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Rol van de specialist ouderengeneeskunde in 
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De laatste jaren zijn er steeds meer kleinschalige woonvormen ontstaan gericht op mensen met 
dementie. In een kleinschalige woonvorm wordt zorg verleend aan een kleine groep bewoners in 
een herkenbare, huiselijke omgeving. De toename van deze woonvormen is mede een gevolg van 
het veranderende overheidsbeleid dat zich richt op het langer thuis wonen van ouderen. Ook 
hebben we te maken met nieuwe wetgeving, gewijzigde financieringsvormen en zien we dat de 
traditionele verzorgingstehuizen verdwijnen.  

Hoewel de oprichting van kleinschalige woonvormen een begrijpelijke ontwikkeling is, blijkt in de 
praktijk dat nieuwe zorgaanbieders vaak onvoldoende goede zorg waarborgen en dat de 
randvoorwaarden hiervoor niet altijd op orde zijn. Dit is zowel gesignaleerd door De Inspectie van 
Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Verenso, de 
vereniging van specialisten ouderengeneeskunde.  

Onderzoek Verenso 
Omdat Verenso haar leden wil ondersteunen in hun rol binnen kleinschalige woonvormen, is een 
verkennend onderzoek uitgevoerd om ervaringen te inventariseren. Er werden interviews gehouden 
met specialisten ouderengeneeskunde die werkzaam zijn in een kleinschalige woonvorm waar 
mensen met dementie wonen, of die werken in een woonvorm waarin zorg voor mensen met 
lichamelijke beperkingen en mensen met dementie wordt gecombineerd. 

De resultaten van het onderzoek kunnen worden verdeeld in twee thema’s: de organisatie van de 
zorg en de inhoud van de zorg. De organisatie van de zorg heeft betrekking op het management, 
veiligheid en zaken gerelateerd aan het bieden van (persoonsgerichte) zorg. De inhoud van de zorg 
gaat over de werkzaamheden van de specialist ouderengeneeskunde en de samenwerking met 
andere disciplines, zoals de verpleging en de huisarts. 

 
Conclusies 
Uit het onderzoek komen de volgende conclusies naar voren: 

1. Specialisten ouderengeneeskunde signaleren dat de randvoorwaarden die nodig zijn voor het 
leveren van kwalitatief goede zorg en patiëntveiligheid niet in elke kleinschalige woonvorm 
geborgd zijn. Voorbeelden van randvoorwaarden zijn de aanwezigheid van voldoende kennis 
over de doelgroep bij het zorgpersoneel, aanwezigheid van werkbare richtlijnen en protocollen 
en de beschikbaarheid van benodigde hulpmiddelen zoals een laag-laagbed.  

 
2. Een adequate bestuurlijke visie en duidelijkheid ten aanzien van verantwoording ontbreekt in 

veel gevallen. Specialisten ouderengeneeskunde merken in de praktijk dat er soms patiënten 
worden toegelaten die meer of andere zorg nodig hebben dan de kleinschalige woonvorm kan 
bieden. Dit geldt met name voor complexe zorgvragen bij het voortschrijden van de ziekte of 
toenemende beperkingen. De verwachtingen van de patiënt en de familie komen dan niet 
overeen met de werkelijkheid. Daarom is het van belang om al vóór het openen van de deuren 
helder te hebben wie de doelgroep is en welke zorg en (medische) behandeling daarvoor nodig 
is of nodig kan gaan zijn. Specialisten ouderengeneeskunde die werkzaam zijn in op zichzelf 
staande particuliere woonvormen melden meer knelpunten dan de specialisten 
ouderengeneeskunde die werkzaam zijn in een kleinschalige woonvorm die is opgezet vanuit 
een grotere (bestaande) zorgorganisatie. 
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3. Specialisten ouderengeneeskunde zijn nog zoekende in het nieuwe zorglandschap en hebben 
behoefte aan handvatten om taken en verantwoordelijkheden beter te adresseren en te 
organiseren.  
 

4. De specialisten ouderengeneeskunde zijn over het algemeen zeer tevreden over de 
samenwerking met de huisartsen. Zij pleiten daarom voor een blijvend samenwerkingsverband 
omdat beide disciplines nodig zijn om de benodigde medische zorg in een sterk vergrijzende 
samenleving te kunnen waarborgen. In het veranderende zorglandschap is er behoefte aan 
handvatten om die samenwerking goed vorm te geven.            

 

Aanbevelingen 
Naar aanleiding van het onderzoeksrapport doet Verenso een aantal aanbevelingen voor de 
specialist ouderengeneeskunde, het ministerie van VWS en patiënten en hun naasten.  
 
Specialist ouderengeneeskunde 
Voordat een specialist ouderengeneeskunde aan de slag gaat binnen een kleinschalige woonvorm, 
is het belangrijk om heldere afspraken te maken over taken, verantwoordelijkheden en benodigde 
randvoorwaarden voor goede zorg en behandeling. Deze afspraken moeten zowel met het bestuur 
als met de betrokken huisartsen gemaakt worden. Ter ondersteuning heeft Verenso een 
gespreksleidraad opgesteld. Verenso zal ook in gesprek gaan met de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV) en LAEGO (landelijke adviesgroep eerstelijns geneeskunde) om na te gaan hoe 
een constructieve samenwerking verder kan worden gestimuleerd en worden ondersteund.   
 
Ministerie van VWS 
Verenso adviseert het ministerie van VWS om zorg te dragen voor een minimale basis van kwaliteit 
als het gaat om de oprichting van kleinschalige woonvormen. Aangezien de gesignaleerde 
problemen door meerdere partijen landelijk worden gemeld, lijkt er behoefte te zijn aan 
regelgeving voor het opzetten van kleinschalige woonvormen. In deze regelgeving zou kunnen 
worden opgenomen dat een zorginstelling al vóór het openen van de deuren een kwaliteitsbeleid 
moet hebben ontwikkeld en dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt rondom het leveren en 
organiseren van de medische en paramedische zorg. 

Patiënten en hun naasten 
Verenso raadt patiënten en hun naasten aan om bij het kiezen voor een zorginstelling goed te 
letten op de beoogde doelgroep, het zorgaanbod en welke artsen betrokken zijn. Hierbij moet ook 
rekening worden gehouden met mogelijke ontwikkelingen op de lange termijn en de benodigde 
expertise en hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn. Zo kan een realistische inschatting worden 
gemaakt of het mogelijk is om ook in de laatste levensfase in deze kleinschalige woonvorm te 
blijven wonen.  
 

Meer informatie 
Wilt u meer weten? Lees het volledige rapport op onze website.  
 
Over Verenso 
Wij zijn de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Als leden van Verenso staan wij voor 
de best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe 
zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven. Samen zetten wij ons in voor een hoogwaardige kwaliteit 
van ons medisch handelen en een optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen 
de gezondheidszorg. 
 

 

https://www.verenso.nl/_asset/_public/Nieuws/De-rol-van-de-SO-in-kleinschalige-woonvorm-19122018.pdf

