volgende vijf overkoepelende uitdagingen:  

- doelmatigere zorg door zorgintegratie; 

- doelmatigere zorg door wijziging van taken; 

- behoefte aan meer zorgprofessionals; 

- zichtbaar maken van de prestaties van zorgaanbieders; 

- een betere toegankelijkheid van de zorg. 

De 15 actuele beleidsprioriteiten staan gespecificeerd in bijlage I. Hieronder zal  worden 

ingegaan op de vijf  uitdagingen waar de prioriteiten uit voortvloeien en de mogelijke 

oplossingen daarvoor die in beide internationale projecten zijn aangetroffen. 

 

 

3.1 Doelmatigere zorg door zorgintegratie 

 

Er is in de beleidsdocumenten veel aandacht voor de zorg aan het toenemende aantal 

mensen met multimorbiditeit, het ontbreken van voldoende coördinatie tussen de eerste- 

en tweedelijnszorg en de gebrekkige communicatie met patiënten. Geïntegreerde zorg-

programma´s en het opheffen van financiële obstakels voor geïntegreerde zorg worden als 

oplossing voor deze problemen voorgesteld. Verder wordt er in meerdere documenten 

verwezen naar het belang van meer en slimmer gebruik van informatie- en communicatie-

technologie (ICT) en ‘telecare’ om het ontbreken van continuïteit in de zorg op te vangen. 

Uit de EURHOMAP- en PHAMEU-studies zijn de volgende mogelijke modellen voor 

zorgintegratie uit andere landen geselecteerd:  

 Het PALKO model (Finland), waarin het proactief organiseren van de overgang van 

ziekenhuiszorg naar thuiszorg centraal staat;  

 Geïntegreerde dienst voor thuisverzorging (België), waarin het gaat om financiële 

vergoedingen en ondersteuning van een apart instituut voor coördinatie tussen 

zorgverleners; 

 Eerstelijnszorg teams in Catalonië (Spanje), waarin eerstelijnszorg door teams van 

professionals wordt geleverd, ondersteund door Elektronische Patiëntendossiers 

(EPDs) die voor alle zorgaanbieders toegankelijk zijn; 

 Ancrage/COPA (Frankrijk), waarin ouderenzorg voor mensen thuis door een 

transmuraal netwerk binnen één district wordt geleverd, waarbij casemanagers, 

tweedelijns geriaters, huisarts en een thuiszorgteam een belangrijke rol vervullen. 

In  bijlage II is meer gedetailleerde informatie over deze buitenlandse voorbeelden 

opgenomen. 

 

 

3.2 Doelmatigere zorg door taakverschuiving  

 

In vrijwel alle beleidsdocumenten wordt verwezen naar de verschuiving van taken tussen 
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zorgprofessionals onderling, en tussen zorgprofessionals en mantelzorgers en cliënten als 

bijdrage aan een meer doelmatige zorg. Men streeft ernaar de zelfredzaamheid en weer-

baarheid van patiënten te vergroten en daarmee het beroep op formele zorg uit te stellen 

of terug te dringen. De verschuiving van curatieve gezondheidszorg naar preventieve zorg 

hoopt men onder meer te bewerkstelligen door middel van financiële prikkels en formele 

taakwijzigingen. Verder wil men dat zorgprofessionals zich minder gaan bezig houden 

met administratieve taken, onder meer door vermindering van regelgeving.  

De volgende mogelijke oplossingen werden uit de EURHOMAP- en PHAMEU-studies 

geselecteerd als voorbeelden voor taakverschuiving:  

 ‘Re-ablement care’ (Engeland), waarin ouderen die een ernstige ziekte-episode achter 

de rug hebben kortdurend begeleiding krijgen bij het oppakken van dagelijkse activi-

teiten; deze periode geldt tevens als indicatiestellingsperiode; 

 Vrijwilligerswerk door ouderen om de kwaliteit van leven van generatiegenoten te 

verbeteren (Slovenië): een nationale organisatie waarin oudere vrijwilligers, bijge-

staan door lokale coördinatoren, buurtgenoten bezoeken om zorgbehoeften te 

evalueren en eventueel hulp aan te bieden; 

 Thuiszorg voor ouderen die samenwonen met mensen met een mentale beperking 

(Finland), waarin de thuiszorg begeleiding aanbiedt aan familieleden gericht op 

managementvaardigheden, zelfvertrouwen en stressvermindering; 

 De wet voor mantelzorg (Finland), die op nationaal niveau de rechten van mantel-

zorgers vaststelt en zo ondersteuning waarborgt; voorbeelden van rechten zijn de eis 

dat gemeenten sociale- en gezondheidszorgdiensten aanbieden, een minimum 

vergoeding bieden, minimaal drie dagen per maand verlof bieden en begeleiding 

aanbieden. 

 

 

3.3 Behoefte aan meer zorgverleners 

 

De noodzaak tot taakverschuiving wordt mede ingegeven door het slinkende aantal zorg-

professionals. Er is in het beleid aandacht voor het investeren in opleidingen en werving 

van nieuw personeel zodat de werkdruk lager wordt en er meer zorgprofessionals kunnen 

worden aangetrokken.  

Vanuit de EURHOMAP- en PHAMEU-studies is op dit terrein het volgende voorbeeld  

uit het buitenland geselecteerd:  

 Skills For Care (Engeland), een onafhankelijk ‘kennisinstituut’ t.a.v. beroeps-

krachtenontwikkeling, opgericht voor werkgevers in de sociale zorgsector dat 

beroepskrachtenontwikkeling binnen organisaties subsidieert, via zijn leden succes-

volle stageplannen informeert, ‘ambassadeurs van zorgverleners’ inzet om nieuwe 

mensen voor het beroep aan te trekken, innovatieve vormen van dienstverlening en 

verwachte ontwikkelingen binnen de zorg verspreiden, een online nationale 

minimum dataset over de arbeidsmarkt voor sociale zorg opzet en “hapklare” 

kwalificaties ontwikkelt.  
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3.4 Zichtbaar maken van de prestaties van zorgaanbieders 

 

Een ander belangrijk element in de visies die in de beleidsdocumenten werden aange-

troffen, is dat prestaties van zorgverleners (adequaat geleverde diensten; kwaliteit en 

kosten van zorg), en dan vooral de kwaliteit van de verleende zorg, meer inzichtelijk 

zouden moeten worden voor patiënten, zorginkopers en de overheid. Momenteel is er nog 

te weinig kwaliteitsinformatie beschikbaar mede omdat goede kwaliteitsindicatoren 

ontbreken. Verder hoopt men dat - door de beperking van de mogelijkheden van gebruik 

van het persoonsgebonden budget - de zorg inzichtelijker wordt voor de overheid. 

Voorbeelden van oplossingen in het buitenland op dit terrein die uit de EURHOMAP- en 

PHAMEU-studies geselecteerd zijn betreffen: 

- Een platform voor ‘good practices van gemeenten’ (Finland), waarin op een 

voorgestructureerde wijze evidence-based good practices op een nationale website 

worden aangeboden;  

- ‘Outcomes-based commissioning of care packages in social care’ (Engeland), het 

contracteren van zorg op basis van uitkomsten geformuleerd in termen van de 

gewenste functionele status van patiënten en samenleving – dus niet op basis van 

activiteiten – en de specifiek na te streven uitkomsten samen met de patiënt 

definiëren. 

 

3.5 Betere toegankelijkheid van de zorg 

 

Tot slot werd in twee visiedocumenten verwezen naar de  huidige beperkingen in de 

toegankelijkheid van de zorg. Het zou duidelijker moeten worden voor zorgbehoevenden 

welke diensten worden vergoed en tot welke diensten men toegang heeft.  

Voor deze uitdaging werden geen oplossingen in de PHAMEU- en EURHOMAP-studies 

gevonden.  

 

 

3.6 Deelconclusie: oplossingen voor vier overkoepelende uitdagingen 

 

De relevante beleidsprioriteiten die kunnen worden afgeleid uit beleidsdocumenten over 

de Nederlandse eerstelijnszorg en thuiszorg zijn: 

 doelmatigere zorg door zorgintegratie,  

 doelmatigere zorg door wijziging van taken,  

 behoefte aan meer zorgverleners,  

 zichtbaar maken van de prestaties van zorgaanbieders en  

 betere toegankelijkheid van de zorg. 

Deze prioriteiten worden in de beleidsvisies van  meerdere stakeholders benoemd.  

Op basis van deze beleidsprioriteiten zijn in totaal elf verschillende oplossingen uit zes 

verschillende landen geselecteerd (de meeste voorbeelden zijn afkomstig uit Engeland en 

Finland). Drie hebben betrekking op de eerstelijnszorg in het algemeen en de andere acht 

op de thuiszorg, inclusief mantelzorg-/vrijwilligerswerk-ondersteuning. De doelgroep 

waarop de voorbeelden zich richten verschilt: sommige richten zich op medewerkers in 

de zorg, andere op gemeenten, mantelzorgers, of op patiënten. Veel van de geselecteerde 

oplossingen uit het buitenland zijn organisatiemodellen en geen financieringsmodellen. 
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Gezien de financiële problemen in Europa is het ook geen verrassing dat de meeste 

voorbeelden betrekking hebben op het vergroten van de doelmatigheid van de zorg – 

zowel door onderlinge samenwerking te verbeteren als door taken door ‘goedkopere’ 

krachten uit te laten voeren en meer op preventie te focussen.  

 

  



Hoe kan de Nederlandse eerstelijnszorg leren van andere Europese landen?, NIVEL 2014 17 

 

4 Leren van het buitenland: huidige situatie en kansen 
 

 

 

Geen van de geïnterviewden gaf desgevraagd aan systematisch te kijken naar hoe de zorg 

in andere landen georganiseerd en gefinancierd is, en de meesten zijn zelfs nooit op zoek 

gegaan naar voorbeelden uit het buitenland. Eén van de geïnterviewden is van mening dat 

in Nederland de gedachte “not invented here” (51) sterk leeft, dat wil zeggen: men gelooft  

niet dat als een oplossing hier niet ontwikkeld is, het hier wel zou werken: er zijn te veel 

contextuele verschillen. Om te achterhalen of en hoe het wel zinvol en haalbaar is om 

stakeholders structureel en vaker te informeren over buitenlandse voorbeelden en te 

achterhalen op welke manier stakeholders in Nederland hierin geïnteresseerd zouden 

kunnen raken, bespreken we:  

 waarom de gerichtheid op buitenlandse voorbeelden zo gering is; 

 onder welke voorwaarden er wel belangstelling is voor buitenlandse voorbeelden; 

 hoe men dan aan de informatie uit het buitenland denkt te kunnen komen. 

 

 

4.1 Waarom richten stakeholders zich zo weinig op buitenlandse voorbeelden? 

 
 “Vaak heb je al je handen vol om te kunnen voldoen aan de Nederlandse wet- en regel-

geving.” (8) 

 

 “Wij hebben daar eigenlijk geen tijd voor om ons daar in te verdiepen. We zijn met een paar 

medewerkers voor het hele Wmo terrein en we zijn eigenlijk te druk om artikelen te 

lezen.”(11) 

 

De twee meest genoemde redenen om niet te kijken naar wat er in de zorg in het buiten-

land gebeurt, zijn tijdgebrek en gerichtheid op zeer specifieke problemen. Het gevolg is 

een geringe externe oriëntatie en, als die er al is, zeker niet op het buitenland.  

Het tekort aan tijd vloeit voort uit de druk van vragen en problemen, van binnen en buiten 

de organisatie, die zich dagelijks aandienen en die vaak om een snelle reactie vragen. 

Daar komt bij dat de informatie uit het buitenland niet makkelijk voorhanden is. Er be-

staan geen websites waarop deze informatie op een overzichtelijke wijze wordt gepresen-

teerd. Ook ‘Google’ biedt daarbij geen oplossing. Volgens twee geïnterviewden komen 

zij met Google niet uit bij de relevante informatie over de thuiszorg en eerstelijnszorg in 

het buitenland. 

 

 
 “Er lijkt niet echt een noodzaak te zijn voor oriëntatie op het buitenland. Er zijn al heel veel 

voorbeelden uit Nederland. Vragen zijn vaak ook specifiek en de situatie is daar dusdanig 

anders dat je toch eerder gebruik maakt van de best practices en proeftuinen in 

Nederland.”(8) 

 

Behalve tijdgebrek spelen ook kostenoverwegingen een rol. Meerdere geïnterviewden 

lieten weten niet genoeg te hebben aan schriftelijke informatie. Als een buitenlandse 

                                                      
1
 In dit rapport worden de geinterviewden aangeduid met nummers tussen haakjes. 
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oplossing interessant lijkt, wil men erheen om het in werking te zien en met betrokkenen 

van gedachten te wisselen. Dat kost tijd en geld en brengt veel georganiseer met zich 

mee. Dat verhoogt de drempel voor het zoeken naar buitenlandse bronnen van inspiratie.  

 

 

4.2 Onder welke voorwaarden kijken stakeholders wel naar mogelijke 

oplossingen in het buitenland? 

 

Wanneer informatie over zorg in het buitenland via het eigen netwerk of een bekend 

kanaal wordt vernomen, blijkt men eerder geneigd daar goed kennis van te nemen en te 

bezien of er voor de eigen problemen bruikbare elementen in zitten. Ook is de oriëntatie 

op het buitenland groter, indien de organisatie wordt geconfronteerd met een compleet 

nieuw beleidsterrein of probleem. Voorbeelden hiervan zijn hoe een gemeente de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) moet implementeren en hoe men moet omgaan 

met grote bezuinigingen.  

 
 “In ‘land x’ is de zorg al gedecentraliseerd, dat weet ik inmiddels; in het kader van de 

decentralisatie van begeleiding was dit een heel interessant land voor ons”(3) 

 

Belangstelling blijkt verder ook te worden gewekt door overzichten waarin uitkomsten in 

Nederland worden vergeleken met die in andere landen. Wanneer bijvoorbeeld duidelijk 

is dat Nederland relatief veel geld uitgeeft aan langdurige zorg gaat men naar de zorg-

organisatie in het buitenland kijken. 

 

 

4.3 Hoe komen stakeholders aan de informatie uit het buitenland? 

 

Het komt niet vaak voor dat naar aanleiding van een vraag of probleem actief op zoek 

gegaan wordt naar hoe men dat in het buitenland aanpakt. In de spaarzame voorbeelden 

die geïnterviewden noemden zocht men informatie via Google, in rapporten of via een 

samenwerkingsverband waaraan ook organisaties uit het buitenland deelnamen. Diverse 

geïnterviewden noemden nieuwsbrieven als belangrijke bron (Zorgvisie, Zorg&Welzijn, 

ActiZ, het European Forum for Primary Care), maar ook bezoeken aan het buitenland op 

uitnodiging (door Nederlandse actoren als ‘lobbyreis’ en door buitenlandse organisaties) 

werden genoemd, evenals internationale netwerken en persoonlijke contacten.  

 
 “We zijn al een stuk of 10 keer naar Catalonië op werkbezoek geweest, bij Kaiser 

Permanente ook. [...] Het zijn ook vooral lobbyreizen waar je met VWS en verzekeraars heen 

gaat om voor Nederland iets af te spreken en daar inspiratie op te doen.”(5) 

 

 “We zijn lid van de Europese […], daar wissel je ook veel ervaringen mee uit.”(7) 

 

 

4.4 Deelconclusie: te weinig tijd en te specifieke problemen 

 

Op basis van de interviews met stakeholders concluderen wij dat de drukte van alledag tot 

een gerichtheid naar binnen leidt. Daarnaast zijn de verwachtingen t.a.v. oplossingen uit 
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het buitenland niet hoog. Het leren uit het buitenland kan tijdrovend en kostbaar zijn. Het 

aanbod aan informatie over het buitenland is versnipperd en niet makkelijk te vinden. 

Goed geïnformeerd worden brengt reizen met zich mee. De informatie die men wel krijgt, 

komt binnen via vaste (buitenlandse) contacten, (georganiseerde) studiereizen, nieuws-

brieven, toegezonden rapporten en via het op eigen initiatief zoeken op het internet. 

Een belangrijke aanleiding voor het op zoek gaan naar ideeën uit het buitenland is dat er 

in Nederland een grote verandering plaatsvindt naar een situatie die in het buitenland al 

bestaat, of dat een probleem dermate groot is dat het op voorhand duidelijk is dat van 

andere landen geleerd kan worden. Daarnaast lijkt de kans dat men iets met de informatie 

uit het buitenland doet groter te zijn als die informatie binnenkomt via een vertrouwd 

kanaal. Tot slot is ook een belangrijke trigger om naar het buitenland te kijken als 

duidelijk is dat ‘Nederland’ het minder goed doet dan andere landen. 
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5 Externe voorwaarden voor het trekken van lessen uit het 
buitenland  
 

 

 

In dit hoofdstuk bespreken we de faciliterende en belemmerende voorwaarden voor de 

implementatie van voorbeelden uit het buitenland in de eerstelijns- en thuiszorg. De 

punten die tijdens de interviews naar voren kwamen, zijn geordend naar de volgende vijf 

categorieën:  

 aansluiting op actuele problemen en op de heersende visie op de zorg; 

 aansluiting op de financiële context; 

 aansluiting op de institutionele context;  

 aansluiting op de huidige rol van zorgverleners; 

 dat de effectiviteit bewezen of aannemelijk moet zijn. 

 

 

5.1 Aansluiting op de actuele problemen en op de heersende visie op de 

eerstelijnszorg 

 

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor het kunnen trekken van lessen uit het buiten-

land is dat deze passen bij een in Nederland ervaren probleem, in een specifieke organi-

satie en dat de lessen uit het buitenland aansluiten bij de visie van stakeholders. 

Voorbeelden uit het buitenland maken een grotere kans op toepassing in Nederland als 

deze bij ‘het eigen verhaal’ passen en daardoor, ook binnen organisaties, acceptabel zijn. 

Het gedwongen inzetten in de zorg van mensen die in de bijstand zitten bijvoorbeeld kan 

elders een oplossing zijn maar zal in Nederland op weinig steun kunnen rekenen. In de 

Nederlandse context wordt veel waarde gehecht aan draagvlak voor oplossingen.   

 

De interesse lijkt ook gewekt wanneer het voorbeeld inspeelt op verwachte ontwik-

kelingen en de daaraan gekoppelde problemen. Voorbeelden hiervan zijn: taakdelegatie, 

differentiatie van algemeen maatschappelijk werk, substitutie van tweede- door eerste-

lijnszorg, de steeds sterkere nadruk op informele netwerken  en de inperking van het 

persoonsgebonden budget. Hoewel sommige buitenlandse voorbeelden nu nog als 

onhaalbaar worden ingeschat, wordt aangenomen dat ze in de toekomst wel bruikbaar 

kunnen worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk door ouderen om de 

kwaliteit van leven van generatiegenoten te verbeteren. Ook de Finse ‘Wet Mantelzorg’ 

kan voor Nederland in de toekomst een relevant voorbeeld worden:  

 
 “als het PGB dus sterk beperkt gaat worden, dan zal er toch iets anders ter ondersteuning 

moeten gebeuren”(11) 

 

 “er zijn ook discussies over dat de eerste drie uur huishoudelijke hulp door de mensen zelf 

georganiseerd moet worden of dat ze de eerste 90 minuten zorg per dag zelf moeten 

regelen”(2). 

 

Vaak weken de aan de geïnterviewden gepresenteerde voorbeelden op deelaspecten af 

van de Nederlandse praktijk. Juist deze deelaspecten zouden een oplossing kunnen zijn 
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voor de problemen in Nederland. Het grote verloop onder vrijwilligers en tekorten aan 

professionele zorgverleners in Nederland zouden bijvoorbeeld aangepakt kunnen worden 

volgens Sloveense voorbeelden waarbij scholing wordt aangeboden aan vrijwilligers en 

waarbij ook ouderen worden ingezet als vrijwilligers.  

 
 “Als je scholing aanbiedt, dan krijg je ook vrijwilligers die iets willen leren. Scholing voor 

bijvoorbeeld hoe men kan herkennen dat iemand niet meer thuis kan wonen.” (11) 

 

Een ander voorbeeld van een innovatie van een deelaspect is dat - ondanks de in 

Nederland al bestaande websites met good practices - deze niet zo goed gestructureerd en 

niet zo evidence-based zijn als in Finland (zie bijlage II). Verder wordt er in sommige 

Nederlandse gemeenten al ondersteuning geboden aan familieleden zoals in het Finse 

voorbeeld, maar is dit nog niet geïntegreerd in het algemene zorgaanbod. 

 

 

5.2 Aansluiting op de Nederlandse financierings-context 

 

De bruikbaarheid van buitenlandse voorbeelden in de eerstelijnszorg en thuiszorg voor 

Nederland hangt ook af van de vraag of ze passen bij de hier bestaande financierings-

context.  

De wijze van financiering, de financiële prikkels en daarmee samenhangende belangen 

verschillen van land tot land. Enkele gesprekspartners suggereerden dat meer ‘proef-

ruimtes’ van belang waren om voorbeelden uit te proberen waar de huidige 

financieringswijze niet bij aansloot. Zelf iets ondernemen op basis van een buitenlands 

voorbeeld bleek niet mogelijk omdat de stakeholders geen invloed hebben op de finan-

cieringssystematiek. Zo is er in Nederland geen financiering voor de begeleiding van 

familieleden, bepaalde vormen van mantelzorgondersteuning en de inzet van geriaters in 

de thuiszorg. Aan de andere kant lijkt het dat - zolang er niet een definitie voor deze 

typen zorg bestaat - er ook geen financieringsstromen zullen zijn. In het kader van de 

Finse Wet Mantelzorg wees een geïnterviewde op de afwezigheid van een definitie voor 

mantelzorg. Zolang die er niet  is, zou financiering ook niet mogelijk zijn.  

 

 

5.3 Aansluiting op de Nederlandse institutionele context 

 

Naast het feit dat een voorbeeld uit het buitenland niet precies aansluit op de problemen 

en heersende visie in Nederland, kan een verschil in verdeling van taken en verant-

woordelijkheden van de actoren in de zorg ook een obstakel vormen voor het 

implementeren van een buitenlands voorbeeld in Nederland. De nieuwe taken zouden 

moeten aansluiten bij de rol van bijvoorbeeld gemeenten en zorgorganisaties: 

 
 “Als je allemaal in loondienst bent van de staat – dan maakt het je niet zoveel uit of de cliënt 

bij de huisarts of de logopedist terecht komt. Als de cliënt maar goed geholpen wordt. Wat je 

in ons systeem ziet, is dat je een belang ziet van een zorgverlener om zelf de zorg te 

verlenen.” (7) 

 

 “Nu is het vaak zo dat huisartsen weinig bereid zijn om in een dergelijk overleg te gaan 

zitten, omdat het hen extra tijd kost”(11). 
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Verder werd ook gewezen op de beperkte rol die de overheid in Nederland speelt, vooral 

als het gaat om thuiszorg. In veel andere landen heeft de publieke sector een heel andere 

rol dan in Nederland, zoals bijvoorbeeld in Engeland en Frankrijk waar de rol van de 

overheid veel groter is in het aanbieden van de zorg en er striktere regelgeving is. Dit 

leidt er bijvoorbeeld toe dat het makkelijker is om de financieringswijze te wijzigen 

tussen verschillende typen diensten en professionals dan in Nederland. 

 

 “dat kunnen wij niet op een dergelijke  manier, want wij hebben ook al allerlei instituten en 

lijnen”(4). 

 

 “Dit [dat gemeenten vrij zijn om de hoogte van de eigen bijdrage te definiëren] past wel bij 

de Nederlandse situatie in de zin dat gemeenten in Nederland graag beleidsvrijheid willen 

hebben.” (9) 

 

Ook verschillen tussen landen in de mate van decentralisatie van verantwoordelijkheden 

kunnen een probleem vormen bij een eventuele toepassing in Nederland. Een 

geïnterviewde zei het volgende over een gedeeld informatienetwerk tussen ziekenhuis en 

eerstelijn zoals in Engeland: 

 
 “In Nederland zijn we steeds meer aan het verschuiven naar bovenregionale ziekenhuizen: 

20 jaar geleden had een gedeeld informatiesysteem gewerkt, nu niet meer.” (10) “Wat ik hier 

wel bij had is dat het hier om Engeland gaat waar het hele zorgsysteem overheids-ingericht 

is. Dat betekent dat het totale pakket bij de gemeente komt te liggen en dus niet alleen stukjes 

ervan en er dan tegelijkertijd wel de centrale afspraak is over wat de toegang en de voor-

zieningen zijn die de gemeente zou moeten leveren. In Nederland is dat anders. Er is daar 

ook wel lokale ruimte, maar de gemeenten hebben daar wel alles in handen. Je kunt de 

eerstelijn niet met die in Nederland vergelijken. In Nederland zit het in het zorgverzekering-

spakket, er is een andere manier van contracteren, en heeft te maken met totaal andere 

systemen (AWBZ-Wmo) en dus financiering.” (6) 

 

Verder werd afwijkende wet- en regelgeving vaak genoemd (1,8,11) als obstakel voor de 

bruikbaarheid van voorbeelden uit het buitenland.  

Als er in een land eenzelfde soort onderscheid  is binnen de thuiszorg en de eerstelijns-

zorg als in Nederland, dan blijkt dit de interesse te wekken. 

Ook de verschillen wat betreft bestaande organisaties tussen landen - bijvoorbeeld de 

afwezigheid van actieve ouderenorganisaties in Nederland die nodig zouden zijn voor de 

introductie van het Sloveense project - en verschillen in het besluitvormingsproces 

worden aangehaald als obstakels. Zo zou in Frankrijk de verzameling van gegevens over 

de kwaliteit van de zorg opgelegd en verplicht zijn en dat zou niet passen in Nederland – 

in Nederland wordt onderhandeld wie welke informatie moet aanleveren (1). 

 

 

5.4 Aansluiting op de huidige rol van zorgverleners in Nederland 

 

De verschillen tussen landen in de rol van professionals, vrijwilligers en familie bleek 

soms ook een obstakel voor de gepercipieerde bruikbaarheid van voorbeelden uit het 

buitenland. Dit werd duidelijk bij het bespreken van de Wet mantelzorg uit Finland en het 
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voorbeeld uit Slovenië ‘Vrijwilligerswerk door ouderen om de kwaliteit van leven van 

generatiegenoten te verbeteren’.  

 
 “als je wat meer vrije regelruimte geeft om de dingen gewoon te doen, dan kunnen er ook een 

hele hoop dingen ontstaan. Dat is ondernemerschap. In de langdurige zorg zie je ook die 

regelvrije zones, maar tegelijkertijd zie je het er ook niet op stormlopen. Het is tijdelijk.” (5) 

 
 "Gewoon ook de persoonlijke verzorging, het uit bed halen en de verzorging, ik kan me niet 

voorstellen dat dit in Nederland door vrijwilligers gedaan gaat worden” (11); “ze 

[mantelzorgers] moeten ook kunnen zeggen: ik wil het niet meer doen of anders doen” (9). 

 

Daarnaast zou men in Nederland gewend zijn om een professional aan huis te krijgen en 

dus is het, naast de vraag wat er van de professional te verwachten valt, ook van belang 

wat er door de cliënt geapprecieerd wordt. Ook zou het volgens een geïnterviewde 

onhaalbaar zijn om in Nederland zoveel vrijwilligers te vinden als in Slovenië. Wel zou 

het in sommige gemeenten beter kunnen werken dan in de andere gemeenten:  

 
 “[…] in Utrecht Vleuten-De Meern daar had je een hele grote groep ouderen – fitte vutters – 

die in een buurthuis zorgden voor 300 hoogbejaarden en niet zozeer in dat ze hun uit bed 

hielpen maar wel in de sfeer van participatie – bijvoorbeeld samen wandelen.[..] Dat paste 

goed in de achtergrond van deze gemeenten omdat er daar tamelijk veel sociale samenhang 

was en ook tamelijk hechte kerkelijke gemeenschappen  […]  maar dat was natuurlijk niet 

een model wat je over moest zetten in Kanaleneiland. Daar moet je werken met professionals 

die moeten sleuren om mensen uit hun huis te krijgen” (11). 

 

Wat betreft de rol van zorgprofessionals werd er ook verwezen naar verschillen in 

opleiding en kennis en in de discretionaire ruimte van professionals tussen Nederland en 

andere landen. Verpleegkundigen kunnen hier specialistische zorg bieden en kunnen ook 

vaak onafhankelijk beslissingen nemen, maar in andere landen kan dat vaak niet. In het 

buitenland zijn er verder vaak ook ‘personal assistants’ die een breed scala aan taken 

kunnen uitvoeren zonder uitgebreide opleiding. 

 

 

5.5 Bewezen of aannemelijke effectiviteit 

 

Meerdere geïnterviewden (1,8,9,10,11) wezen op het belang van het bewijs van de effec-

tiviteit van de voorbeelden uit het buitenland, zoals blijkt uit de volgende citaten:  

 
 ‘Zolang je het niet kunt aantonen dat het op de langere termijn ook iets oplevert, lukt dat 

niet. Als iemand langer thuis kan blijven wonen, dan is het natuurlijk voor hen wel waard.” 

(9) 

 

 “Intern zouden we er ook gebruik van kunnen maken als het een effectieve methodiek is.” (8) 

 

 “We moeten in staat zijn om te zeggen wat het bijdraagt.” (10) 

 

Een reden hiervoor lijkt dat men het idee heeft dat er geen essentieel verschil is tussen de 

aanpak in Nederland en in het buitenland en dus zouden stakeholders meer informatie 

willen hebben over waarom het wel werkt in het buitenland. Men wil dan dus bewijs van 

een betere prestatie. In de interviews kwam ook duidelijk naar voren dat het kosten-

besparende aspect in de voorbeelden meer moest worden uitgediept. 
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 “Blij maak je beleidsmakers vooral als je het kostenaspect bespreekt.”(11) 

 

Als een oplossing kostenbesparend is zou het meer kans maken om in Nederland te 

worden toegepast, bijvoorbeeld besparingen op gebied van het persoonsgebonden budget 

of het ondersteunen van mantelzorg door professionele zorg. Vaak geldt kostenbesparing 

ook als voorwaarde omdat het extra geld wat het zou kosten er niet is en in deze tijd van 

bezuinigingen in de zorg ook voorlopig niet zal komen. 

 

 

5.6 Deelconclusie: door vele obstakels geen inpassing maar wel inspiratie 

 

De geselecteerde modellen (of onderdelen daarvan) werden door stakeholders in 

Nederland bruikbaar geacht onder bepaalde voorwaarden. Zo zouden zij moeten passen 

bij een ervaren probleem in Nederland in een specifieke organisatie en kunnen dienen als 

bewijsvoering voor het ‘eigen verhaal’ van de stakeholder. Ook zou het buitenlandse 

voorbeeld bruikbaar worden geacht als het zou inspelen op verwachte ontwikkelingen en 

zou passen bij de financiële prikkels in Nederlandse zorgsector. Indien een buitenlandse 

voorbeeld haaks staat op de financieringssystematiek in de Nederlandse zorg achten 

stakeholders de toepassing ervan niet haalbaar. Ook lijkt het belangrijk dat het land 

waaruit het voorbeeld afkomstig is, eenzelfde onderscheid kent tussen diensten binnen de 

thuiszorg of de eerstelijnszorg zowel qua financiering als qua organisatie. Andere 

obstakels voor de toepassing van buitenlandse voorbeelden zijn verschillen in culturele 

waarden en opleidingseisen en verschillen in besluitvormingsproces in vergelijking met 

Nederland. Onderhandelen is niet in alle landen gewoon.  Daarnaast lijkt het ook 

essentieel dat de voorbeelden aantoonbaar effectief en kostenbesparend zijn. Hoewel de 

stakeholders zelf sommige bevorderende factoren niet in de hand hebben, zagen , zagen 

zij wel in dat andere actoren deze (op termijn) zouden kunnen beïnvloeden. Daarnaast 

werd er meerdere malen gewezen op het belang van proefruimtes om de voorbeelden uit 

het buitenland die buiten de huidige financiële en beleidsregels vallen te kunnen 

uitproberen en vorm te geven. 
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6 Moeten we het vaker zo doen?  
 

 

 

In dit hoofdstuk evalueren we de werkwijze van dit project om internationaal verkregen 

kennis en inzichten op het gebied van de eerstelijns- en thuiszorg voor Nederland 

toegankelijk en bruikbaar te maken. Bij de evaluatie is gekeken naar in hoeverre onze 

werkwijze geleid heeft tot relevante en bruikbare voorbeelden en onder welke voor-

waarden voorbeelden uit andere landen tot in Nederland toepasbare initiatieven kunnen 

leiden.  

 

 

6.1 Selectie uitdagingen: relevante uitdagingen?  

 

Dit project startte met het selecteren van relevante uitdagingen in de eerstelijnszorg en 

thuiszorg in Nederland. Hiervoor zijn de (in maart 2012) meest recente visie- en beleids-

documenten van stakeholders doorgenomen en hebben de onderzoekers daaruit vier 

uitdagingen geabstraheerd. Zoals duidelijk is geworden in dit onderzoek sloten de 

geselecteerde buitenlandse voorbeelden niet optimaal aan op de uitdagingen die de 

stakeholders formuleerden. Dit kwam deels door de gekozen strategie. Er is deze stake-

holders niet direct gevraagd naar de door hen op het moment van interview (mei/juni/juli 

2012) als belangrijk ervaren uitdagingen. Vooral bij uitvoeringsorganisaties bleken 

problemen soms anders en specifieker dan de uitdagingen die naar voren kwamen in de 

visiedocumenten van de koepelorganisaties. Een andere reden kan zijn geweest dat  de 

individuele interesses en kundigheid van de geïnterviewde stakeholders niet op het terrein 

lagen waar de visiedocumenten naar verwezen. De verschillen in opvattingen tussen 

geïnterviewden over welke uitdagingen wel interessant waren en welke niet maakten 

duidelijk hoe belangrijk individuele afstemming is.  

Het gebrek aan aansluiting van de geselecteerde topics op de in hun ogen relevante 

uitdagingen had tot gevolg dat de voorbeelden niet aansloten op de uitdaging zoals zij die 

formuleerden of dat zij meenden dat er in Nederland al oplossingen voor de betreffende 

uitdaging zijn gevonden. Voorbeelden van dit laatste waren de “eigen kracht 

conferenties” die het voorbeeld uit Finland over de thuiszorg voor ouderen die samen-

wonen met mensen met een mentale beperking overbodig maakte. Geïnterviewden 

hadden meer voorbeelden  willen zien voor meer betaalbare manieren van persoons-

gebonden budgetfinanciering, het ontwikkelen van een duidelijke verantwoordelijkheids-

verdeling t.a.v. de preventieve zorg, een versimpeling van de indicatiestellingen, het 

meetbaar maken van prestaties, het inzicht geven in het aantal verpleegkundige en 

verzorgenden op lokaal niveau en voor het binnenhalen en behouden van zorgverleners. 

 

 

6.2 Selectie en omschrijving voorbeelden 

 

Naast de uitdagingen zijn ook de buitenlandse voorbeelden door de onderzoekers 

uitgekozen. Tijdens het project bleek echter dat de stakeholders zelf gerichter zouden 

kunnen zoeken naar voorbeelden. Echter, stakeholders verschillen onderling sterk in het 

niveau waarop zij oplossingen zouden willen zien. Waar de één meer voorbeelden op 
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zorgsysteem niveau verwachtte (zoals de Engelse NHS financiering en regionale 

organisatie), verwachtte de ander juist specifiekere voorbeelden op organisatieniveau. 

Meerdere geïnterviewden gaven aan dat ze ook graag de valkuilen van de  zorgorganisatie 

en van de financiering in het buitenland beschreven zouden willen zien. Het lijkt er op dat 

hoe dichter men bij het veld werkt, hoe meer overeenkomsten de stakeholders zagen met 

de buitenlandse voorbeelden.  Dit zou ervoor pleiten om stakeholders actiever te betrek-

ken bij de selectie van voorbeelden: dit vergroot de kans dat men gebruik maakt van het 

voorbeeld uit het buitenland. Anderzijds zijn de stakeholders beperkt in de tijd die zij 

kunnen besteden aan het doornemen van alle onderzoeksresultaten. Daarnaast hebben zij 

meestal minder kennis over de zorgsituatie in het andere land.  

Geen enkel buitenlands voorbeeld werd geheel bruikbaar geacht, maar de meeste voor-

beelden leken de stakeholders wel te inspireren (zie Box 2 en 3). Naar aanleiding van de 

voorbeelden ontstonden ideeën om een bestaand model in Nederland aan te passen met 

elementen geïnspireerd door het voorbeeld. Ook hadden de gekozen voorbeelden (en het 

gesprek er omheen) een meerwaarde omdat het hen liet zien dat ze goed op weg zijn: in 

het buitenland hebben ze hetzelfde bedacht. In dit opzicht kunnen voorbeelden uit het 

buitenland de lobby voor bepaalde oplossingen ondersteunen.  

 

 

Box 2: voorbeelden van inspirerende elementen  

 

 scholing vrijwilligers 

 website met good practices combineren en evidence-based maken 

 integratie van ondersteuning aan mantelzorgers voor demente personen in het algemene 

zorgaanbod 

 één informatie systeem voor het ziekenhuis en de thuiszorg 

 inzetten geriaters in de thuiszorg 

 financiering coördinatietijd huisartsen 

 psychische verwerking van de mantelzorger 

 gegevens over hoeveel verpleegkundigen er in de wijk zijn  

 nationaal vastleggen minimum niveau mantelzorgondersteuning voor de gemeenten  

 

 
 “Voor ons helpt het om een beeld te vormen van welke vormen van organisatie er allemaal 

mogelijk zijn.” 

 

 “Het helpt je in de discussie met zorgverzekeraars.” (7) 

 

  “het kan ook munitie zijn in zulke gesprekken. Daar kunnen we het ook voor gebruiken.” (4) 

 

 “veel van de vernieuwing gaat niet om het introduceren van nieuwe concepten en die met een 

juiste hoeveelheid vertalingen kant-en-klaar aan onze leden aan te leveren, maar gaat over 

inspireren, over het voeden van het proces van waarin elke lokale, regionale of landelijke 

aanbieders, met zijn opdrachtgevers en financiers alsmaar in gesprek is over wat heb jij 

nodig, wat kan ik leveren, hoe hebben we dat gefinancierd en wat durf ik daar in aan.” (4) 

 

 

Daar waar de voorbeelden minder inspirerend werden bevonden, bleek dat vooral te 

komen doordat zij weinig verschilden van de Nederlandse oplossingen. Zo werd er in het 
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licht van de Sloveense organisatie voor vrijwilligerswerk voor en door ouderen gewezen 

op reeds bestaande alternatieven zoals Nederlandse vrijwillige ouderenadviseurs en AIV- 

gelden voor mantelzorgondersteuning. Het moet worden opgemerkt dat het opviel dat 

men zich tijdens de interviews en de conferentie zich in het algemeen richtte op de over-

eenkomsten met de Nederlandse situatie. Het is dus van belang dat degene die de 

voorbeelden selecteert vooraf goed op de hoogte is van de al bestaande ‘oplossingen’ in 

Nederland. Zo zouden de verschillen beter benadrukt kunnen worden: 

 

 “het zou een andere insteek zijn om eerst te kijken naar hoe is het al georganiseerd binnen 

[een organisatie] en dan te kijken waar zitten de raakvlakken en meerwaarde in.” (2) 

 

In box 2 staan de elementen die één of meerdere stakeholders inspirerend vonden. In box 

3 worden twee voorbeelden gegeven van oplossingen die de stakeholders het meest 

interessant leken te vinden en de reden daarvoor. Deze twee voorbeelden zijn re-ablement 

uit Engeland en georganiseerde vrijwilligerswerk door en voor ouderen uit Slovenië. 

 

 

Box 3: twee inspirerende voorbeelden  

 

 

 

 

 

  

Re-ablement (Engeland) 
Doel:  

Terugdringen zorggebruik ouderen door ontwikkelen zelfzorgvaardigheden en 
zelfvertrouwen 

Door: 
 kortdurend begeleiding bij het oppakken van dagelijkse activiteiten; 
 gericht op ouderen die a. na een ernstige ziekte-episode, b. een naaste verloren 

hebben, c. na een ziekenhuisopname terugkeren naar huis;  
 deze periode geldt tevens als indicatiestellingsperiode. 

Inspirerende elementen: 
 Indicatie pas na 6 weken thuiszorg opstellen – deze weken zijn een cruciale periode; 
 Nieuwe doelgroep: mensen die een naaste verloren hebben; 
 Geen financiële obstakels voor deze zorg. 

 
Georganiseerde vrijwilligerswerk  
door en voor ouderen (Slovenië) 

Doel:  
Aanpakken tekort aan hulp en zorg voor ouderen en gebrekkige coördinatie tussen 
organisaties op beleids- en uitvoeringsniveau 

Door:  
 oudere vrijwilligers;  
 langsgaan om zorgbehoeften te evalueren van buurtbewoners, zorg organiseren, en 

eventueel zelf hulp aan te bieden (bv. huishoudelijke hulp);  
 lokale coördinatoren;  
 stemmen diensten af;   
 leveren informatie aan over de zorgbehoeftes; 
 aansluiting op bestaand landelijk netwerk ouderen. 

Inspirerende elementen: 
 vrijwilligers die huishoudelijke hulp leveren; 
 de behoeften worden gemonitord door vrijwilligers; 
 vijwilligers kunnen vaak beter contact krijgen dan een hoog opgeleide professional; 
 opleiding vrijwilligers. 
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De vorm van de voorbeelden 

De geïnterviewden zijn ook gevraagd naar hun mening over de aangeleverde 

beschrijvingen van de buitenlandse voorbeelden: het type en de hoeveelheid informatie en 

de manier waarop het werd aangeboden (zie bijlage II). Aansluitend op vorige paragraaf, 

werd door bijna alle geïnterviewden aangegeven dat duidelijker moest worden aangege-

ven in welk opzicht de voorbeelden verschilden van de huidige Nederlandse situatie dan 

wel welke elementen het voorbeeld succesvol maakte:  

 
 “We zouden graag degenen uit Finland willen uithoren over hoe zij de nadrukkelijke 

koppeling tussen de thuiszorg en het ziekenhuis organiseren. Daar experimenteren we hier 

nog niet mee.” (10) 

 

 “Hoe komen ze tot zoveel vrijwilligers? […] Wij hebben juist een tekort aan vrijwilligers, we 

hebben zelfs een wachtlijst voor maatjes etc.” (9) 

 

Er werd teveel informatie gegeven over aspecten die weinig van de Nederlandse situatie 

verschilden: 

 
 “Ik zeg niet dat wij exact doen wat in de modellen beschreven staat, maar je ziet wel dat er 

heel veel elementen terugkomen in Nederland”(10). 

Twee van de geïnterviewden vonden dat ze niet genoeg op de hoogte waren van de 

Nederlandse situatie om te kunnen oordelen over de meerwaarde van het voorbeeld. Veel 

gaven aan dat de paragraaf over de relevantie voor Nederland in de beschrijvingen van de 

voorbeelden essentieel was en verder uitgewerkt zou moeten worden. 

 
 “Dit [het stukje over de relevantie] is natuurlijk heel kort, dat had wat mij betreft wel een 

heel A-viertje mogen zijn met wat kopjes er bij.”(7) 

 

 Eén van de geïnterviewde ging verder en zei: “met een dergelijk voorbeeld moet je ook hun 

eigen belangen hierin kunnen laten zien; wat het voor hen oplevert.” (9) 

 

Voor verpleegkundigen – vaak ook degenen die in de thuiszorg projecten opstarten – zou 

het duidelijk moeten zijn “wat levert dit nou op als ik morgen bij mijn cliënt sta.” (10).  

Ook leek het een geïnterviewde een goed idee om deze relevantie samen met actoren in 

het zorgveld te formuleren. 

Of er meer gedetailleerde informatie had mogen staan is onduidelijk. Sommigen wilden 

meer informatie over de context: hoe de zorg in dat betreffende land wordt gefinancierd, 

wat het algemene voorzieningenniveau daar is, in hoeverre er daar eenzelfde 

acceptatiegraad van vrijwilligers die mensen bezoeken is, welke functies organisaties in 

een land hebben etc. Anderen vonden de gegeven informatie als trigger voldoende. Dit 

verschil lijkt samen te hangen met verschillende verwachtingen t.a.v. de voorbeelden. Als 

eerste inspiratiebron was het bruikbaar, maar als het nieuwsgierigheid over het voorbeeld 

opwekte, wilde men eigenlijk eerst meer weten over de context en de manier waarop het 

opgezet was voordat zij konden zeggen of het bruikbaar was.  

Belangrijk blijkt voor sommigen ook de tijd die het kost om het door te lezen. 

Verder gaven meerdere geïnterviewden aan dat duidelijker moest worden aangegeven op 

welke uitdagingen het voorbeeld in het desbetreffende land zich richtte (zie paragraaf 5.2) 

en welke redenering daar achter zit: 
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 “Zoiets [wijst naar voorbeeld] daardoor word ik getriggerd, dat sluit aan bij een aantal 

dingen waar wij mee bezig zijn. Dan heb ik nog twee verdiepingsvragen en daarop zou je 

eigenlijk door moeten kunnen klikken.” (3) 

 

Zoals eerder aangegeven zouden meerdere geïnterviewden daarnaast ook het bewijs voor 

de efficiëntie of effectiviteit van het project willen zien en wil men weten waar ze in dat 

model tegenaan gelopen zijn, wat niet werkte: 

 
 “Een dergelijk gestructureerde opzet leest makkelijk weg en het geeft wel kort en krachtig de 

basisinformatie” (9). 

Volgens één van de geïnterviewden zou het in sommige gevallen ook helpen om de 

omschrijvingen vanuit een overeenkomstige zorgbehoefte te beginnen. Volgens hem zou 

de vertaalslag juist moeilijk bruikbaar zijn als deze te algemeen werd.  

 
 “Ik vind het probleem waarvoor het [dit model] in dat land een oplossing is interessant om te 

weten omdat ik zo de gedachtenstappen naar bepaalde oplossingen beter kan begrijpen. Die 

keuzemomenten kunnen ons helpen bij het invoeren van innovaties.”(10) 

 

De vertaalslag naar de Nederlandse situatie van de buitenlandse voorbeelden – of het nou 

door de stakeholders zelf of door een onafhankelijk instituut zou worden gedaan – had 

een grote meerwaarde: het zorgde ervoor dat zij beter inzicht kregen op de mogelijkheden 

van een model uit het buitenland. Daarnaast bleek het ook belangrijk om context 

informatie direct beschikbaar te hebben in het geval men verder geïnteresseerd zou zijn.  

 

6.3 De interviews en conferentie: de juiste methode?  

 
De geïnterviewden waren het er over eens dat het gesprek rondom de omschreven 
voorbeelden belangrijk was. Men stond daardoor langer stil bij het voorbeeld. Door 
gebrek aan tijd zou men het voorbeeld zonder gesprek snel hebben gescand of maar deels 
hebben bekeken.  
 
 “dat je denkt hier kan ik van zien daar zat een valkuil en dat is ook helder opgeschreven, en 

als je het zo organiseert met deze financieringsstroom dan heb je kans dat je tot succes komt, 

of überhaupt hoe je het kunt organiseren.” (3) 

Het interview zorgde ervoor dat men meer informatie kon inwinnen en door kritische 

vragen van de onderzoeker werden de obstakels voor het invoeren van het voorbeeld in 

Nederland makkelijker losgelaten. 

 “Puur iets lezen zegt niet meteen dat je de kansen daarvan ziet.” (7) 

 

“Dit gesprek doet wat. Je triggert mij met dit gesprek. Het proces is belangrijker dan de 

voorbeelden. Gewoon het meebewegen.” (5) 

 

De meesten gaven aan dat een discussie samen met andere actoren in het veld meer zou 

kunnen opleveren. Dit zou de vertaalslag naar de Nederlandse situatie makkelijker 

maken. Daarnaast zou het ervoor zorgen dat er verschillende perspectieven meegenomen 

kunnen worden of dat, bij het ineenslaan van handen, de politiek eerder zal luisteren. Ook 
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kunnen de barrières zo verhelderd en eventueel overwonnen worden. Verder kan 

duidelijk worden welke partijen welke gevolg zouden kunnen ondervinden bij het 

invoeren van het project/model in Nederland. Daarnaast bleek ook dat als één van de 

aanwezigen op de conferentie enthousiast was over een voorbeeld de anderen daarvan 

probeerde te overtuigen en het gesprek zo beter op gang kwam.  

 
 “Als de overheid daar echt een keuze voor maakt om dat te doen, dan zie je opeens dat de 

andere partijen ook bereid zouden zijn om dat te doen” (5). 

 

Eén van de geïnterviewden wees er wel op dat het om tafel gaan zitten met de 

stakeholders een groot nadeel heeft. De hieruit voortkomende discussie zou er toe leiden 

dat het allemaal uiterst zorgvuldig moet – iedereen heeft zijn eigen mening.  

In de interviews komen twee alternatieven dan wel benodigde aanvullende methoden 

voor het verspreiden van informatie over dit soort internationale voorbeelden naar voren: 

zelf bevragen van mensen in het buitenland die werken in het project over de exacte 

ingrediënten - het liefst samen met andere stakeholders uit Nederland zodat er gelobbyd 

kan worden - en gerichte informatievoorzieningen via het Internet met doorklikfuncties. 

Ondanks dat het Internet wel de mogelijkheid biedt om eerst kort en krachtig de kern 

duidelijk te maken en – als men geïnteresseerd is – voor meer gedetailleerde informatie 

door te ‘klikken’, gaven meerdere geïnterviewden aan dat zij eigenlijk al overspoeld 

werden met informatie. Een ander obstakel voor deze tweede methode is dat “je 

natuurlijk wel iemand moet hebben die het bijhoudt; dan heb je ook geld nodig” (3).  

Drie geïnterviewden gaven aan dat het belangrijk is dat de informatie wel gericht zou 

moeten zijn: het zou gebaseerd moeten zijn op vooraf door henzelf aangegeven 

interesses/vraagstukken.  

 

 

6.4 De juiste doelgroep? 

 

De geïnterviewden is ook gevraagd welke organisaties van dit soort voorbeelden op de 

hoogte zouden moeten worden gesteld. Op de werkconferentie en tijdens de interviews 

werd ons door sommigen geadviseerd om deze informatie met name te richten aan 

organisaties die invloed hebben op de regelgeving en financiering op nationaal niveau, 

zoals VWS, VNG, ActiZ en zorgverzekeraars. De huidige regelgeving en 

financieringsstromen vormen nu namelijk de grootste obstakels om de voorbeelden uit 

het buitenland in te voeren of zelfs er door geïnspireerd te raken.  

Echter, wanneer het organisatie-gerelateerde voorbeelden betrof werd er daarnaast ook op 

gewezen dat zorgverleners van deze voorbeelden op de hoogte zouden moeten zijn. Dit 

omdat volgens hen zorgorganisatie-innovaties met name door deze zorgverleners worden 

ontwikkeld. Het zou volgens een geïnterviewde ook sneller gaan als individuele 

organisaties kennis uit zouden wisselen met organisaties in het buitenland.  

 
 “Ik zou me kunnen voorstellen dat je kijkt naar dat wat inhoudelijk interessant is voor 

[organisatie 1] selecteert en wat meer organisatorisch is voor [organisatie 2] – dat je per 

maand of kwartaal een overzichtje hebt van alle onderzoeken die relevant kunnen zijn voor 

hen” (7) 
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Echter omdat dit praktisch moeilijk is en ook omdat een schakel nodig is omdat “er 

zoveel is en gebeurt” (9), zou een betere aansluiting tussen de wetenschappelijke wereld 

en organisaties in het zorgveld een oplossing kunnen bieden. 

 “De kennistransfer is sneller bij de business-to-business markt dan via een academische 

onderzoekslijn.” (5) 

 

 “Dit kan door afspraken te maken over onderzoeksresultaten en publicaties, maar aan de 

andere kant ook afspraken maakt over productontwikkeling en octrooien” “Als dat [de 

samenwerking] staat dan is het wel een enorm sterke lijn om producten naar binnen te 

brengen.” (5) 

 

De behoefte aan snelle informatie van de organisaties hoeft volgens een geïnterviewde 

niet een probleem te vormen voor de wetenschap: 

 “Je doorlopende focus kan zijn: we vergelijken landen op bepaalde thema’s en dat doe je 

voortdurend. Want ja, een dergelijk decentralisatie dat zat er al lang aan te komen en door 

daar eerder op in te spelen maak je de connectie met wat er in gemeenteland leeft.” (3) 

 

6.5 Deelconclusie  

 

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat de interviews en met name de gelegenheid om de 

voorbeelden met andere stakeholders te bespreken erg essentieel zijn. Drie elementen 

lijken hierin belangrijk:  

 dat de kritische vragen en de vertaalslag die door de onderzoekers was gemaakt hen 

juist inspireerden – men had er niet zo lang bij stil gestaan als de voorbeelden ergens 

op een website of in een nieuwsbrief zouden staan; 

 dat door de interactie met andere stakeholders argumenten voor en tegen werden 

uitgediept en het hen enthousiasmeerde dat anderen hun interesses deelden; 

 en dat er over barrières heen kon worden gedacht omdat de andere partijen daar 

wellicht iets aan zouden kunnen veranderen.   

De doelgroep - koepelorganisaties die invloed kunnen uitoefenen op de regelgeving op 

nationaal niveau – bleek juist gekozen. De omschrijvingen hadden uitgebreider moeten 

zijn wat betreft de relevantie voor Nederland, context over het zorgsysteem en de 

probleemomschrijving in het buitenland. Maar het had daarnaast korter gekund in dat het 

zich slechts focuste op elementen die in Nederland nieuw zouden zijn. Dit is echter 

moeilijk te realiseren omdat zowel onderzoekers als de stakeholders niet op de hoogte 

zijn van alle activiteiten binnen Nederland.            

In een uitgebreidere vorm zouden dit soort omschrijvingen voor toekomstige 

internationale projecten gebruikt kunnen worden om de discussie aan te gaan met de 

stakeholders. Echter er zal meer aandacht moeten komen voor de uitdagingen die de 

geïnterviewden ervaren. De vraag die rest is wie de selectie van voorbeelden en 

omschrijvingen (incl. relevantie) zou moeten maken? Onderzoekers of de stakeholders? 

In dit onderzoek waren het de onderzoekers. Dit had het voordeel dat er niet voor de hand 

liggende voorbeelden onder de aandacht konden worden gebracht. Dit betekende echter 

dat er veel tijd moest worden besteed aan het achterhalen van de concrete 

informatiebehoeften van stakeholders. Wellicht zou een e-mailronde vooraf meer 
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opleveren dan het doornemen van de breed omschreven visiedocumenten. Er is echter 

weinig geld beschikbaar vanuit onderzoeksfinanciering hiervoor en ook niet voor een 

grondige vertaalslag naar de Nederlandse situatie.  Daarentegen kost het voor 

onderzoekers (in vergelijking met de stakeholders) minder tijd om de omschrijvingen te 

maken: zij hebben contacten met het buitenland en de vertaalslag kan voor meerdere 

partijen worden gemaakt. Als iedere belanghebbende de resultaten zou moeten 

doornemen zou het veel tijd kosten: er is een bulk aan informatie beschikbaar. Daarnaast 

moeten de stakeholders op de hoogte worden gebracht van de publicaties en  de overload 

aan nieuwsbrieven leek een probleem te zijn. Hoewel er voor disseminatie wel geld 

beschikbaar is, is dit niet toereikend om deze zo omvangrijke vertaling voor alle 

deelnemende landen te organiseren. Daarnaast zullen de stakeholders slechts enkele 

voorbeelden interessant vinden en gaat er veel tijd in op voor zowel hen als de 

onderzoekers.  
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7 Hoe we dit voortzetten: conclusie & aanbevelingen 
 

 

 

Dit rapport besprak “in hoeverre de resultaten van twee internationaal vergelijkende 

onderzoeken op het terrein van de eerstelijnszorg en de thuiszorg bruikbaar zijn voor 

Nederland” en“ in hoeverre de in dit project gehanteerde werkwijze te generaliseren is 

naar andere internationale vergelijkende studies op het terrein van de gezondheidszorg” 

Eerst zijn de relevante beleidsprioriteiten in de Nederlandse eerstelijnszorg en thuiszorg 

geselecteerd door de onderzoekers. De beleidsprioriteiten kwamen voort uit een scan van 

relevante beleidsdocumenten van verschillende stakeholders in de Nederlandse 

eerstelijnszorg en thuiszorg. Op basis daarvan zijn vervolgens uit twee internationaal 

vergelijkende studies een aantal buitenlandse voorbeelden van organisatie- en 

financieringsmodellen geselecteerd. Deze voorbeelden zijn tijdens interviews en een 

werkconferentie voorgelegd aan verschillende stakeholders in de Nederlandse 

eerstelijnszorg en thuiszorg. Tenslotte zijn de voorlopige bevindingen besproken in een 

bijeenkomst van beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS. Er zijn verschillende 

leerpunten uit dit onderzoek te halen, welke hieronder uiteengezet zijn.  

1) De huidige oriëntatie van de Nederlandse stakeholders in de eerstelijnszorg en 

thuiszorg op het buitenland is miniem door de tijdsdruk, de vele kleine acute 

problemen, de vele vernieuwingen in Nederland, maar ook door het versnipperde 

aanbod van informatie uit het buitenland. Een belangrijke trigger om wel aandacht te 

besteden aan het buitenland is als ‘Nederland’ het minder goed doet dan andere 

landen. De informatie die men krijgt, komt binnen via vaste (buitenlandse) contacten, 

studiereizen, toegezonden nieuwsbrieven, toegezonden rapporten en uit eigen 

initiatief het zoeken op het Internet. Resultaten van internationale studies zouden dus 

makkelijker toegankelijker moeten worden gemaakt: kort en bondig de kern moeten 

weergeven en via een gemakkelijk toegankelijke bron te vinden zijn (een website, 

nieuwsbrief bijvoorbeeld).  

2) Een voorbeeld uit het buitenland werd interessant gevonden als het paste bij een 

ervaren probleem in Nederland (en zou dan kunnen dienen als bewijsvoering voor het 

‘eigen verhaal’ van de stakeholder) of als het voorbeeld inspeelde op verwachte 

ontwikkelingen. De obstakels – verschillen met Nederland – waren echter van even 

groot belang. Zelfs als het voorbeeld aansloot op de ervaren problemen en de 

verwachte ontwikkelingen in Nederland, zou het niet goed bruikbaar zijn omdat het 

niet past bij o.a. de financieringssystematiek in de Nederlandse zorgsector, 

opleidingseisen en culturele waarden. Deze obstakels overstijgen de invloedssfeer 

van individuele stakeholders. In dit kader werd er meerdere malen gewezen op het 

belang van proefruimtes om de voorbeelden uit het buitenland die buiten de huidige 

financiële en beleidsregels vallen te kunnen uitproberen en verder vorm te geven. 

Ook blijkt het dus van belang om bij het aanbieden van de onderzoeksresultaten de 

overeenkomstige problemen of ontwikkelingen in de zorg, waarover iets te leren valt 

uit het buitenland, te expliciteren.  

3) De doelgroep voor het bespreken van voorbeelden uit het buitenland – 

koepelorganisaties die invloed kunnen uitoefenen op de regelgeving op nationaal 

niveau – bleek juist gekozen. De interviews en met name de gelegenheid om de 
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voorbeelden met andere stakeholders te bespreken waren volgens de stakeholders 

essentieel. Men had er minder bij stil gestaan als de voorbeelden ergens op een 

website of in een nieuwsbrief zouden staan. Door de interactie met andere 

stakeholders werden argumenten voor en tegen uitgediept en de interactie 

enthousiasmeerde hen omdat anderen hun interesses deelden. De werkconferentie 

zorgde er ook voor dat men over barrières heen kon kijken omdat de andere partijen 

wellicht iets zouden kunnen veranderen aan deze barrières. Met alleen het aanbieden 

van schriftelijke voorbeelden komt men er dus niet.  

4) De omschrijvingen van de voorbeelden hadden uitgebreider moeten zijn wat betreft 

de relevantie voor Nederland, context van het zorgsysteem en de 

probleemomschrijving in het buitenland. In een uitgebreidere vorm zouden dit soort 

omschrijvingen voor volgende internationale projecten gebruikt kunnen worden om 

de discussie aan te gaan met de stakeholders. Echter, er zal meer aandacht moeten 

komen voor de aansluiting op de problemen die de geïnterviewden zelf ervaren. Om 

een vertaalslag te bewerkstelligen is het verstandig om deze individuele vraag daarin 

te betrekken.  

5) Hoewel er voor disseminatie van internationaal vergelijkende onderzoeksresultaten 

wel geld beschikbaar is, is dit niet toereikend om deze zo omvangrijke vertaling voor 

alle deelnemende landen te organiseren. Daarnaast zullen de stakeholders slechts 

enkele voorbeelden interessant vinden en gaat er veel tijd in op voor zowel hen als de 

onderzoekers. Er zal dus op voorhand meer financiering gereserveerd moeten worden 

voor deze activiteiten. 

 

Uit dit onderzoek zijn verschillende elementen uit de voorbeelden naar voren gekomen 

die stakeholders aanspraken. Voorbeelden die vooral inspirerend werden bevonden zijn 

re-ablement, georganiseerde vrijwilligerswerk door en voor ouderen en de mantelzorgwet 

(zie box 3). Maar hoe zou de implementatie van deze voorbeelden in Nederland 

gerealiseerd kunnen worden? Er zijn na dit project geen concrete plannen om de inspiratie 

die is opgedaan te gebruiken. In het vervolg zou een tweede conferentie aansturend op 

concrete stappen kunnen worden ingepland. In het vervolg zou het accent moeten ver-

schuiven naar een diepere inhoudelijke besprekingen van de voorbeelden.  

Het antwoord op de vraag of onze werkwijze in aangepaste vorm te generaliseren is naar 

andere soortgelijke internationale studies, hangt sterk af van de financiering voor de 

vertaalslag (zowel bij  afdelingen binnen belanghebbende organisaties als bij onderzoeks-

/kenniscentra). Het doel van internationaal vergelijkend onderzoek is immers niet alleen 

om, op basis van rankings, aan te geven dat het beter moet, maar meer nog om beleids-

makers en professionals in de zorg aanknopingspunten te bieden van hoe het anders kan. 

Uit ons onderzoek lijkt duidelijk te worden dat de discussie tussen de stakeholders en 

interactie met onderzoekers over de resultaten van internationaal vergelijkend onderzoek 

deze vraag beter kan beantwoorden dan op basis van een nieuwsbrief.  
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 Bijlage 1:  De geïdentificeerde  beleidsprioriteiten met 
betrekking tot de eerstelijnszorg en thuiszorg 
in Nederland 
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Bijlage 2:  De modellen 
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1. Geïntegreerde activiteiten in thuiszorg en transfers - PALKO-model 

(Finland) 

 

Doel 

Het doel van dit model is om een naadloze overgang van het ziekenhuis naar huis te 

ontwikkelen, die een voor ouderen stressvolle transfer voorkomt. Een minder stressvolle 

situatie zou voor cliënten een betere kans op genezing leveren. Dit model doet dat door de 

communicatie (over bijvoorbeeld de taakverdeling) binnen de thuiszorg en tussen 

thuiszorg en het ziekenhuis te verbeteren. Daarnaast staat ook het creëren van duidelijke 

zorgpaden van het ziekenhuis naar de thuiszorg en het betrekken van patiënten in het 

besluitvormingsproces t.a.v. de zorg centraal.  

 

Aard interventie/activiteit  

Het model bestaat uit een gestandaardiseerde case/care management aanpak, een 

schriftelijke overeenkomst tussen ziekenhuis en thuiszorgaanbieder over de te leveren 

zorg en de onderlinge verantwoordelijkheden daarbij. Een gestandaardiseerde case/care 

management aanpak houdt in dat transfers vanuit het ziekenhuis naar de thuiszorg worden 

georganiseerd volgens een standaard zorgtraject. Het gehele zorgproces rond een patiënt, 

van opname tot de zorg na het ontslag, wordt van te voren vast gelegd. De patiënt wordt 

betrokken bij het opstellen van dit plan. Dit ‘plan’ is voor alle betrokken zorgverleners 

toegankelijk. Er is dan ook een gemeenschappelijke registratie van zorg- en 

patiëntgegevens, welke de zorgprofessionals tijd bespaart en waardoor de thuiszorg 

continu inzicht heeft over wanneer de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen zou moeten 

worden. Ook betekent het gezamenlijk plan dat er gedeelde zorgdoelen worden 

geformuleerd. Een belangrijk element van het model is ook werken in teams binnen het 

ziekenhuis en de thuiszorg: er worden twee casemanagers door thuiszorgteam 

aangewezen - één verpleegkundige en één helpende (N.B. in Finland is er net als in 

Nederland een administratieve en organisatorische splitsing tussen huishoudelijke hulp en 

verpleging thuis, persoonlijke verzorging valt echter samen met (de organisatie van) 

huishoudelijke hulp). Deze casemanagers zijn verantwoordelijk voor alle mensen die 

langdurig thuiszorg ontvangen. De twee case managers hebben de patiënten in hun 

deelgemeente of gemeente onder hun hoede die regelmatig zorg nodig hebben. Zij stellen 

het plan op in samenwerking met de patiënt, zijn/haar familie en andere zorgaanbieders. 

Samenwerking neemt de vorm aan van bijeenkomsten met de ziekenhuisstaf. Het model 

werd aangepast aan de administratieve structuren en informatie systemen van de 

desbetreffende gemeenten. 

 

Doelgroep  

Zorgprofessionals die zorg bieden aan ouderen (65+) die uit het ziekenhuis ontslagen 

worden en daarna thuiszorg nodig hebben. 

  

 

Uitvoerder & verantwoordelijke organisatie 

De implementatie van het model wordt uitgevoerd door Finse gemeenten. Het model is 

ontwikkeld door het Institute for Welfare and Health (Stakes). Dit is een Fins 
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onderzoeksinstituut dat gefinancierd wordt door het ministerie van Sociale Zaken en 

Gezondheid en valt daar ook onder. 

 

Schaal van implementatie 

Het model werd in 2010 gebruikt door 21 Finse gemeenten.  

 

Ervaringen 

Het PALKO ´project´ duurde van 1997 tot 2007. De introductie van het model heeft 

inderdaad geleid tot minder overlap in het werk tussen zorgprofessionals en proactief 

werken (organiseren zorg thuis na ziekenhuis opname) nam ook toe. Echter of het 

uiteindelijke doel, dat ouderen minder stress ervaren en uiteindelijk de kans op hun 

genezing toeneemt, bereikt wordt, is nog onduidelijk. Een eerste geclusterde 

gerandomiseerde trial liet zien dat het in eerste instantie nog niet in betere functionele 

vaardigheden resulteerde drie weken na ontslag uit het ziekenhuis.  

 

Website voor andere relevante informatie 

http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7522-1.pdf  

http://interlinks.euro.centre.org/model/example/PALKOmodel_IntegratedHomeCareAnd

DischargePracticeForHomeCareClients  

 

Potentiële relevantie voor Nederland 

Het Palko model sluit aan bij de Nederlandse beleidsprioriteit om de continuïteit van zorg 

te verbeteren door de integratie van de 1e en 2e lijn en daarmee de ketenzorg. Dit model 

zorgt tevens ook voor een meer adequate intake en routing doordat er meer informatie 

wordt uitgewisseld en vastgelegd waardoor vooraf duidelijk is hoe het proces gaat lopen 

is, kan de zorg efficiënter worden georganiseerd. Ook hoeft de patiënt in dit model de 

zorg niet zelf aan te vragen in het bestaande complexe netwerk van zorg vanuit het 

perspectief van de cliënt. Daarnaast zorgt het door slimmer gebruik te maken van ICT om 

de tekorten in continuïteit van de zorg op te vangen. 

 

  

http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7522-1.pdf
http://interlinks.euro.centre.org/model/example/PALKOmodel_IntegratedHomeCareAndDischargePracticeForHomeCareClients
http://interlinks.euro.centre.org/model/example/PALKOmodel_IntegratedHomeCareAndDischargePracticeForHomeCareClients
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2. Ancrage/COPA (Frankrijk, Parijs) 

 

 

Doel 

Het zo efficiënt mogelijk thuis laten wonen van zeer kwetsbare ouderen, het verminderen 

van het gebruik van de eerste hulp en onnodig verblijf in een verpleegtehuis en het 

verbeteren van de kwaliteit van geplande ziekenhuisopnames. Dit alles wil men bereiken 

doormiddel van een transmurale netwerk binnen één district. Minder onnodig 

zorggebruik door het verbeteren van de toegankelijkheid van geriatrische expertise en het 

faciliteren van een snelle opname van een patiënt in het ziekenhuis.  

 

Aard interventie/activiteit  

Het Ancrage/COPA (Coordination Personnes Âgées) is een samenwerkingsverband van 

sociale zorg en gezondheidszorg hulpverleners binnen de thuiszorg en in de intramurale 

zorgsector. De belangrijkste deelnemers aan dit samenwerkingsverband zijn twee case 

managers, een huisarts en een geriater waar zij nauw mee samenwerken. De drie 

belangrijkste elementen in dit model zijn:  

- de focus op hoge risico groepen ouderen; 

 dat de huisarts de patiënten selecteert, heeft een belangrijke rol in het opstellen van 

het zorgplan en is eindverantwoordelijke voor medische zorg; 

 een multidisciplinaire team: casemanagement, gezamenlijke zorgprotocollen, 

samenwerking tussen de eerstelijnszorg professionals en casemanagers en een 

georganiseerd netwerk van zorg aanbieders in de wijk; 

 één centraal gebouw van waaruit het team werkt; 

 integratie tussen de eerste en de tweede lijn door het inzetten van geriaters in de 

‘community care’ (het ondersteunen van mensen met ernstige beperkingen bij het 

leven in en deelnemen aan de (lokale) samenleving) en gezamenlijke opleidingen.  

De huisartsen selecteren ouderen die in aanmerking kunnen komen voor de zorg geleverd 

door dit samenwerkingsverband. In samenwerking met de casemanagers wordt er 

gekeken welke zorg nodig is. De casemanagers contacteren de andere professionals 

binnen het netwerk om het zorgplan op te stellen (welke moet aansluiten op 

verwachtingen van patiënten, en zo efficiënt en effectief mogelijk moet zijn). De 

casemanagers gaan bij de huisarts langs om het plan te verbeteren en prioriteiten op te 

stellen. De huisarts blijft de eerst verantwoordelijke voor de medische beslissingen en 

moet dan ook een officieel akkoord geven voor het zorgplan. De tijd die dit overleg de 

huisarts kost wordt apart gecompenseerd. De casemanagers implementeren de 

zorgmanagementprogramma’s en coördineren de zorg. Zij organiseren 

ziekenhuisopnames en ontslag uit het ziekenhuis in samenwerking met de geriaters en 

evalueren minstens één keer per drie maanden of de problemen van de patiënten 

verergeren dan wel verbeteren. De geriater – gelieerd aan een ziekenhuis maar werkzaam 

in de extramurale zorg – adviseert de huisarts. Hij/zij bezoekt ouderen thuis om te 

beoordelen of thuis blijven wonen mogelijk is. Verder organiseert de geriater 

ziekenhuisopnames als dat nodig is en coördineert zo tussen de huisarts en het ziekenhuis. 

Er zijn twee zorgprogramma’s: het ‘langdurige zorg management programma’’ en het 

‘kortdurende management programma’. Bij het eerste programma worden patiënten actief 

gerekruteerd uit eerstelijnszorgpraktijken met een hoog percentage ouderen. De 
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casemanager en de eerstelijnszorgprofessional selecteren de patiënten gezamenlijk. 

Mochten de ouderen in aanmerking komen, dan loopt dit programma door tot dat men 

wordt opgenomen in een verpleegtehuis. In het ‘kortdurende management programma’ 

worden patiënten aangemeld door andere eerstelijnsprofessionals, verzorgenden en 

familieleden die de zorg niet meer aankunnen in een crisissituatie. De zorg die dan in 

gang wordt gezet, duurt totdat de crisissituatie voorbij is. 

 

Doelgroep  

Zeer kwetsbare ouderen die nog thuis wonen. 

 

Uitvoerder & verantwoordelijke organisatie 

Het is opgezet door de geriatrische afdeling van een ziekenhuis in samenwerking met een 

netwerk van gezondheid en sociale zorg professionals binnen de gemeenschap. Bij het 

ontwerpen van dit model waren echter ook huisartsen, gezondheidszorgprofessionals en 

managers in de zorgsector betrokken. Het wordt gebruikt in één arrondissement van 

Parijs. 

 

Financiering  

Het model wordt o.a. gefinancierd door de organisatie die bijvoorbeeld gaat over 

accreditatie van zorgverleners (de Franse Nationale autoriteit voor de Gezondheid - 

HAS), de organisatie verantwoordelijk voor het beleid voor mensen met beperkingen 

(Nationaal Agentschap voor Autonomie en Solidariteit - CNSA) en de regionale raad van 

Île de France.  

 

Schaal van implementatie 

Een eerstelijnszorg professional heeft met één case manager te maken en elke case 

manager heeft enkele praktijken onder zijn/haar hoede. Het Ancrage/COPA model wordt 

gebruikt door enkele districten in Parijs. In Oktober 2007 waren er 106 patiënten die 

deelnamen, 33 daarvan ontvingen kortdurende zorg. Gemiddeld waren zij 86 jaar oud. In 

2006, deed 40% van de huisartsen in het arrondissement mee.  

 

Ervaringen 

Uit een onderzoek uit 2006 is gebleken dat het zorggebruik veel lager is dan het landelijk 

gemiddelde voor deze leeftijdsgroep. Ook de opname op de eerste hulp lag veel lager 

(9.4% t.o.v. 40%).  

 

Website voor andere relevante informatie 

http://www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/Rapportfinal-Ancrage.pdf  

 

Potentiële relevantie voor Nederland 

Dit model sluit aan op de Nederlandse uitdaging binnen de eerstelijnszorg om met een 

meer patiëntgerichte organisatie en financiering de zorg doelmatiger te maken. Meer 

specifiek past het ook bij de tendentie om de zorg verder te decentraliseren en om zowel 

de eerstelijnszorg beter te integreren als de continuïteit tussen de eerstelijnszorg en de 

tweedelijnszorg te verbeteren.  

 

 

http://www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/Rapportfinal-Ancrage.pdf
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3. Eerstelijnszorg teams in Catalonië, Spanje 

 

 

Doel 

Kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering door middel van coördinatie en het 

waarborgen van continuïteit.  

 

Aard interventie/activiteit  

In Spanje wordt de eerstelijnszorg georganiseerd in multidisciplinaire teams. Deze teams 

bestaan uit huisartsen, kinderartsen, verpleegkundigen, persoonlijk verzorgenden, 

maatschappelijk werkers en tandartsen. Zij leveren algemene medische diensten, 

preventieve zorg, educatie, acute en chronische zorg en thuiszorg. De huisartsen en 

verpleegkundigen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg van een patiënt en 

stellen gezamenlijk het behandelplan op. De verpleegkundigen zijn vooral gericht zijn op 

de preventieve zorg en educatie, thuiszorg en herhalingsconsulten voor chronisch zieken. 

Er wordt structureel tijd gereserveerd voor teamactiviteiten en er zijn vergaderzalen 

aanwezig. De teams werken binnen gezondheidscentra. In iedere gezondheidscentrum 

zitten meerdere teams. De teams wisselen elkaar vaak ook af om de gehele tijd vol te 

maken (doordeweeks vanaf 08:00 tot 21:00).  

 

Deze teams werken veel samen met andere zorgprofessionals – verloskundigen, 

gynaecologen, publieke gezondheidszorg professionals, apothekers, radiologen, 

fysiotherapeuten en laboranten. Van groot belang bij deze samenwerking is de IT. Met 

het kwaliteitsplan uit 2005 van de Spaanse overheid werd de ontwikkeling van een 

nationaal informatiesysteem – met klinische informatie over de patiënt - in gang gezet. 

Deze informatie kan worden uitgewisseld tussen zowel teamleden als tussen teamleden en 

andere zorgprofessionals, zoals momenteel wordt gedaan in Catalonië (bijvoorbeeld 

tussen ziekenhuizen en eerstelijnszorg). Hierop kunnen ook MRI scans en andere 

afbeeldingen worden uitgewisseld. In 97% van de gezondheidscentra zijn er al 

elektronische patiënten dossiers aanwezig, maar nog niet overal is de informatie ook 

toegankelijk voor alle professionals.  

 

Doelgroep  

Publiek gefinancierde eerstelijnszorg professionals. 

 

Uitvoerder & verantwoordelijke organisatie 

Deze werkwijze in teams, inclusief huisartsen, gebonden aan een bepaald gebied, is 

opgezet door de nationale overheid. De overheid wilde zorg op een decentraal niveau 

laten organiseren en coördinatie binnen de eerstelijnszorg verbeteren.  

 

Financiering  

Het salaris van de huisarts wordt aangevuld door verschillende prestatiegerichte 

betalingen. Wat dit laatste precies inhoudt verschilt per gemeenschap (bijvoorbeeld 

hoeveel mensen er worden behandeld of de mate van kosteneffectiviteit). Ook wordt er 

rekening gehouden met de populatiedichtheid, benodigd transport en of men ook bij 

onderwijs betrokken is. In sommige autonome gemeenschappen geldt dit ook voor andere 

leden van het eerstelijnszorg team.  
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Schaal van implementatie 

In Spanje zijn er in 2010 13,121 gezondheidscentra (elk dient gemiddeld 3523.3 

inwoners). In elk van deze gezondheidscentra zitten minstens twee teams. Op het 

platteland komen er vooral andere organisatie structuren voor. 

 

Website voor andere relevante informatie 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/128830/e94549.pdf  

 

Ervaringen 

Ervaringen zijn positief in de zin dat er veel gezondheidswinst werd behaald na de 

introductie van de gezondheidszorghervorming in 1986. Tussen 1986 en 2006 is de 

levensverwachting na geboorte met 5 jaar toegenomen.  

 

Potentiële relevantie voor Nederland 

Dit organisatiemodel sluit aan bij de beleidsprioriteit om meer ketenzorg te leveren en de 

samenwerking binnen de eerstelijns te verbeteren. Door meer gebruik van ICT verbetert 

dit model ook de integratie tussen de 1e en 2e lijn.  

 

  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/128830/e94549.pdf
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4. Geïntegreerde dienst voor thuisverzorging (België) 

 

Doel 

Het uiteindelijke doel van deze dienst is het waarborgen van de kwaliteit van zorg en de 

samenwerking tussen thuiszorgprofessionals. Dit doen zij door de professionele 

thuisverzorgers te ondersteunen, de praktische organisatie voor haar rekening te nemen en 

rond een patiënt een coördinatienetwerk op te bouwen met het doel hem thuis te kunnen 

verzorgen. 

 

Aard interventie/activiteit  

De geïntegreerde dienst voor thuisverzorging is een gezondheidsinstelling die, binnen een 

zorgregio, het geheel van toegetreden praktijken van eerstelijnszorg omvat en integreert, 

waarop mensen een beroep doen teneinde hun gezondheidstoestand zowel op het soma-

tisch als op het psychisch en het sociaal vlak, stabiel te houden of te verbeteren. Deze 

zorg is onmiddellijk toegankelijk en is erop gericht dat de patiënt zo lang mogelijk thuis 

of in een thuis vervangend milieu kan functioneren'. Geïntegreerde diensten voor thuis-

verzorging is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van een multidisciplinair 

overleg in de eerstelijnszorg – van een team van thuisverpleegkundigen en minstens één 

huisarts – en financiert dit overleg. Het team stelt indicaties op en ontwikkelen multi-

disciplinaire zorgplannen (taakverdeling tussen betrokken zorgverleners). Het team moet 

bijeen komen, en er moeten naast de huisarts, nog minstens drie zorgverleners hier aan-

wezig zijn. De patiënt moet toestemming geven voor de vergadering. Hij zelf of een 

plaatsvervangende mantelzorger moet aanwezig zijn of de patiënt moet toestemming 

geven niet aanwezig te willen zijn. Het zorgplan wat uit deze bijeenkomst voortvloeit, 

moet minimaal de volgende onderdelen omvatten:  

 de geplande zorg van de patiënt 

 het functioneel overzicht van de activiteiten van het dagelijks leven en van de 

instrumentele activiteiten van het dagelijks leven 

 een overzicht van het formele en informele verzorgingsnetwerk 

 een overzicht van de omgeving en de eventuele aanpassing van die omgeving 

 de taakafspraken tussen zorg- en hulpverleners 

 de handtekening en identificatie van de persoon die het zorgplan uitschrijft 

Naast deze coördinatie bijeenkomsten ondersteunt de dienst informatie-uitwisseling ook 

door informatiebijeenkomsten en door administratieve en technische ondersteuning aan te 

bieden. Verder heeft de dienst ook als taak om over de opvolging van de informatie te 

waken. De geïntegreerde diensten voor thuisverzorging zijn vaak ook samenwerkings-

initiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SELs). De SELs maken afspraken over de 

afstemming van de zorgverlening en kunnen ook informatie geven aan mensen die zorg 

nodig hebben over wie zij kunnen aanspreken. Deze SEL’s bestaan uit een netwerk van 

o.a.: 

 de diensten voor gezinszorg (persoonlijke verzorging thuis) 

 de huisartsen 

 de lokale dienstencentra (o.a. huishoudelijke hulp) 

 de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

 de woonzorgcentra 

 de verpleegkundigen en vroedvrouwen 

 de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, al dan niet in 

samenwerking met één of meerdere regionale dienstencentra. 
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Doelgroep  

Zwaar zorgbehoevende mensen die thuis verblijven dan wel in een instelling maar 

waarvan terugkeer naar huis binnen acht dagen gepland staat. 

 

Uitvoerder & verantwoordelijke organisatie 

Het federale ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft dit initiatief opgezet 

door financiële subsidies te gaan aanbieden.  

  

Financiering  

De SELs ontvangen 60,000 euro per jaar plus 0,20 cent per inwoner van het gebied dat de 

SEL bestrijkt. Daarnaast financiert het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering het multidisciplinair overleg apart.  

  

Schaal van implementatie 

Er zijn 30 GDT’s in Vlaanderen.  

 

Ervaringen 

Al in 1990 werden Samenwerkingsinitiatieven Thuisverzorging opgericht (de voorlopers 

van de GDT) met als doel coördinatie in de thuisverzorging te ondersteunen. 

 

Website voor andere relevante informatie 

http://www.vlaamsesels.be/?q=node/6 

 

Potentiële relevantie voor Nederland 

Dit model sluit aan op de Nederlandse uitdaging binnen de eerstelijnszorg om met een 

meer patiëntgerichte organisatie efficiëntere zorg te leveren. Als alternatief voor een 

geïntegreerd budget biedt het een extra bedrag voor de coördinatie. Daarnaast biedt deze 

aanpak ook flexibiliteit, het is niet verplicht voor zorgprofessionals om patiënten hier aan 

te melden, ook is er flexibiliteit over hoe vaak er wordt samengekomen en waarover 

precies afspraken worden gemaakt. 

 

  

http://www.vlaamsesels.be/?q=node/6


54 Hoe kan de Nederlandse eerstelijnszorg leren van andere Europese landen?, NIVEL 2014 

5. Re-ablement care (Engeland) 

 

 

Doel  

Het doel van deze dienst is om het zorggebruik van ouderen terug te dringen door zelf-

zorgvaardigheden en zelfvertrouwen bij de patiënten te ontwikkelen, bijvoorbeeld na een 

ziekenhuisopname, waardoor professionele zorg niet langer ingezet hoeft te worden dan 

echt nodig is. 

 

Aard interventie/activiteit  

Het gaat om thuiszorg gedurende maximaal 6 weken, gericht op de ontwikkeling van 

vaardigheden in alledaagse activiteiten en van zelfvertrouwen. De geboden diensten zijn 

persoonlijke verzorging, hulp bij dagelijkse en andere praktische activiteiten. In tegen-

stelling tot de reguliere zorg echter, ligt het accent op het helpen van de patiënten met het 

zelf uitvoeren van deze activiteiten in plaats van dat deze in zijn geheel worden over-

genomen. Verder is het gericht op het in korte tijd behalen van specifieke doelen die 

opgesteld zijn in samenspraak met de patiënt. Tenslotte wordt er door een zorgmanager 

continu geëvalueerd in hoeverre de patiënt de vaardigheden leert zodat er bijtijds gestopt 

kan worden met zorg of besloten moet worden dat er nog aansluitende thuiszorg nodig is. 

In tegenstelling tot de gewone thuiszorg, wordt bij re-ablement geen eigen bijdrage 

geheven.  

 

Doelgroep 

De doelgroep zijn ouderen (65+) die net een ernstige ziekte-episode achter de rug hebben, 

te maken hebben gehad met het verlies van een naaste, en ouderen die thuis komen na een 

ziekenhuisopname.  

 

Uitvoerder 

Re-ablement wordt geleverd door de gemeentelijke thuiszorg, en door teams die samen-

werken met fysiotherapeuten en andere gezondheidszorgprofessionals. De teamleden 

worden speciaal getraind voor hun coachende rol. Iedere gemeente mag zelf beslissen 

over de invulling van de re-ablement en welke organisaties of professionals zij er bij 

inzetten. Gemeenten ontwikkelen dus een eigen visie en organisatie maar zij worden wel 

ondersteund door de centrale overheid (het Department of Health) door middel van o.a. 

een toolkit. 

 

Verantwoordelijke organisatie 

De lokale overheden, soms in samenwerking met NHS Trusts, ontwerpen en implemen-

teren de re-enablement. Het Department of Health (het programma Care Services 

Efficiency Delivery) heeft de ideeën over de dienst ontwikkeld en biedt ondersteuning 

aan de lokale overheden bij de uitvoering. De genoemde toolkit bevat een overzicht van 

de kritische aspecten en voorwaarden voor de implementatie van deze dienst. Het be-

schrijft ook de rationale achter het ontwerp en de voordelen van de verschillende vormen 

van re-ablement. Tenslotte biedt het plannen en tips voor de implementatie.  

 

Financiering  
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De dienst wordt gefinancierd door het Department of Health (het ministerie) dat ongeveer 

300 miljoen pond per jaar besteedt aan deze dienst. Voor patiënten zijn er geen kosten 

aan verbonden. 

 

Schaal van implementatie 

Zo goed als alle gemeenten met een sociale zorg verantwoordelijkheid hebben deze dienst 

ontwikkeld.  

 

Ervaringen 

Re-enablement werd voor het eerst ingezet in een pilot studie in 2005. Er is al aangetoond 

dat tijdige sociale zorg gericht op de dagelijkse activiteiten de behoefte aan langdurige 

thuiszorg vermindert en dat het mensen in staat stelt onafhankelijk te kunnen blijven 

wonen. Uit een efficiëntieonderzoek uit 2007 is gebleken dat 68% na de re-enablement 

geen thuiszorg meer nodig had en 48% zelfs niet na twee jaar. Uit twee studies blijkt dat 

er 42-58% minder uren zorg worden geleverd. Uit een andere studie bleek dat het tot af-

name (met twee dagen) van acute zorg leidt.  

 

Website voor andere relevante informatie 

http://www.csed.dh.gov.uk/_library/Resources/CSED/DiscussionDoc/HRAExecSumm__

NEW_FORMAT.pdf  

 

Potentiële relevantie voor Nederland 

Re-ablement sluit aan bij meerdere prioriteiten binnen de Nederlandse eerstelijns- en 

thuiszorg. Zo zorgt het voor een betere integratie van de 1e en 2e lijn door zorg te dragen 

voor de overgang van de patiënt van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Verder draagt 

het bij aan het verbeteren van de weerbaarheid van patiënten door zelfzorg te stimuleren 

door middel van een nationaal programma welke instrumenten voor zelfzorg biedt en 

financiering voor deze preventieve zorg. De zorgverlener wordt zo meer een coach. Het 

sluit dus goed aan bij de Nederlandse prioriteit om de balans meer te verschuiven van 

ziekenzorg naar gezondheidszorg. Andere elementen die aansluiten op Nederlandse 

prioriteiten zijn het decentraliseren van de beslissing over hoe de dienst precies vorm te 

geven doordat iedere gemeente een bij haar inwoners passende dienst kan organiseren. 

Ook wordt de intake en routing  beter door in deze korte periode continue de zorgbehoef-

ten te evalueren en zo geen aparte indicatiestelling meer te hoeven maken.  

 

  

http://www.csed.dh.gov.uk/_library/Resources/CSED/DiscussionDoc/HRAExecSumm__NEW_FORMAT.pdf
http://www.csed.dh.gov.uk/_library/Resources/CSED/DiscussionDoc/HRAExecSumm__NEW_FORMAT.pdf
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6. Vrijwilligerswerk door ouderen om de kwaliteit van leven van 

generatiegenoten te verbeteren, Slovenië 

 

 

Doel 

Door middel van het gericht inzetten van gepensioneerde vrijwilligers in hun eigen buurt 

beoogt men het tekort aan hulp en zorg voor ouderen en de gebrekkige coördinatie tussen 

organisaties op beleids- en uitvoerings niveau aan te pakken. 

 

Aard interventie/activiteit 

Dit programma zet gepensioneerde vrijwilligers in om ouderen in hun omgeving te be-

zoeken om te kijken welke zorg zij nodig hebben; deze zo nodig voor hen aan te vragen; 

en daarna te bezien of de verleende zorg voldoende was. De vrijwilligers proberen op 

basis van een standaard vragenlijst achter te komen of deze mensen in hun gemeenschap 

zich kunnen redden in alledaagse activiteiten. Als dit niet het geval blijkt te zijn en de 

oudere persoon daarvoor toestemming geeft, wordt de coördinator van de lokale ouderen-

organisatie gecontacteerd. Deze coördinator organiseert de zorg door zorgaanbieders - 

zowel van gezondheidszorg als maatschappelijke dienstverlening -  te benaderen of vrij-

willigers van de eigen organisatie in te zetten. De vrijwilligers leveren dus ook informele 

zorg - huishoudelijke hulp, tuinieren, begeleiding, de boodschappen - en gaan af en toe 

langs om vereenzaming te voorkomen. Nadat de zorg is opgestart monitoren de vrijwil-

ligers de geleverde zorg en behoeften voor zorg.  

 

Centraal bij deze organisatie van vrijwilligerswerk staat ook de coördinatie tussen zorg-

verleners. De coördinatoren stemmen diensten af met de overheid en NGO’s betrokken 

bij de ouderenzorg en ondersteuning en leveren informatie aan (over de zorgbehoeftes) 

zodat aanbod en vraag elkaar kunnen vinden.  

 

De organisatie die dit vrijwilligerswerk organiseert, bestaat uit een landelijke organisatie 

(de federatie) en lokale organisaties van gepensioneerden. Op lokaal niveau zijn er lokale 

coördinatoren die, wanneer ingelicht door de vrijwilligers, zorg kan gaan organiseren. 

Alle coördinatoren worden geacht om mee te werken aan fondsenwerving en verschaffen 

trainingen aan vrijwilligers. Tussen de landelijke organisatie en de lokale organisaties 

staan de provinciale coördinatoren.  

 

Doelgroep 

Het programma is gericht op 69-plussers die zorg behoevend zijn. De andere doelgroep - 

de vrijwilligers die door deze organisatie maatschappelijk betrokken blijven - zijn 

gepensioneerden.  

 

Uitvoerder & verantwoordelijke organisatie 

Dit programma is opgezet door de Sloveense Federatie van gepensioneerden, een NGO. 

De Sloveense Federatie van gepensioneerden is een federatie, in 2010 bestaande uit 489 

organisaties met rond de 300,000 leden. De landelijke federatie biedt zowel technische als 

financiële ondersteuning aan de lokale coördinatoren. 

 



Hoe kan de Nederlandse eerstelijnszorg leren van andere Europese landen?, NIVEL 2014 57 

 

Financiering  

Het ministerie financiert de federatie op programma basis (in 2008 108,689 Euro) maar 

het grootste deel van de financiering (58,6%) komt van de Foundation for Funding 

Disability and Humanitarian Organisations (dat geld ontvangt van de nationale kansspel-

opbrengsten).  

 

Schaal van implementatie 

In 2007, werden 50,982 ouderen thuis bezocht (in Slovenië zijn er dan 319,631 mensen 

ouder dan 65), maar minder dan de helft van hen ontving hulp meer dan 10 uur per jaar. 

Er werd maximaal 100 uur zorg per jaar geleverd. 3,888 Vrijwilligers leverden thuiszorg 

(afkomstig uit 117 organisaties voor gepensioneerden) en ondernamen 50,982 

vrijwilligers huisbezoeken. Er waren 96 lokale coördinatoren, 11 regionale coördinatoren 

en 8 programmamanagers. Met uitzondering van de programmamanagers is iedereen 

vrijwilliger.  

 

Ervaringen 

Het programma bestaat in zijn huidige vorm sinds 2004. Het succes van dit programma 

wordt toegedicht op dat het gebruik maakt van een al bestaand vrijwilligers netwerk 

(waar 56% van alle 69 plussers lid van is) en de extreem vergrijsde samenleving (20,8% 

van de bevolking is ouder dan 65 jaar). 

 

Website voor andere relevante informatie 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/npsszsv0

8_10_en.pdf  

 

Potentiële relevantie voor Nederland 

Dit type programma zorgt allereerst voor meer zorgverleners doordat de vrijwilligers 

zowel taken van professionals overnemen als dat de werkwijze van vrijwilligers 

efficiënter kan worden - zowel door coördinatie tussen de verschillende partijen en door 

training verkregen van de coördinatoren. Daarnaast sluit het ook aan bij de Nederlandse 

beleidsprioriteit om meer zelfredzaamheid te creëren. Door de samenwerking en 

informatievoorziening aan andere partijen draagt dit programma ook bij aan de 

continuïteit van zorg. Verder zorgt het voor preventie van gezondheidsachteruitgang door 

tijdig behoefte aan zorg te detecteren, maar ook door preventie van sociaal isolement bij 

ouderen in het algemeen door het ondersteunen van maatschappelijke betrokkenheid van 

gepensioneerden. Door de sterk gedecentraliseerde structuur van het model, sluit dit 

programma ook aan de prioriteit voor decentralisatie van de thuiszorg waardoor 

passender en dus efficiënter zorg kan worden geleverd.   

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/npsszsv08_10_en.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/npsszsv08_10_en.pdf
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7. Thuiszorg voor ouderen die samenwonen met mensen met een mentale 

beperking (Perheohjaus ikääntyvien omaisten tukena kotihoidossa), 

Tampere, Finland 

 

Doel 

Onderzoek in Finland heeft aangetoond dat familieleden van mensen met een psychische 

problemen een verhoogd risico lopen op een depressie, vooral de man of vrouw of een 

ouder van een dergelijk persoon. Dit programma – Thuiszorg voor ouderen die 

samenwonen met mensen met een psychische problemen - heeft als doel om het welzijn 

van familieleden van mensen met een psychisch probleem te verbeteren en daarmee ook 

hun mogelijkheden om zorg te bieden (managementvaardigheden, zelfvertrouwen en 

stressvermindering).  

 

Aard interventie/activiteit  

In zijn kern gaat het er in dit organisatiemodel om dat familieleden leren omgaan met de 

verandering na ontstaan van een psychische problemen, zoals depressie en bipolariteit. 

Dit leerproces probeert men te ondersteunen. Een professional brengt allereerst het gezin 

en zijn mogelijkheden (fysiek, mentaal, sociaal en economisch) in kaart. In overleg met 

de familie wordt er een plan opgesteld waarin de keten van zorg wordt omschreven en het 

sociale netwerk rondom de persoon met psychische problemen. Op basis hiervan wordt 

de benodigde professionele hulp voor de familie bepaald. Er wordt een ‘familieplan’ 

opgezet door de thuiszorg en de familie waarin de doelstellingen en middelen voor de 

begeleiding omschreven. Daarnaast wordt hierin ook de taakverdeling en de duur van de 

zorg omschreven. De begeleiding wordt uitgevoerd door thuiszorg medewerkers. Zij 

worden daarvoor getraind. Per gezin worden er 6 tot 7 huisbezoeken afgelegd, verspreid 

over een half jaar. De sessies duren 2 tot 2.5 uur. In de sessies wordt o.a. informatie 

gegeven over de ziekte, het verloop daarvan en de zorg die er nodig is, worden 

vaardigheden aangeleerd voor het management van de ziekte, stressmanagement en is 

aandacht voor interpersoonlijke relaties (begrip kweken tussen familieleden en creëren 

van een positievere sfeer in het huishouden bijvoorbeeld door sterke punten van het gezin 

te bespreken)2. Ook levert deze organisatie groepsbijeenkomsten met lotgenoten om 

ervaringen te delen. De samenwerking tussen de welzijnsorganisaties die betrokken zijn 

bij het gezin wordt gecoördineerd door de thuiszorgorganisatie. Ook staat in dit model de 

gemeentelijke samenwerking centraal. Dit programma wordt in meerdere gemeenten 

uitgevoerd (in steeds iets afwijkende vorm). Gemeenten die het programma gebruiken 

wisselen geregeld ervaringen uit. Zo werden er meerdere bijeenkomsten georganiseerd 

voor gemeentemedewerkers waar ook vrijwilliger en liefdadigheidsorganisaties en enkele 

oudere mantelzorgers aanwezig waren als ervaringsdeskundigen.  

                                                      
2 Meer specifiek staat het volgende centraal:  

 wat de behoeften van de familie en de mantelzorgers zijn; 

 hoe zij tegenover deze situatie staan: hoe voelen zij zich; 

 hoe de interactie binnen het gezin meer functioneel kan worden; 

 hoe problemen kunnen worden opgelost; 

 hoe een crisis kan worden voorkomen en het opstellen van een plan van aanpak bij het ontstaan van een crisis;  

 welke regels er binnen het gezin opgesteld kunnen worden en hoe zich aan deze regels te houden;  

 hoe zij voor zich zelf moeten zorgen en bekendmaking van ‘peer support’ groepen;  

 en welke professionele diensten zijn er nodig en hoe zij deze diensten kunnen aanvragen. 
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Doelgroep  

Familieleden van mensen met een mentale beperking die recht hebben op thuiszorg. De 

gezinnen worden geïdentificeerd door de organisatie waar mensen zich aanmelden voor 

thuiszorg.  

 

Uitvoerder & verantwoordelijke organisatie 

Mental Health Association Tampere ('Omaiset mielenterveystyön tukena Tamperery') 

voerde het project eerst uit en het werd mede georganiseerd door de gemeenten Tampere, 

Nokia en Ruovesi. Waar er eerst aangewezen projectmedewerkers waren die de 

begeleiding aanboden, is het nu een vast onderdeel geworden van het werk van reguliere 

thuiszorgmedewerkers. Zij ontvangen hier nu training voor.  

 

Financiering  

Het wordt gefinancierd door de kansspelautomaten associatie (speelt in Finland een 

belangrijke rol in de financiering van zorg). De diensten worden gratis aangeboden. 

 

Schaal van implementatie 

Het project werd uitgevoerd in drie Finse steden. In 2009-2011 wilde men 30 families per 

jaar deze dienst aanbieden. Het plan was om dit daarna op nationaal niveau te 

implementeren. Momenteel is het project overgegaan in het project  ‘The Outreaching 

work among the elderly caregivers’ in de gehele provincie Pirkanmaa. Om dit werk 

minder tijd te laten kosten voor de thuiszorgmedewerkers is er een kleiner interventie 

pakket ontwikkeld (met twee bijeenkomsten). Deze wordt ook gebruikt door 

professionals werkzaam binnen een huisartsenpraktijk (omdat de stap daarheen minder 

stigmatiserend zou kunnen zijn).   

Ervaringen 

Uit een interne evaluatie is gebleken dat het project positief is ontvangen door zowel 

familieleden, zorgprofessionals als een groep van experts. Vooral het feit dat alles goed 

georganiseerd werd, de geboden concrete handvatten voor de zorg (wat te doen als er iets 

fout gaat), de mogelijkheid om hun verhaal kwijt te kunnen, het gevoel geapprecieerd te 

worden, waren volgens familieleden en zorgprofessionals positieve aspecten van dit 

programma. Het belangrijkste probleem was het tekort aan tijd bij de thuiszorg om hier 

aan deze dienst te besteden. Ook de attitude bij sommige professionals sloot niet aan bij 

deze manier van werken: zij zagen hun werk voornamelijk als het ‘praten’ met de 

patiënten, in plaats van ook observatie van de gehele situatie. Ze waren niet gewend om 

ook naar de mantelzorger te kijken. 

 

Potentiële relevantie voor Nederland 

Bovenal sluit dit model aan bij de beleidsprioriteit om mantelzorg te stimuleren. Door 

tijdig de juiste handvatten te geven aan familieleden kunnen zij beter omgaan met hun 

familielid die zorgbehoevend is en kunnen zij mantelzorg blijven leveren. Daarmee kan 

weer de werkdruk van professionele zorgverleners worden verlaagd. Daarnaast sluit dit 

model goed aan op de prioriteiten om zorg beter te coördineren en meer informatie over 

diensten beschikbaar te stellen door het lokale regiepunt namelijk de 

thuiszorgmedewerker.  
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8. Een organisatie voor de bevordering van vaardigheden van 

zorgprofessionals (Skills for Care), Engeland 

 

Doel  

Het doel van deze organisatie is het behouden van adequaat opgeleide arbeidskrachten. 

Dit wil men bereiken door het ontwikkelen van adequate vaardigheden van 

zorgprofessionals en instrumenten om professionals te behouden en aan te trekken en 

door werkgevers ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van opleidingen en 

trainingen.  

 

Aard interventie/activiteit  

Er is een onafhankelijke ‘kennisinstituut’ t.a.v. arbeidskrachtenontwikkeling opgericht 

voor werkgevers binnen de sociale zorgsector (waar in Engeland persoonlijke verzorging 

en huishoudelijke hulp onder vallen). Het is er op gericht om voor adequaat opgeleide 

medewerkers in de sociale zorg sector te zorgen die op de juiste plek worden ingezet en 

een hoge kwaliteit van zorg leveren. N.B. werkgevers van zorg professionals zijn in 

Engeland vaak ook publieke organisaties (lokale autoriteiten).   

Dit probeert men te bereiken door:  

 Subsidies te verdelen aan werkgevers van zorgprofessionals voor 

beroepskrachtenontwikkeling. 

 Het heeft een werkgevers netwerk opgericht waarvan de deelnemers gevraagd 

worden om succesvolle stageplannen voor te lichten aan andere werkgevers in de 

zorg sector en hen te informeren over de voordelen van stages en de beste 

vormgeving van stages voor het behoud van stagiaires op langere termijn. 

 Het organiseren van presentaties van ‘ambassadeurs van zorgverleners’ om nieuwe 

mensen tot het beroep van ‘social carer’ aan te trekken.  

 Het kenbaar maken van innovatieve vormen van dienstverlening en verwachte 

ontwikkelingen binnen de zorg op hun website. Een manier die de organisatie ook 

gebruikt om innovatieve manieren kenbaar te maken, is de prijsuitreiking voor ‘best 

practices’ in sociale zorg op het gebied van beroepskrachtenontwikkeling en 

innovatie. 

 Het uitvoeren van onderzoek (bv case studies) om ‘good practices’ op het spoor te 

komen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de zeven principes voor het hervormen van 

het arbeidspotentieel: de voorwaarden om de werkwijze van zorgprofessionals te 

kunnen wijzigen zodat zij aansluiten bij de huidige ontwikkelingen. Een ander 

voorbeeld is dat het instrumenten heeft geleid tot een strategie voor een geïntegreerd 

lokaal personeelsbestand. Dit kan door gemeenten worden ingezet bij het uitbesteden 

van sociale zorg (in Engeland besteden veel gemeenten thuiszorg uit aan private 

organisaties).  

 Het heeft een online National Minimum Data Set for Social Care (NMDS-SC) 

opgezet. Hierin is informatie te vinden over de arbeidsmarkt ontwikkelingen binnen 

de zorgsector, o.a. op lokaal niveau, om zo aan beroepskrachtenplanning te kunnen 

doen.  De informatie hiervoor wordt online op anonieme wijze verzameld. Het 

opgeven van informatie vindt plaats op vrijwillige basis.  

 Het ontwikkelen van “hapklare” kwalificaties die de continue professionele 

ontwikkeling bevorderen. 
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Doelgroep 

Deze organisatie is gericht op de ondersteuning van werkgevers van ‘social carers’ 

(welke persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp leveren) in de zorg voor 

volwassenen. 

 

Uitvoerder & verantwoordelijke organisatie 

‘Skills for Care’ is een liefdadigheidsvereniging (en een ‘private company limited by 

guarantee’ (een constructie in GB); het heeft een erkenning als rechtspersoon). Het werkt 

samen met meer dan 48,000 organisaties die sociale zorgverleners in dienst hebben, maar 

ook met vertegenwoordigers van zorggebruikers, mantelzorgers en andere stakeholders.  

 

Financiering  

De organisatie wordt gefinancierd door het ministerie van gezondheidszorg en voor een 

klein gedeelte door de commissie voor opleidingen en vaardigheden (een non-ministeriële 

publieke organisatie). In totaal ontvangt ´Skills for Care´ 40 miljoen pond per jaar.  

 

Schaal van implementatie 

De organisatie levert diensten aan werkgevers in geheel Engeland. In elke regio is er een 

team van Skills for Care die werkgevers ondersteuning kunnen bieden.  

 

Ervaring (wanneer van start en evaluaties) 

De organisatie bestaat in zijn huidige vorm sinds 2005. In 2,5 jaar tijd is het aantal, dat 

stages loopt in de sociale zorgsector met 1/3 gestegen (van 12 tot 18 duizend). Dit succes 

wordt o.a. toegedicht aan deze organisatie. 

 

Website voor andere relevante informatie 

http://www.skillsforcare.org.uk/about_us/what_we_do/what_we_do.aspx  

 

Potentiële relevantie voor Nederland 

Zoals in Engeland, zijn er in Nederland ook grote zorgen over de toekomstige tekorten in 

het aantal zorgverleners. Momenteel is loopbaanontwikkeling en de ontwikkeling van de 

het behoud van de beroepsbevolking binnen de zorgsector voornamelijk afhankelijk van 

de werkgevers en beroepsverenigingen. De handvatten, instrumenten en prikkels 

(verkiezen van good practices en subsidies) die een organisatie als Skills for Care levert 

zullen daarom ook waarschijnlijk in Nederland bijdragen aan het versterken van de 

aantrekkelijkheid van zorgberoepen. Op deze manier kan nieuw personeel worden 

aangetrokken en kan de werkdruk van huidige zorgprofessionals worden verlaagd. 

Verder zou het inzicht dat National Minimum Data Set for Social Care levert, in de steeds 

verder gedecentraliseerde thuiszorg context in Nederland ook van pas kunnen komen.    

 

 

  

http://www.skillsforcare.org.uk/about_us/what_we_do/what_we_do.aspx
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9. De wet voor mantelzorg (Omaishoidon laki), Finland 

  

Doel 

Door het verwachte tekort aan formele zorg is de Finse overheid er op gericht om 

informele zorg te stimuleren. Dit doet zij door op nationaal niveau hun rechten vast te 

stellen en zo ondersteuning te waarborgen. Belangrijk doel in de Finse sterk 

gedecentraliseerde context was ook om een meer gelijke behandeling van mantelzorgers 

tussen gemeentes te creëren door middel van deze nationale wetgeving. 

  

Aard interventie/activiteit  

De wet stelt minimum ondersteuning aan mantelzorgers vast, waaronder:  

- dat gemeenten sociale en gezondheidszorg diensten moeten aanbieden om de 

informele zorg mogelijk te maken. Het gaat hier zowel om langdurige als om 

kortdurende formele diensten. 

- een minimum vergoeding voor mantelzorgers en bijdrage aan het pensioenfonds en 

de ongevallenverzekering van mantelzorgers. Al deze ‘vergoedingen’ zijn niet 

afhankelijk van het andere inkomen van de mantelzorger. 

- minimaal drie dagen per maand verlof, waarin de gemeente de zorgtaken in zijn 

geheel overneemt. 

- dat de gemeente verplicht is begeleiding te organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van 

peer-support groepen.  

 

De gemeente stelt met de mantelzorger een contract op, inclusief de te leveren zorg en de 

diensten en ondersteuning die hij/zij van de gemeente kan verwachten. 

 

Doelgroep  

De wet richt zich zowel op familieleden van gehandicapte personen als op ouderen die 

hulpbehoevend zijn. 

  

Uitvoerder & verantwoordelijke organisatie 

De nationale overheid monitort in hoeverre gemeenten zich aan deze minima houden. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verdere invulling van de voorwaarden voor het 

ontvangen van deze ondersteuning, o.a. door het contract dat (verplicht) wordt afgesloten 

met de individuele mantelzorger. 

  

Financiering  

De financiering van thuiszorg en ook informele zorg is sterk gedecentraliseerd in Finland. 

Gemeenten zijn compleet verantwoordelijk voor het budget. 

  

Schaal van implementatie 

Als gevolg van enkele problemen in de financiële haalbaarheid (zie sectie ervaringen), 

ontvangen niet alle mantelzorgers een bijdrage.  

  

Ervaringen 

Problemen die genoemd worden zijn de tekorten in financiële ruimte in sommige 

gemeenten om informele zorg financieel te ondersteunen. Er blijft namelijk, ondanks de 
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minimum rechten, vrij veel ruimte voor gemeenten om voorwaarden toch aan te scherpen.  

  

Website voor andere relevante informatie 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937 

  

Potentiële relevantie voor Nederland 

In Nederland is – zeker met de Wmo - mantelzorg steeds belangrijker. Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor de ondersteuning van deze mantelzorgers. Er is echter geen ‘recht’ 

op deze ondersteuning op nationaal niveau vastgelegd, m.u.v. het recht van 

hulpbehoevenden op professionele zorg als persoonlijke verzorging en verpleging. Er 

kunnen verschillen ontstaan tussen gemeenten en bij financiële problemen kan de steun 

aan mantelzorgers onder druk komen te staan. De voorzieningen die met deze wet worden 

opgezet, kunnen mantelzorg verder stimuleren. 

 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937
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10. Outcome based commissioning of care packages in social care (Engeland) 

 

Doel 

Het doel hiervan is om de te leveren zorg in termen van uitkomsten vast te leggen, en niet 

in termen van de precieze activiteiten. Hiermee kan de gemeenten die zorg ‘uitbesteden’ 

beter ter verantwoording roepen. Deze wijze van meten van prestaties zou er toe moeten 

leiden dat er efficiëntere en betere zorg kan worden geleverd. 

 

Aard interventie/activiteit  

Waar voorheen zorg werd gecontracteerd op basis van activiteiten, baseert men zich nu 

eerder op uitkomsten. Deze uitkomsten worden per individu geformuleerd en 

omschreven. Een voorbeeld van een uitkomst dat men noemt, is: “A service user might 

[..] state that she wanted her home care service to assist her in feeling fresh and clean. 

This would be regarded as a ‘maintenance’ outcome and in order to achieve it the service 

provider would be expected to negotiate with the user and agree what help was needed, 

within an agreed budget. Rather than specifying a bath or shower on a certain day each 

week, the service could respond more flexibly to the user’s needs and preferences.” 

(Sawyer, 2005). Het gaat hier om ‘hun functionele status’. Een belangrijk onderdeel van 

het introduceren van het ‘outcome based commissioning’ is dat degenen die 

oorspronkelijk de indicatie stelden nu mensen moeten ondersteunen in het formuleren van 

behoeften/de uitkomsten die zij nastreven. Degene die de indicatie stellen, stellen de te 

behalen uitkomsten op, en monitoren in hoeverre deze worden behaald (hoe de ontvanger 

hier over denkt). Het inkomen van ‘uitkomsten’ door gemeenten houdt in “moving from 

control of spending by buying tasks, to strategic control based on cash limited spending 

for providers”. Iedere gemeente (de inkoper van diensten) kan zijn eigen uitkomsten 

opstellen en eigen manier van meten.  

 

Zorgverleners die gecontracteerd willen worden moeten van te voren aan zien te tonen 

hoe zij in hun dienstverlening rekening houden met wat patiënten en de familie wil en hoe 

zij bij zullen dragen aan bredere doelen: economische, sociale en milieu doelen. Lokale 

‘health en wellbeing boards’ (bestaande uit vertegenwoordigers van inwoners en 

verschillende inkopers/uitbesteders van sociale en gezondheidszorg) stellen een lokale 

strategie op en de precies te behalen uitkomsten op lokaal niveau, deze moeten dan 

vertaald worden naar individuele ‘uitkomsten’.  

 

Daarnaast is er een kader om de uitkomsten t.a.v. volwassen sociale zorg gebruikers 

tussen lokale overheden te vergelijken. Dit instrument heet de Adult Social Care 

Outcomes Framework. In de sociale volwassenen zorg worden de uitkomsten op de 

volgende domeinen vergeleken: controle, persoonlijke verzorging, eten en drinken, 

huisvesting, veiligheid, sociale participatie, werk en waardigheid. Hierin wordt rekening 

gehouden met enige verschillen in gebruikers kenmerken. Echter, momenteel is er nog 

geen oplossing om de uitkomsten te verbinden aan de sociale zorg prestaties (betere 

scores kunnen bijvoorbeeld ook te wijten zijn aan verschillen in informele zorg).   
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Doelgroep  

Volwassen die gebruik maken van sociale zorg. Alhoewel er ook een soortgelijke 

werkwijze wordt opgezet voor de gezondheidszorg (dit is echter nog minder ver 

ontwikkeld).  

 

Uitvoerder & verantwoordelijke organisatie 

Gemeenten stellen zelf deze werkwijze op; er is geen nationale verplichting. Wel biedt 

het ministerie handvatten voor de ontwikkeling van deze werkwijze.  

 

Financiering  

Het wordt door de lokale overheden zelf ontwikkeld en dus gefinancierd.  

 

Schaal van implementatie 

In sommige gemeenten is deze manier van uitbesteding en dienstverlening al gestart. 

Echter, in de meeste gemeenten is deze manier van inkopen nog in ontwikkeling. Het 

nationale instrument voor de uitkomsten van de sociale zorg voor volwassenen is ook nog 

in ontwikkeling.  

 

Ervaringen 

Er is zoals aangegeven al in meerdere gemeentes ervaring opgedaan met deze manier van 

werken. Een evaluatie van een zorgaanbieder waarbij er op deze manier is ingekocht, laat 

zien dat na introductie van deze manier van werken bij 68% van de gebruikers de 

gezondheid en het welbevinden toenam, bij 77-78% van de gebruikers de 

onafhankelijkheid toenam en het gevoel meer keuzevrijheid en controle te hebben. 

Daarnaast vond er een afname plaats in ziekmeldingen en steeg de tevredenheid van de 

zorgprofessionals. 

 

Website voor andere relevante informatie 

http://www.qualitymk.nhs.uk/default.as p?ContentID=6239 

http://www.yhsccommissioning.org.uk/index.php?pageNo=553  

http://www.thinklocalactpersonal.org.uk/BCC/Latest/resourceOverview/?cid=8911  

http://www.iriss.org.uk/sites/default/files/iriss_workshop_presentation_sept_2011-

2.ppt#481,48, 

Why take this approach? Paley C, Slasberg C. Implementing outcomes-based 

commissioning. J Care Serv Man 2007;1:1750-1769. 

 

Potentiële relevantie voor Nederland 

Deze manier van financieren en organiseren van zorg sluit op meerdere punten aan bij de 

prioriteiten in de Nederlandse eerstelijnszorg. Ondanks dat het inkoop- en 

indicatiestellingproces in Nederland apart verloopt, kan dit een manier zijn om 

zorgverzekeraars meer rekening te laten houden met andere uitkomsten dan de kosten bij 

het inkopen van zorg. In het ‘outcomes based commissioning’-model wordt er van de 

inkopers verwacht dat ze niet zo zeer kijken naar zorgaanbieders ten aanzien van de 

hoeveelheid diensten die men levert voor een bepaalde hoeveelheid geld maar eerder naar 

in hoeverre de aanbieders bijdragen aan de uiteindelijke uitkomsten, die niet specifiek 

over de geleverde zorg hoeven te gaan maar meer over het algehele functioneren van 

http://www.qualitymk.nhs.uk/default.asp?ContentID=6239
http://www.yhsccommissioning.org.uk/index.php?pageNo=553
http://www.thinklocalactpersonal.org.uk/BCC/Latest/resourceOverview/?cid=8911
http://www.iriss.org.uk/sites/default/files/iriss_workshop_presentation_sept_2011-2.ppt#481,48
http://www.iriss.org.uk/sites/default/files/iriss_workshop_presentation_sept_2011-2.ppt#481,48
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cliënten (zowel op het uitvoeren van taken in de persoonlijke verzorging, als het in 

sociaal functioneren en het gevoel hebben de zaken in eigen handen te hebben). Dit sluit 

ook duidelijk aan bij andere prioriteiten in Nederland: decentralisering van de thuiszorg, 

het verminderen van bureaucratie en meer flexibiliteit in de zorgverlening creëren. 

Doordat uitkomsten in plaats diensten en de meningen van patiënten over de diensten 

centraal staan kunnen zorgverleners meer inventief zijn bij het ontwikkelen van hun 

diensten en het omschrijven van zorgdoelstellingen. Daarnaast geeft dit model ook deels 

antwoord op een vierde prioriteit namelijk het ondersteunen van mantelzorg. 

Familieleden worden betrokken bij het formuleren van de te verwachten uitkomsten van 

de zorgverlening. Ook wordt hun mening meegenomen bij de nationale dataverzameling 

(Adult Social Care Toolkit).  
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11. Een platform voor good practices van gemeenten, Finland 

 

Doel 

Om verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren hebben het ministerie in Finland 

en de vereniging van gemeenten een website opgericht waarop ´good practices´ in de 

gezondheidszorg- en welzijnssectoren gepresenteerd kunnen worden. Door gemeenten – 

die in Finland zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van thuiszorg – van elkaar 

te laten leren, hoeft niet iedere gemeente het wiel opnieuw uit te vinden.  

 

Aard interventie/activiteit  

Het National Institute for Health and Welfare van Finland (THL) ondersteunt en 

stimuleert de identificering, evaluatie, omschrijving en implementatie van good practices 

binnen de  welzijns- en gezondheidszorg sector. Dit doen zij op basis van thematische 

kennis-uitwisselingsnetwerken (bijvoorbeeld rondom zorg voor ouderen, 

beroepskrachtenontwikkeling en informatietechnologie). THL heeft voor verschillende 

stadia in de ontwikkeling van een good practice een model ontwikkeld ter ondersteuning. 

Er zijn speciale begeleiders aangewezen die deelnemers van het netwerk kunnen helpen 

bij bijvoorbeeld het omschrijven van good practices. De informatie door de netwerken 

wordt gepresenteerd in een database.  Het betreft dan good practices die al geëvalueerd 

zijn en die functioneel of effectief zijn bevonden. De database omvat omschrijvingen van 

de good practices (soms met een video).  

 

Doelgroep  

Good practices binnen de gezondheidszorg en welzijnszorg die functioneel of effectief 

zijn bevonden. 

 

Uitvoerder & verantwoordelijke organisatie 

Het ministerie van gezondheidszorg en welzijn in Finland en de Vereniging van 

gemeenten hebben de website opgezet. Het National Institute for Health and Welfare 

(THL) ondersteunt bij het identificeren en omschrijven van good practices.  

 

Financiering  

Het wordt gefinancierd door de Finse overheid. 

 

Schaal van implementatie 

Er staan ca. 100 good practices op de website. 

 

Ervaringen 

Het Good practices programma dat tot doel had om een kader te realiseren voor het 

identificeren van good practices en het verspreiden van deze good practices liep van 2004 

en 2007. Momenteel wordt dit kader nog steeds gebruikt, en is het uitgebreid naar de 

gezondheidszorgsector. 

 

Potentiële relevantie voor Nederland 

Dit platform past binnen de tendens van decentralisering en vooral minder regelgeving. 

Door middel van dit ‘zachte’ beleidsinstrument kan de nationale overheid los van 
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gedetailleerde kwaliteitsmetingen de kwaliteit van zorg of de organisatie van zorg bij 

gemeenten stimuleren zonder overbelasting en overregulering.  
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Bijlage 3: Topic/vragenlijst 
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A. Gerichtheid op het buitenland:  

     Vragen (met gerelateerde topics) 

 

1. Of en op welke manier krijgt u informatie over hoe de eerstelijnszorg en thuiszorg 

in het buitenland georganiseerd is? 

o Lezen internationale tijdschriften op gebied van de eerstelijns- of 

thuiszorg  

o Websites en e-mail-alerts 

o Internationale conferenties 

o Werkbezoeken buitenland 

o Redenen voor interesse/wat verwacht men er uit te kunnen halen  

2. Heeft u zich in uw eigen werk ooit laten inspireren door hoe de zorg in andere 

landen georganiseerd is?  

o Modellen uit het buitenland die hen geïnspireerd hebben 

o Redenen waarom deze modellen inspirerend zijn 

o Manieren van en uitdagingen bij vertaling naar eigen praktijk 

3a. Zo ja, wat heeft u er precies mee gedaan (er over praten; plannen maken; er 

effectief wat mee doen)?  Waarom heeft dit voorbeeld uit het andere land u, denkt 

u, geïnspireerd?   

3b. Zo nee, wat zijn volgens u de redenen dat u niets doet met de informatie over de 

eerstelijnszorg en thuiszorg uit andere landen in uw eigen werk? 

4.   Zou u meer op de hoogte willen zijn van de ontwikkelingen binnen zorgsector in 

andere landen? 

 Onderwerpen waar men geïnteresseerd in is 

 Redenen waarom men deze resultaten zou willen bijhouden 

 Redenen waarom men deze resultaten niet perse wil bijhouden 

 

B. Onze 3 voorbeelden (vragen per voorbeeld):  

 Vragen of de geïnterviewde de voorbeelden heeft kunnen lezen. Zelf een korte 

samenvatting geven.   

 

Vragen (met gerelateerde topics) 

1. In hoeverre vindt u dat het voorbeeld aansluit op huidige vraagstukken in de 

Nederlandse eerstelijnszorg/thuiszorg?  

o Op welke uitdagingen sluit het aan 

o Welke elementen interessant 

o welke elementen mogelijk toepasbaar  

o elementen die moeten worden aangepast 

o wat voor aanpassingen zouden er nodig zijn om die toepassing te 

realiseren?  

o (redenen waarom elementen niet bruikbaar zijn (gunstige en ongunstige 

omstandigheden in Nederland) ) 

 Aansluiting op onze financiële context 

 Aansluiting op onze politieke context 

 Aansluiting op onze culturele context 

 Aansluiting op onze zorgsector context (rolverdeling 

zorgprofessionals, rol patiënten, coördinatie etc.). 
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C. Terugblik: 

 Vragen (met gerelateerde topics) 

 

1. Wat vond u van deze exercitie (adhv drie voorbeelden kijken wat we er in NL aan 

hebben)? 

2. Bevatten de voorbeelden voldoende informatie om over de bruikbaarheid te 

kunnen oordelen, en zo niet, welke informatie ontbrak er?  

3. Welke informatie die u wel heeft ontvangen, vindt u cruciaal? 

 Elementen bruikbaar 

 redenen 

4. Hebt u suggesties om het gebruik en de toegang tot dit soort informatie in de 

praktijk te verbeteren? 

 soort informatie (hoe tot de bruikbare kennis te komen) 

 doelgroep voor informatie (wie zouden vooral bereikt moeten worden; hoe 

werkt het van de koepels naar beneden; wie zou u zeker uitnodigen om over 

de resultaten te discussiëren?) 

 vorm van disseminatie? 

 


