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Praktijkvoering, wat past bij mij?

When you talk,  
you are only repeating  

what you already know.
But if you listen,  

you may learn something new.

Dalai Lama
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VOORWOORD

Het Verenso project ‘SO 2020’ is opgestart om specialisten ouderen- 
geneeskunde en aankomende specialisten ouderengeneeskunde voor  
te bereiden op alle veranderingen die plaatsvinden in de zorgwereld.
Anno 2017 werken de meeste specialisten ouderengeneeskunde in dienst-
verband bij een zorginstelling. Daarnaast werken er collegae als ZZP-er. 
Zij zijn als tijdelijke invaller actief en hebben daarvoor een BV of een 
eenmanszaak opgericht.

Er zijn echter nog andere mogelijkheden van praktijkvoering. De toekom-
stige financieringsmogelijkheden van de specialist ouderengeneeskunde 
via de Zorgverzekeringswet voor de activiteiten in de eerste lijn brengen 
ook weer andere mogelijkheden van praktijkvoering met zich mee. 
Daarvoor dient men een eigen bedrijf op te richten (zoals een BV of een 
eenmanszaak) of samen met andere professionals een coöperatie of 
maatschap op te starten. In dit boek worden de mogelijkheden daarvoor 
beschreven. De eerste samenwerkingsverbanden hebben zich inmiddels 
gevormd en in 2017 wordt hiermee de nodige ervaring opgedaan en 
binnen Verenso gedeeld. 

Naar verwachting zal in 2019 extramurale behandeling overgaan naar de 
Zorgverzekeringswet. Mogelijk gaan in de toekomst ook delen van de 
behandeling van de Wet langdurige zorg (Wlz) over naar de Zorg- 
verzekeringswet. Als beroepsvereniging zijn we hierop goed voorbereid. 
We proberen zowel specialisten ouderengeneeskunde die in dienst zijn 
van een instelling en werken binnen de Wlz te ondersteunen, als specia-
listen ouderengeneeskunde die willen werken binnen een groep of als 
maatschap met zelfstandige afspraken via de Zorgverzekeringwet. 

Er is dus keuze voor de specialist ouderengeneeskunde hoe hij  
zijn diensten kan aanbieden. U kunt denken aan het werken vanuit een 
gezondheidscentrum, een zelfstandige zorggroep van specialisten oude-
rengeneeskunde of aan het werken binnen een vakgroep of zelfstandige 
behandeldienst. De vele vormen maken het vaak moeilijk om te kiezen, 
wat past u?
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In deel 1 vindt u praktische informatie voor als u overweegt om als groep 
specialisten ouderengeneeskunde een samenwerkingsverband aan te 
gaan. Daarnaast heeft de werkgroep ‘Formats voor behandelpraktijken’ 
van het project ‘SO 2020’ ervoor gekozen om een aantal specialisten 
ouderengeneeskunde aan het woord te laten. Deze specialisten ouderen-
geneeskunde lichten de keuze toe die zij gemaakt hebben. Centrale 
vragen waren ‘welke karaktereigenschappen moet je hebben om te 
kiezen voor deze specifieke bedrijfsvoering, wat maakt het zo leuk om op 
deze manier je bedrijfsvoering in te richten, en welke tips en valkuilen 
heb je voor collega’s?’ Deze informatie treft u aan in deel 2 van dit 
document.

Namens de werkgroep hoop ik u met dit boek enkele duidelijke handvat-
ten te hebben gegeven om voorbereid te zijn op alle veranderingen in de 
zorgwereld.

Maarten Decates
Voorzitter werkgroep Formats voor behandelpraktijken,  
specialist ouderengeneeskunde 
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1.1  KERNKWALITEITEN SPECIALIST  
OUDEREN GENEESKUNDE

Het vak van de specialist ouderengeneeskunde kent vele vormen. In de 
verscheidenheid van patiënten en aandoeningen vinden we één gemene 
deler: de specialist ouderengeneeskunde levert medische zorg aan 
patiënten met hoog complexe problemen waarvan het overgrote deel een 
hoge leeftijd heeft bereikt.

Doordat de specialist ouderengeneeskunde veel verschillende doel- 
groepen behandelt en alleen die patiënten ziet met hoog complexe 
problematiek, is het een intensief vakgebied. Daarom is het heel belang-
rijk om een goede ‘work life balance’ te hebben. In de praktijk komt het 
erop neer dat 75% van de specialisten ouderengeneeskunde het vak in 
deeltijd uitoefent. 

Het werk van specialisten ouderengeneeskunde kenmerkt zich door 
analytisch te denken, doortastend te handelen en goed te prioriteren. 
Door deze vaardigheden zijn ze in staat om de focus te leggen op de 
voornaamste problemen die een patiënt ervaart. Hierdoor wordt er een 
medisch behandelplan opgesteld dat beoogt positief bij te dragen aan de 
gevoelde kwaliteit van leven door de patiënt. Om dat doel te bereiken 
gedraagt de specialist ouderengeneeskunde zich als een spin in het web. 
Deze specialist is de verbinder tussen verschillende professionals, 
beschikt over een hoog regelniveau en is een probleemoplosser.
Om het doel te bereiken gaat de specialist ouderengeneeskunde een 
duurzame relatie aan met de patiënt (en diens partner of familieleden)  
en bouwt een vertrouwensband op. Hierdoor kan de specialist ouderen- 
geneeskunde de patiënt op een laagdrempelige manier inzicht geven in 
zijn of haar problemen en mogelijke oplossingen aanreiken wat stress- 
verlagend en therapeutisch werkt bij de patiënt.

Deze duurzame relatie gaat de specialist ouderengeneeskunde tevens aan 
met andere professionals waarmee hij samenwerkt. Denk hierbij aan 
zorgteams, huisartsen, fysiotherapeuten, gedragstherapeuten et cetera. 
Door deze goede samenwerking komt hij tot een doeltreffend netwerk 
waaruit geput kan worden als de patiëntsituatie daarom vraagt.
De patiëntengroep van de specialist ouderengeneeskunde kenmerkt zich 

DEEL 1
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door comorbiditeit en multimorbiditeit gecombineerd met specifieke 
ouderdomsverschijnselen zoals Arthrosis deformans, osteoporose et 
cetera. De problemen zijn hoog complex en het doel van de behandeling 
is niet zozeer gelegen in het wegnemen of genezen van de ziekte(n) (dat 
wil zeggen de chronische ziekten, wel de behandeling van incurrente 
ziekten) maar heeft als doel het streven van herstel van functionaliteit en 
zelfredzaamheid en/of een optimale kwaliteit van leven. Met deze manier 
van medische zorg verlenen willen specialisten ouderengeneeskunde 
onder- en overbehandeling bij patiënten voorkomen. Dit doen zij door 
regievoering op het medisch behandelplan, afstemming van behandelin-
gen en het toepassen van advance care planning (ACP).

1.2 STARTEN 

EN WAT WILT U?
De introductie van de specialist ouderengeneeskunde in de 
Zorgverzekeringswet biedt nieuwe mogelijkheden. Zorg door specialisten 
ouderengeneeskunde vindt niet meer alleen plaats binnen de muren van 
een instelling, maar heeft ook een plaats naast de huisartsenzorg in de 
eerste lijn. Als gevolg daarvan is het niet meer vanzelfsprekend dat een 
specialist ouderengeneeskunde altijd in dienst is van een instelling. 

Dit hoofdstuk van het boek ondersteunt u bij het starten van een organi-
satorisch samenwerkingsverband door belangrijke onderwerpen op een rij 
te zetten. Het is aan u om te kiezen hoe u uw bedrijf wilt inrichten en 
welke werkvorm het beste bij u past.

HET BEGINT MET PROFILEREN
Het is belangrijk dat u weet, voordat u een praktijk start, welke praktijk 
bij u past. Welke (medische) visie, welke werkwijze en welk type patiënt-
benadering spreekt u aan. Onder welke condities, reistijden, diensten, 
gewenst inkomen et cetera wilt u werken? Alles begint dus met een 
gedegen zelfanalyse. 
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Trap niet in de valkuil om u te beperken tot een lijstje met sterke en 
zwakke punten. Want waar een eigenschap soms een zwakte lijkt te zijn, 
is deze in een andere omgeving juist een sterk punt. Voorbeeld hiervan is 
‘het niet solistisch kunnen werken’. Dit is een nadeel in een éénmansbe-
drijf, maar een voordeel in een groepspraktijk waar teamspelers onge-
looflijk belangrijk zijn.

WAT GAAT U BIEDEN EN AAN WELKE DOELGROEP?
Wilt u werkzaam zijn in de eerste lijn, in de Wlz of allebei? Kiest u voor 
een speerpunt, bijvoorbeeld GRZ, palliatieve zorg, zorg tijdens eerste-
lijnsverblijf of wilt u het hele scala van de ouderengeneeskunde bieden? 
En wat betreft ANW-diensten? Het is belangrijk om hier keuzes in te 
maken en zo nodig samen te werken met collega’s die dezelfde of juist 
andere speerpunten willen bieden. 

Er zijn twee groepen patiënten:
1.  Patiënten die (nog) niet in bezit zijn van een Wlz-indicatie. 

De huisarts is voor deze groep het eerste (medische) aanspreekpunt. 
Wanneer de zorgvraag van de patiënt daar om vraagt kan de huisarts 
de specialist ouderengeneeskunde inschakelen om aanvullende 
medische zorg te leveren of de medische behandeling tijdelijk over te 
nemen. De specialist ouderengeneeskunde neemt de medische 
behandeling over wanneer een patiënt op een afdeling voor geriatri-
sche revalidatie of eerstelijnsverblijf (in een verpleeghuis) verblijft. 
Deze patiënten ontvangen allen zorg uit de Zvw.

2. Patiënten met een Wlz-indicatie die:
  a.  wonen in een Wlz-instelling met erkenning voor behandeling.  

Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderen-
geneeskunde in die instelling. Zij ontvangen de medische zorg 
vanuit de Wlz. 

  b.   niet in een Wlz-instelling met behandeling wonen, maar bijvoor-
beeld thuis wonen of in een kleinschalige woonomgeving, waarbij 
zorg en wonen gescheiden zijn.  
Deze patiënten ontvangen de algemene medische zorg van de 
huisarts. De specialist ouderengeneeskunde kan door de huisarts 
worden ingezet voor aanvullende geneeskundige zorg. Deze 
aanvullende zorg komt dan vanuit de Wlz. 
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Tegenover u in de spreekkamer zitten mondige en minder mondige 
patiënten. Soms in gezelschap van de partner of mantelzorger. 
Iedere patiënt heeft zijn achtergrond, opvattingen en wensen. De 
opvattingen en wensen zijn afhankelijk van het ziekteproces waarin 
de patiënt zich bevindt en de problemen die hij/zij in het dagelijks 
leven ervaart. Voor alle patiënten geldt dat zij behoefte hebben aan 
een arts die zij kunnen vertrouwen, waar zij open mee in overleg 
kunnen gaan over de (on)mogelijkheden die er zijn. De specialist 
ouderengeneeskunde neemt de regiefunctie in complexe situaties 
van de huisarts over en begeleidt de patiënt (en diens naasten) 
deskundig voor, tijdens en na ziekte. In overleg met de patiënt komt 
u tot de voor hem of haar beste keuzes. Zo levert u patiëntenzorg op 
maat. 

WIE IS UW OPDRACHTGEVER?
En wie is uw opdrachtgever? Is dat de patiënt die zich rechtstreeks tot u 
wend? (deze vorm is (nog) niet opgenomen in welke verzekeringspolis 
dan ook)? Is dat de patiënt die door de huisarts naar u is verwezen? Is 
het een instelling die u wilt contracteren voor hun groep bewoners? 

De grootste zorgverzekeraars zijn op dit moment VGZ, CZ, Menzis en 
Zilveren Kruis. Vaak bieden verzekeraars verschillende merken aan zoals 
FBTO, Delta Lloyd en Promovendum. U sluit over het algemeen een 
contract af met de grootste zorgverzekeraar in uw regio, de zorgverzeke-
raar waar veel van uw patiënten verzekerd zijn. Mochten patiënten zich 
bij u melden die bij een andere zorgverzekeraar zijn aangesloten, dan 
kunt u de overeenkomst met uw preferente zorgverzekeraar aan hen 
toezenden met het verzoek deze te ondertekenen. In de volksmond 
noemen we dit: dat ‘verre’ verzekeraars ‘het contract volgen’. Let wel het 
‘contract volgen’ is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. 

U kunt er ook voor kiezen om in onderaanneming te werken. In dat geval 
werkt u in opdracht van een huisartsenpraktijk, een praktijk van specialis-
ten ouderengeneeskunde of het verpleeghuis, waarbij u uw dienstverle-
ning bij hen in rekening brengt. De huisartsenpraktijk dan wel de specia-
listen ouderengeneeskundige praktijk of het verpleeghuis heeft een 



13

overeenkomst met de verzekeraar of het zorgkantoor. In dat geval 
spreken we van onderaanneming. 

De basis van uw declaraties zijn gelegen in de beleidsregels van de NZa. 
Op de website van het NZa vindt u de relevante beleidsregels en tarieven. 
Op basis van de weergegeven maximumtarieven kunt u afspraken maken 
met uw opdrachtgever. Voor de financiering van diverse situaties kunt u 
de actuele stand van zaken vinden op de website van de NZa.

1.3 DE JUISTE RECHTSVORM

Kies de juiste rechtsvorm bij uw bedrijfsplan. Sommige rechtsvormen 
stellen specifieke eisen aan uw bedrijfsplan. We gaan hier kort in op de 
belangrijkste aspecten van de verschillende rechtsvormen. Op de website 
ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over het starten van een 
onderneming en de verschillende rechtsvormen. Twijfelt u over de best 
passende rechtsvorm? Raadpleeg dan een professionele adviseur.

EENMANSZAAK 
Een eenmanszaak is eenvoudig op te richten. U kiest een handelsnaam en 
controleert of niemand anders deze naam reeds in gebruik heeft en na 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel kunt u aan de slag. 
Documenteer alles vanaf het begin af aan goed. Ook als eenmanszaak 
bent u verplicht om een administratie bij te houden en in enkele gevallen 
zult u omzetbelasting (BTW) moeten afdragen, vooral wanneer u adviezen 
geeft aan instellingen en een geneeskundige verklaring over de wilsbe-
kwaamheid verstrekt. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat u 
privé/persoonlijk verantwoordelijk bent voor alles wat verband houdt met 
de eenmanszaak. Mochten de zaken wat minder gaan dan verwacht en 
het bedrijf kan de rekeningen niet meer betalen, dan bent u prive/
persoonlijk aansprakelijk. De rechtsvorm eenmanszaak stelt geen eisen 
aan het bedrijfsplan. 

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA (VOF)
Een vennootschap onder firma is een optie wanneer u samen met andere 
ondernemers een bedrijf wilt beginnen. U registreert de VOF bij de Kamer 
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van Koophandel. Iedere vennoot betaalt inkomensbelasting over het 
eigen deel van de winst. Alle vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk voor 
de schulden van de VOF. Dit geldt ook voor de schulden die een andere 
vennoot heeft gemaakt. Statuten of een vennootschapscontract zijn niet 
verplicht. Bij een bedrijfsplan voor een VOF kan het beste extra aandacht 
worden geschonken aan het beschrijven van de bedrijfsstructuur. Hoe 
verhouden de vennoten zich en wat is de taakverdeling. Ook bij de 
financiën is het verstandig op papier te zetten hoe de winst wordt ver-
deeld.

DE MAATSCHAP
Een maatschap moet worden ingeschreven bij het Handelsregister. De 
maten (partners) werken gelijkwaardig samen en de winst wordt evenre-
dig verdeeld over de maten. Maten zijn persoonlijk aansprakelijk voor 
schulden in de maatschap, maar de maten gaan alleen verplichtingen aan 
voor zichzelf en niet voor de andere maten (tenzij met een maatschaps- 
contract anders is overeengekomen). Ook bij een maatschap hoeft geen 
akte te worden opgesteld, maar het is aan te raden de afspraken vast te 
leggen in een maatschapscontract. 

BESLOTEN VENNOOTSCHAP (BV)
De bedrijfsstructuur van een BV is complexer dan een eenmanszaak, VOF 
of maatschap. Zo staat er boven een BV als werkmaatschappij een 
Holding. De Holding ontvangt van de BV in dat geval een Management 
Fee en de ondernemer (bij een BV spreekt u dan van een Directeur Groot 
Aandeelhouder (DGA)) wordt vanuit de Holding verloond. Daarnaast is de 
aansprakelijkheid in een BV anders geregeld. Een BV is een rechtspersoon 
op zich. Hierdoor bent u in geval van aansprakelijkheid als DGA privé/
persoonlijk beter beschermd. Voor het oprichten van een BV is een 
notariële akte nodig. Als u vreemd kapitaal wilt aantrekken, bijvoorbeeld 
van een bank of een andere kapitaalverstrekker, is het belangrijk om in 
het bedrijfsplan aandacht te besteden aan solvabiliteit en dekkingsgraad 
bij een eventuele lening. Om in aanmerking te komen voor een contract 
met een ziektekostenverzekeraar dient de BV aan de transparantie-eisen 
te voldoen zoals die worden gesteld door de Wet toelating zorginstellin-
gen (WTZi).
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STICHTING OF VERENIGING
Een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt 
opgericht met een akte van een notaris. Statuten moet worden  
in geschreven bij de Kamer van Koophandel. Verenigingen en stichtingen 
hebben in plaats van een ondernemer of DGA een bestuur dat verant-
woordelijk is voor de gang van zaken binnen de organisatie. De bestuur-
ders zijn niet privé/persoonlijk aansprakelijk voor schulden. Daarnaast 
hebben verenigingen en stichtingen meestal geen winstoogmerk, maar 
zijn in het leven geroepen om een bepaald doel te realiseren. De bestuur-
ders van de stichting zijn niet in loondienst maar kunnen een vergoeding 
ontvangen voor hun werkzaamheden. Ook kan een stichting personeel in 
dienst nemen. De winst van de onderneming moet worden besteed aan 
het doel. 

Net als bij andere bedrijfsplannen start u een bedrijfsplan voor een 
stichting of vereniging met een beschrijving van de plannen of doelen. In 
plaats van de ondernemers beschrijft u de bestuursleden. Ervaring en 
motivatie wekken vertrouwen en kunnen dan ook het beste worden 
beschreven in het bedrijfsplan. Mocht u financiering nodig hebben voor de 
stichting/vereniging, motiveer de financieringsbehoefte dan uitvoerig en 
besteed aandacht aan de resultatenrekening. Waaruit bestaan de inkom-
sten van de stichting/vereniging? Uit giften, subsidie et cetera? Wanneer 
kan de lening worden terugbetaald? Stel dat de lening niet kan worden 
terugbetaald, kan de stichting/vereniging dan een beroep doen op een 
instantie die garant staat? Uiteraard zijn dit vragen die niet aan de orde 
zijn als er geen sprake is van een financiering. De meeste verenigingen 
en stichtingen stellen echter geen bedrijfsplan op als er geen sprake is 
van een financieringsvraagstuk.

DE COÖPERATIE
Een coöperatie is een vereniging die overeenkomsten aangaat met en 
voor haar leden. Een coöperatie behartigt de zakelijke belangen voor haar 
leden, bijvoorbeeld de inkoop. Een coöperatie is een ondernemersvorm 
waarbij leden zelfstandig zijn én samenwerken. Leden kunnen in een 
coöperatie bijvoorbeeld een opdracht aannemen waar zij zelfstandig niet 
toe in staat zouden zijn en waarbij de klant één aanspreekpunt heeft. 
Beschrijf in het ondernemingsplan welke activiteiten in gezamenlijkheid 
worden uitgevoerd, wie de partners binnen de coöperatie zijn en welke 
rechtsvorm de partners hebben.
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Let op: als u als ZZP-er in een coöperatie werkt dan heeft u meerdere 
opdrachtgevers nodig om door de belastingdienst als ondernemer te 
worden aangemerkt. 

N.B. Veel huisartspraktijken hebben zich verenigd in een coöperatie.

UZELF PROFILEREN EN IN DE MARKT ZETTEN
Uw artsendiploma en het diploma specialist ouderengeneeskunde zijn 
onvoldoende kwalificaties om automatisch partner te worden in een 
praktijkgroep specialisten ouderengeneeskunde. U dient zich zelf te 
kunnen verkopen. Dat behelst in ieder geval dat u zichzelf kent, dat u 
weet wat u wilt en onder woorden kunt brengen wat u kunt bijdragen aan 
het grote geheel binnen de praktijkgroep. Dit vergt speciale vaardigheden 
waarvoor tal van cursussen geschreven zijn. 
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1.4 ZOEK DE JUISTE PARTNERS

Denk bij het zoeken naar uw partners voor de groepspraktijk aan de 
netwerken waar u al deel van uit maakt. U kunt hierbij denken aan 
contacten binnen uw regiogebied, contacten vanuit de regio- en bijscho-
lingsbijeenkomsten, LinkedIn, groepspraktijken die al op internet te 
vinden zijn et cetera. Surf rond op het internet en ga gesprekken aan. 

TOETSEN  
Als u een zelfanalyse maakt komen daar criteria uit voort. De criteria 
gaan over vaktechnische zaken, gedragsvormen en normen, persoonsge-
bonden criteria, praktijk ondersteunende criteria et cetera. Als u gesprek-
ken met collega’s aangaat om te bezien of u partners wilt/kunt worden 
dan is het van belang deze criteria over en weer te toetsen.

SWOT-ANALYSE
Als u met partners besloten hebt een organisatorisch samenwerkingsver-
band aan te gaan dan is het zaak een goede SWOT-analyse uit te voeren.

Kansen Bedreigingen

S
te

rk
te

s Uitbuiten
 2onderneem stappen!

1
OFFENSIEF

Benadrukken sterktes
 2volg de concurrentie

2
DEFENSIEF

Z
w

ak
te

s Ombuigen
 2verbeter de zwaktes!

3
SCHOON SCHIP MAKEN

Turn-around
 2ga de confrontatie aan!

4
OVERLEVEN & CRISIS

Stel naar aanleiding van uw uitkomsten met elkaar een prioriteitenlijst 
op. U kunt niet alles tegelijk aanpakken. De doelen dienen specifiek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch te zijn en voorzien te zijn van een 
tijdplanning. 
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Zet de doelen om in een actieplan en stel u zelf altijd de volgende vragen: 
 2 Wat willen we bereiken
 2 Waarom willen we dit bereiken
 2 Wanneer willen we dit bereiken
 2 Waar willen we dit bereiken
 2 Wie zijn betrokken

Voorbeeld van een doel
Over twee jaar kennen de huisartsen ons, begrijpen zij welke meerwaar-
de wij voor hun patiënten hebben en verwijzen zij op tijd hun patiënten 
met complexe problemen naar ons door. Hierdoor kunnen patiënten 
langer met de juiste zorg thuis blijven wonen, worden onnodige zieken-
huisopnames vermeden en wordt opname in een verpleeghuis uitgesteld.

Leg dit vast op de volgende gebieden:
 2 Zorgaanbod
 2 Financiën
 2 Patiënttevredenheid
 2 Huisartsentevredenheid
 2 Kwaliteit 

SAMENWERKING
Door de werkvorm die een specialist ouderengeneeskunde hanteert 
ontkomt deze beroepsgroep niet aan samenwerking. Besteed daar 
voldoende aandacht en tijd aan. Maak met de groep keuzes over welke 
samenwerkingsverbanden u belangrijk acht, zorg voor duidelijke motie-
ven bij het aangaan van de samenwerking en maak heldere en schriftelij-
ke afspraken met elkaar.
 
Voor de financiële vertaling van uw plannen adviseert Verenso u een 
adviseur te raadplegen. Dit kan een accountant en/of fiscalist zijn. 
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1.5 CHECKLIST 

Checklist voor het opzetten van een georganiseerd samenwerkingsver-
band van specialisten ouderengeneeskunde.

 2 Kies een rechtsvorm voor uw samenwerkingsverband. Informatie over 
rechtsvormen vindt u op de website van de Kamer van Koophandel. 

 2 Maak uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel in orde.
 2 Vraag vervolgens een AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer) aan bij 

Vektis. (Let op: als u een AGB-code bij Vektis aanvraagt, heeft u uw 
Kamer van Koophandel nummer nodig. Schrijf u daar dus eerst in). 

 2 Voor een WTZi toelating heeft u statuten nodig voor uw rechtsvorm. 
Een notaris kan deze met u opstellen. Indien de notaris de statuten 
voor uw rechtsvorm opstelt, kan deze ook uw inschrijving in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel regelen. 

 
Meer informatie is ook te vinden op de website van de belastingdienst 
(zakelijk ondernemen). 

Meld bij uw notaris dat de statuten dienen te voldoen aan de transparan-
tie-eisen zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit WTZi (zie website van 
het WTZi). Voor de WTZi toelating is het van belang dat de statuten 
voldoen aan de transparantie-eisen zoals genoemd in het 
Uitvoeringsbesluit WTZi. Bij de aanvraag mogen concept-statuten meege-
stuurd worden. Zodra deze beoordeeld zijn, informeert het CIBG u of deze 
aan de transparantie-eisen voldoen, waarna u ze eventueel kunt aanpas-
sen. U moet de akte daarna wel door de notaris laten passeren; een 
toelating wordt pas afgegeven op basis van de definitieve statuten.
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 2 Vraag een toelating WTZi aan als zorgaanbieder. Ga voor alle informa-
tie en de aanvraag naar de website van de WTZi. Er zijn geen kosten 
verbonden aan het aanvragen van een WTZi-toelating. 

 2 Neem contact op met het zorgkantoor om u aan te melden als georga-
niseerd samenwerkingsverband en sluit conform de eisen die een 
zorgkantoor stelt een contract met het zorgkantoor af. Een lijst met 
zorgkantoren vindt u op de website van ZN. Ieder zorgkantoor heeft 
zijn eigen inkoopcontracten en pakket van eisen. 

 2 Maak schriftelijke samenwerkingsafspraken met een of meerdere 
huisartsengroepen. Zie de website van Verenso voor een voorbeeld 
van Samenwerkingsafspraken met Huisartsengroepen.

 2 Maak werkafspraken met thuiszorgorganisaties, paramedici en 
zorginstellingen binnen het zorggebied en vergewis u ervan dat u deze 
professionals in kunt roepen indien u dat wenst.

 2 Houd de activiteiten bij die gedaan worden binnen de vier modules 
zoals geformuleerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en 
Verenso en leg vast hoe u dit gaat bijhouden. De modules vindt u in de 
Handreiking samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde 
op de website van Verenso.

 2 Richt het declaratiesysteem in conform de eisen die het zorgkantoor 
hier aan stelt. Laat u zo nodig hierover adviseren door Vektis. 

 2 Zorg voor het afsluiten van verzekeringen en pensioenvoorzieningen. 
Denk hierbij onder meer aan (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, 
rechtsbijstandverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(AOV). 
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1.6 HET BEDRIJFSPLAN

Voor de Kamer van Koophandel is het niet noodzakelijk een bedrijfsplan 
te schrijven. Op het moment dat u met een zorgverzekeraar een contract 
wilt afsluiten zullen zij hier wel om vragen. Een goed bedrijfsplan dwingt 
u om uw plannen concreet te maken en na te denken over kansen en 
mogelijke bedreigingen. U kunt het bedrijfsplan vertalen naar een website 
waar u patiënten, andere professionals en verzekeraars over uw onderne-
ming informeert.

BEDRIJFSPLAN KAMER VAN KOOPHANDEL 
Voor de Kamer van Koophandel is het niet noodzakelijk om een bedrijfs-
plan gereed te hebben. Voor uzelf is het echter wel nuttig om voor de 
start van het bedrijf alles goed op papier te zetten (bedrijfsplan) om te 
onderzoeken of het plan een kans van slagen heeft. In een latere fase zul-
len potentiele investeerders hierom vragen. 

INGREDIËNTEN VOOR EEN BEDRIJFSPLAN
Onderstaande punten komen in een bedrijfsplan aan bod. 

 2 Werk de punten die voor uw onderneming van toepassing zijn zo 
zorgvuldig mogelijk uit. Presenteer het idee. Maak de ideeën en 
plannen concreet in het bedrijfsplan. Vertel wat uw idee is en hoe u 
het wilt gaan aanpakken. Begin met de basisgegevens zoals de 
bedrijfsnaam, vestigingsadres, rechtsvorm en eventuele aandeelhou-
ders. Beantwoord in het bedrijfsplan vragen zoals:
 2  Is de locatie die u op het oog heeft in lijn met het  

bestemmingsplan? 
 2  Zijn er nog vergunningen nodig?
 2  Betreft het een huur- of kooppand?  

 2 Analyseer de markt. Wat doet de concurrentie, wie zijn uw klanten en 
wat zijn de ontwikkelingen op de vraag- en aanbodkant van de markt? 
Waar liggen de kansen en wat zijn bedreigingen? Hoe maakt u het 
beste gebruik van de kansen en wat kunt u doen om de risico’s te 
beperken? Waarom gaat u het beter doen dan de concurrenten (prijs, 
locatie, uniek idee, duurzaamheid et cetera)? Het erkennen van 
bedreigingen maakt een bedrijfsplan realistisch. Zorg echter wel dat 
de toon positief blijft. Anderen (bijvoorbeeld de zorgverzekeraar) 
moeten immers vertrouwen in uw idee krijgen. 
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 2 Persoonlijke gegevens. Beschrijf in het bedrijfsplan ook wie u bent en 
wie uw eventuele zakenpartners zijn. Wat zijn uw ervaringen en 
opleiding? Waarom wilt u graag ondernemen en waarom acht u uzelf 
geschikt? Zijn er zaken waar u minder kundig in bent en waar u 
wellicht iemand voor inhuurt of een samenwerking mee aangaat? Wat 
is uw zakelijke doelstelling en waarom? Beschrijf ook uw persoonlijke 
situatie. Zeker bij een eenmanszaak of VOF zal een geldverstrekker 
hierin geïnteresseerd zijn. U bent dan immers privé /persoonlijk 
aansprakelijk. 

 2 Organisatorische zaken. Onder organisatorische zaken vallen onder-
werpen als de administratie en verzekeringen. Maakt u gebruik van 
een accountant of externe boekhouder of kunt u dat zelf doen? Maar 
ook zaken als het in dienst nemen van personeel vallen onder organi-
satorische zaken. Met welk soort contracten gaat u werken en heeft u 
met een CAO te maken? Met welke verzekeringen en vergunningen 
krijgt u te maken en welke risico’s gaat u afdekken (bedrijfsaanspra-
kelijkheid, AOV et cetera)? En denk ook aan het opstellen van de 
algemene voorwaarden waarin leveringswijze en betalingstermijnen 
zijn opgenomen. 

 2 Last but definitely not least: het financiële gedeelte. Om een volledig 
inzicht te krijgen werkt u verschillende zaken uit in het bedrijfsplan. 
Allereerst zet u op papier wat de investeringsbehoefte is. Welke kosten 
moet u maken om uw bedrijf te kunnen starten? Heeft u inventaris 
nodig, of computers om uw bedrijf te starten? Misschien laat u 
producten ergens anders fabriceren en moet u dat voorfinancieren? 
Ook heeft u meestal met een betalingstermijn te maken. Het duurt 
dus even voor u over de eerste omzet kunt beschikken. Vervolgens 
geeft u aan hoe u deze aanloopkosten gaat financieren. Beschikt u 
over eigen middelen of heeft u (deels) een geldschieter nodig? Geef 
aan hoe dit voor u ziet. Vervolgens moet u financieel onderbouwen dat 
u alle kosten kunt dragen. Stel een (bij voorkeur meerjaren) prognose 
op. Hierin geeft u aan wat u aan omzet verwacht en wat de bedrijfs-
kosten zullen zijn. Opstartkosten neemt u hierin niet mee, maar wel 
de afschrijvingen op uw activa- en financieringskosten zoals rente en 
aflossing. Met deze berekening kijkt u of de onderneming rendabel is 
en of het resultaat voldoende is om ervan te kunnen leven. Bij een BV 
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neemt u salarisvergoeding (management fee) op als kosten. Tot slot is 
het raadzaam om een liquiditeitsbegroting op te stellen. Ondanks een 
goede rentabiliteit kan een onderneming toch (tijdelijk) een liquidi-
teitstekort hebben. Door alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde 
periode op papier te zetten, krijgt u inzicht in de liquiditeitsbehoefte 
en kunt u tijdig anticiperen door bijvoorbeeld een werkkapitaal 
behoefte of een financiering te regelen (bijvoorbeeld een debiteuren 
bevoorschotting of werkkapitaal krediet bij een bank).

VOORBEELD BEDRIJFSPLAN 
Op de website van de Kamer van Koophandel staat een aantal tips 
beschreven waar u bij het opstellen van uw bedrijfsplan rekening 
mee kunt houden. Ook kan de Kamer van Koophandel u helpen bij 
het schrijven van een bedrijfsplan. Zij geven hier regelmatig semi-
nars over. Daarnaast zijn er boeken geschreven over hoe een 
bedrijfsplan op kunt stellen. Wellicht kunnen deze suggesties u 
verder op weg helpen. 

Tips bij het maken van een bedrijfsplan:
 2 Kijk op de website van de Kamer van Koophandel. 
 2 Maak gebruik van een voorbeeld van een bedrijfsplan.
 2 Maak gebruik van een voorbeeld bedrijfsplan, geschreven door een 

collega.
 2 Begin uw bedrijfsplan met een korte samenvatting of een introductie
 2 Neem de tijd.
 2 Wees realistisch en eerlijk.
 2 Vraag anderen om feedback.

WAAR WILT U UW PRAKTIJK VOEREN?
Als specialist ouderengeneeskunde is het van belang in een gebied te 
werken waar uw doelgroep, de kwetsbare ouderen en chronisch zieke 
patiënten met complexe problemen als gevolg van multipathologie, 
voorkomt. Vanzelfsprekend komen deze patiënten in het hele land voor, al 
zijn er grote regionale demografische verschillen. Op de website van het 
Nivel (www.nivel.nl/VAAM) vindt u demografische gegevens en informatie 
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over het aanbod van eerstelijnszorg in een postcodegebied. Het aanbod 
van ouderenzorg in de eerste lijn is nog divers en kent een grote regiona-
le verscheidenheid. In sommige gebieden is de ouderengeneeskunde in 
de eerste lijn al goed ingebed, in andere regio’s is dit nog niet van de 
grond. 

Ook moet u nadenken waar u letterlijk de praktijk gaat voeren. Gaat uw 
voorkeur uit naar een plek in een huisartsenpraktijk of naar een eerste-
lijns-gezondheidscentrum? Wilt u zich fysiek ergens vestigen of werkt u 
vanuit huis en bij de patiënten thuis?

1.7  VOORWAARDEN RONDOM DE HUIDIGE  
SUBSIDIEREGELING

De betrokken artsen in het organisatorisch samenwerkingsverband zijn 
allen geregistreerde specialisten ouderengeneeskunde. Het organisato-
risch samenwerkingsverband beschikt of kan een beroep doen op een 
specialist ouderengeneeskunde die de kaderopleiding eerstelijnszorg 
heeft afgerond. 

Het organisatorisch samenwerkingsverband heeft schriftelijke afspraken 
gemaakt met huisartsengroepen of een huisartsenpost of een gezond-
heidscentrum, bijvoorbeeld in de vorm van een service level agreement 
(SLA), maar heeft in ieder geval in een statuut of schriftelijk document. 
Hierin wordt aangegeven hoe en welke zorg geleverd gaat worden, hoe  
de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de huisarts en specialist 
ouderengeneeskunde geregeld is en welke werkafspraken er gemaakt 
zijn. Vooralsnog zal verwijzing naar een andere gespecialiseerde  
professional verlopen middels verwijzing door de huisarts.

Het organisatorisch samenwerkingsverband richt zich op de doelgroep 
waarvoor de specialist ouderengeneeskunde zijn expertise heeft; de 
patiënt met hoog complexe problematiek. 
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Het organisatorisch samenwerkingsverband beschikt over kennis van het 
landschap in de eerste lijn en de manier van werken van de huisarts; zij 
kent de sociale kaart en stelt deze kennis beschikbaar aan bijvoorbeeld 
de huisarts en tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). 

De aangesloten specialisten ouderengeneeskunde binnen het organisato-
risch samenwerkingsverband hebben kennis van financiering, wet- en 
regelgeving. 

Het organisatorisch samenwerkingsverband meet structureel de tevre-
denheid van patiënten en verwijzers en de uitkomst hiervan dient om de 
kwaliteit van de specialisten ouderengeneeskunde op peil te houden 
evenals dat van het organisatorisch samenwerkingsverband. De onafhan-
kelijkheid van meten is geborgd. Vooralsnog houdt het organisatorisch 
samenwerkingsverband zich aan de vier modules zoals geformuleerd door 
Verenso en de LHV (namelijk consult, consult polyfarmacie, consult 
geriatrisch assessment en medebehandeling) en stelt de gegevens ter 
beschikking aan het zorgkantoor conform artikel 2 van deel 1 B van de 
overeenkomst.  

HUIDIGE VERSCHIJNINGSVORM VAN SAMENWERKING ONDER 
DE SUBSIDIEREGELING EXTRAMURALE BEHANDELING
Een groep van minimaal 7 specialisten ouderengeneeskunde 
besluiten een organisatorisch samenwerkingsverband aan te gaan 
waarbij zij de 7/24 uurs beschikbaar- en bereikbaarheidsnorm 
kunnen vormgeven. Dit samenwerkingsverband is niet gelieerd aan 
een instelling van verpleging en verzorging zoals bedoeld in de Zvw 
of Wlz. Het organisatorische samenwerkingsverband onderhoudt 
zodanige contacten dat multidisciplinaire zorg verleend kan worden. 
Via intentieverklaringen wordt de relatie tussen het organisatorisch 
samenwerkingsverband en overige professionals vastgelegd. 
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OVERZICHT VERSCHILLEN WERKEN IN LOONDIENST OF ALS  
ZELFSTANDIGE (ZZP-ER OF ONDERNEMER) 

LOONDIENST ZELFSTANDIG

Arbeidsovereenkomst voor  
(on)bepaalde tijd tussen werk-
gever en werknemer.

Geen sprake van arbeidsovereenkomst1 tus-
sen de opdrachtgever en opdrachtnemer, 
maar een overeenkomst van opdracht.

Salaris komt voort uit arbeids-
overeenkomst.

Salaris komt voort uit privé-onttrekking 
onderneming.

Wettelijke bescherming ten 
aanzien van ontslag, ziekte-uitke-
ring, vakantierecht et cetera.

Geen wettelijke bescherming, veel zelf 
regelen zoals wat te doen bij ziekte, hoe 
vakanties te regelen (waarneming) et 
cetera. 

In opdracht werken van werkge-
ver,2 u wordt veelal toegevoegd 
aan een vakgroep die al een 
bepaalde werkmethodiek ontwor-
pen heeft. 

Werken naar eigen inzicht2.

Werkgever is in opdracht van het 
Burgerlijk Wetboek (6:10) 
aansprakelijk voor fouten van 
werknemer.2

Aansprakelijk voor eigen fouten en fouten 
van eventueel personeel. Dit moet juridisch 
afgedekt worden door middel van verzeke-
ringen.

Verzekerd van inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid en 
werkeloosheid.

Zelf verantwoordelijk voor het treffen van 
voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid. 
Risico op geen werk is niet te verzekeren. 
Wel recht op een zwangerschaps- en 
bevallingsuitkering conform de regeling van 
het UWV - Zelfstandige en Zwanger -. 

Inkomensafhankelijke premie 
Zorgverzekeringswet (Zvw) komt 
ten laste van werkgever.

Inkomensafhankelijke premie 
Zorgverzekeringswet (Zvw) komt ten laste 
van ondernemer.
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LOONDIENST ZELFSTANDIG

Directe inhouding loonheffing 
(voorheffing inkomstenbelasting).

Aangifte inkomstenbelasting achteraf (let 
op voorlopige aanslag).

Werkgever regelt pensioenop-
bouw.

Pensioendeelname of (ouderdoms)reserve 
opbouw zelf regelen.

Geen fiscale faciliteiten voor 
ondernemers.

Fiscale faciliteiten voor ondernemers zoals 
zelfstandigenaftrek, startersaftrek en 
vrijstelling van en percentage van de winst. 
Zie voor alle regels de website van de 
Belastingdienst.

1 Let op: de Belastingdienst stelt eisen aan de opdrachten van ZZP-ers om 

schijndienstverbanden tegen te gaan. Lees alles over deze eisen op de website  

van de Belastingdienst.

2 Dit neemt niet de eigen medische verantwoordelijkheid in de hoedanigheid van 

specialist ouderengeneeskunde zijn weg.
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1.8 PATIËNTEN; WAAR KOMEN ZE VOOR?

NULDELIJNSZORG
Eén op de vijf mensen heeft in de loop van zijn leven gedurende drie 
maanden of meer achter elkaar en/of minimaal acht uur per week 
onbetaalde zorg en ondersteuning nodig. De zogenaamde mantelzorg. 
Het is aan de specialist ouderengeneeskunde ervoor te waken dat het 
netwerk van mantelzorgers rondom een patiënt voldoende ondersteund 
wordt zodat deze langdurig in tact kan blijven. 

EERSTELIJNSZORG
Eerstelijnszorg is zorg waar de patiënt zonder verwijzing en op eigen 
initiatief naar toe kan gaan. Dit zijn bijvoorbeeld: de huisarts, tandarts, 
wijkverpleging, verloskundige et cetera. Ook de specialist ouderenge-
neeskunde is in de eerste lijn toegankelijk zonder formele verwijzing.  
Het ligt wel voor de hand dat de specialist ouderengeneeskunde wordt 
betrokken bij de medische zorg via de huisarts. 

TWEEDELIJNSZORG
Tweedelijnszorg is alleen toegankelijk na een verwijzing van een huisarts. 
Medisch specialistische zorg zoals de GGZ is hier een voorbeeld van. 

1.9 BELANGRIJKE PARTIJEN IN HET VELD

INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is een onafhankelijke 
toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. Zij maakt deel uit van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door middel 
van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten bewaakt en 
bevordert zij de veiligheid en kwaliteit van zorg. Onze gezondheidszorg 
behoort tot de beste van Europa. Die goede gezondheidszorg moet 
behouden blijven, ook voor de volgende generaties. Alleen dan kunnen de 
mensen in de Nederlandse samenleving blijven vertrouwen op een goede 
gezondheidszorg. Met dit werk draagt de IGZ daaraan bij.
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ZORGVERZEKERAARS EN OVERHEID 
Patiënten moeten te allen tijde kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de 
veiligheid van de geboden zorg. Dat levert echter in dunner bevolkte 
gebieden in Nederland spanning op tussen kwaliteitseisen en de mate van 
bereikbaarheid. Sommige zorgaanbieders kunnen, als ze minder ervaring 
hebben met zeldzame zorgvragen, met moeite aan bepaalde veiligheids- 
eisen voldoen. Als gevolg van onvoldoende vraag doen zij te weinig 
ervaring op met het uitvoeren van bepaalde complexe handelingen. Om 
de kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen werken zorgaanbieders 
intensief samen. Dit kan betekenen dat bepaalde behandelmethoden 
geconcentreerd aangeboden worden. In dat geval zullen patiënten langer 
moeten reizen. Uitgangspunt voor het kabinet en zorgverzekeraars is dat 
in dat soort gevallen kwaliteit en patiëntveiligheid boven bereikbaarheid 
gaan. Dat laat onverlet dat de ontwikkeling van zorg dichtbij huis wordt 
aangemoedigd waar dat (bijvoorbeeld specialisatie van eerstelijnszorg) 
uit een oogpunt van kwaliteit mogelijk is.

WET- EN REGELGEVING EN INKOOPINDICATOREN
Wet- en regelgeving wordt gemaakt door het ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Een voorbeeld hiervan is het 
instellen van het eerstelijnsverblijf voor patiënten. Deze voorziening 
wordt gevat door VWS in wet- en regelgeving, door het Zorginstituut 
Nederland (ZINl) in opdracht van VWS geduid (wat verstaan we onder 
eerstelijnsverblijf), door de Nationale zorgautoriteit (NZa) voorzien van 
een bekostigingssystematiek en door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 
opgenomen in het zorgverzekeringspakket. De diverse zorgverzekeringen 
hangen aan de inkoop van een product (bijvoorbeeld kortdurend eerste-
lijnsverblijf) een aantal inkoop indicatoren (vaak kwaliteitseisen). Deze 
indicatoren kunnen regionaal en per zorgverzekeraar verschillen. Het is 
de veldpartijen verboden om zich te verenigen en gezamenlijk afspraken 
te maken over hoe en waarover en onder welke voorwaarden zij willen 
gaan onderhandelen met de zorgverzekeringen.
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WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is voor mensen die 
hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Of hulp nodig 
hebben om mensen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving.  
De gemeente regelt deze ondersteuning. Een voorbeeld van onder- 
steuning is hulp in het huishouden.

Vanuit de Wmo 2015 kunnen patiënten algemene zorg krijgen. Dit is een 
algemene voorziening. Of de patiënt krijgt zorg die speciaal op hem is 
afgestemd. Dat is een maatwerkvoorziening. De gemeente kijkt eerst of 
een algemene voorziening voor de patiënt voldoende kan helpen.
Een algemene voorziening is er voor iedereen, bijvoorbeeld:
 2 de boodschappendienst
 2 een ontmoetingsruimte voor eenzame mensen
 2 maaltijdverzorging

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op 1 persoon, bijvoorbeeld:
 2 vervoer in de regio
 2 dagbesteding op maat
 2 aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een  

verhoogd toilet)
 2 ondersteuning van mantelzorgers
 2 huishoudelijke hulp
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1.10  TARIEVEN SUBSIDIEREGELING EXTRAMURALE 
BEHANDELING 2017

In de subsidieregeling extramurale behandelingen 2017 gelden voor de 
specialist ouderengeneeskunde de volgende tarieven:
1.  Prestatie S335 - Behandeling specialist ouderengeneeskunde 
  €112,20 per 60 minuten

2. Prestatie S321 – Reiskosten
  €25,88 per cliënt 
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46176.html

1.11 TOELICHTING OP EEN AANTAL BEGRIPPEN 

AGB CODE
Vraag een Algemeen Gegevens Beheer (AGB) code aan. Iedere zorg- 
verlener heeft een AGB zorgverlenerscode en een koppeling met een  
AGB vestigingscode en/of AGB ondernemingscode. Deze code kunt u 
aanvragen bij Vektis. Om deze code te kunnen aanvragen dient u te 
beschikken over uw Kamer van Koophandel nummer.

VECOZO
VECOZO staat voor: Veilige Communicatie in de Zorg. VECOZO faciliteert 
een beveiligd internetportaal waarmee de communicatie tussen zorgaan-
bieders en zorgverzekeraars veilig verloopt. Met uw AGB-code kunt u 
toegang tot dit portaal verkrijgen: www.vecozo.nl.

24/7 UUR MEDISCHE ZORG DOOR EEN SPECIALIST  
OUDERENGENEESKUNDE
Een van de kwaliteitsspeerpunten is het leveren van 24/7 uur medische 
zorg door een specialist ouderengeneeskunde. Hier moet u voldoende 
aandacht aan schenken bij het organiseren van deze dienst. Hoe vaak 
komt het voor dat u voor de specialistische medische ouderenzorg met 
spoed opgeroepen wordt? Als u deze vraag kunt beantwoorden kunt u ook 
met collega’s in de regio vaststellen hoeveel van u er dienst dienen te 
doen en hoe groot het verzorgingsgebied kan zijn om verantwoord vorm 
te geven aan de 24/7 bereikbaar- en beschikbaarheid van de specialist 
ouderengeneeskunde. 
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WTZI ERKENNING
Voor zorg- en welzijnsinstellingen wordt de scheiding tussen bestuur en 
het toezicht op het bestuur (transparantie) geregeld in de Wet Toelating 
Zorginstellingen (WTZi) en de Zorgbrede Governancecode. Hierbij is het 
uitgangspunt dat zorgaanbieders dienen te worden ‘erkend’ als erkende 
zorginstelling voordat zij zorg kunnen leveren die vanuit de Wlz (ZINl) of 
de Zvw wordt vergoed. Erkenning vindt plaats door het CIBG, een 
uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS die de aanvragen voor 
de WTZi-erkenning/toelating toetst en de erkenningen afgeeft. Tevens 
heeft het gros van de Nederlandse gemeenten deze eis voor haar zorgle-
veranciers overgenomen voor de door hen te leveren zorg in het kader 
van de Wmo en Jeugdwet.

CERTIFICERING KWALITEIT
Naast het verkrijgen van een WTZi-erkenning dient een organisatie te 
voldoen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen, door onder andere effec-
tief gebruik te maken van een (geïmplementeerd) kwaliteitsmanage-
mentsysteem en hiertoe dan ook aantoonbaar gecertificeerd te zijn. 

WET TOELATING ZORGINSTELLINGEN (WTZI)-TRANSMISSIE 
De procedure en de voorwaarden voor het verkrijgen van de toelating 
kent zijn basis in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Transmissie 
helpt zowel nieuwkomers als toegelaten instellingen die willen uitbreiden 
om aan de eisen van de WTZi te voldoen. Een WTZi-toelating vraagt u 
aan bij het ministerie van VWS (bureau CIBG). Het traject kent behoorlijk 
wat haken en ogen. Het inschakelen van professionele begeleiding wordt 
daarom aangeraden.

Aan de hand van een duidelijk stappenplan helpt Transmissie u met het 
indienen van de aanvraag. Zo moeten statuten voldoen aan transparan-
tie-eisen, denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een toezichthou-
dend orgaan. Daarnaast vraagt het invullen van het aanvraagformulier 
veel zorgvuldigheid, zeker als het gaat om instellingen die de functie 
‘verblijf’ aanbieden.
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OFFICIËLE ZORGINSTELLING
Als het ministerie van VWS de toelating heeft afgegeven, staat de organi-
satie vanaf dat moment te boek als officiële zorginstelling. Dat betekent 
dat u voortaan ook aan de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtin-
gen moet voldoen. Ook kunt u met de toelating in de hand inkoopcontrac-
ten aangaan bij een zorgkantoor of zorgverzekeraar. Voor dit traject 
stellen deze financiers aanvullende eisen. Denk aan een ondernemings-
plan, een werkend kwaliteitssysteem en de aanwezigheid van goed 
klachtenmanagement.

GUN-FACTOR
Als het zorgkantoor met uw organisatie in zee wil gaan, gaat u in onder-
handeling over de productieafspraken op basis van de door u ingediende 
offerte. De praktijk wijst uit dat lang niet iedere nieuwe instelling een 
contract ‘gegund’ wordt door het zorgkantoor. Het succes hangt onder 
andere af van omgevingsfactoren, bijvoorbeeld over de vraag naar uw 
diensten en de aanwezigheid van andere (reeds gevestigde) aanbieders.

Het aanvragen van een WTZi-toelating, het meedingen in de inkoopproce-
dure en het maken van productieafspraken vraagt de nodige zorgvuldig-
heid en tijd. Het hele traject, inclusief de reactietermijn van de instanties, 
duurt doorgaans 6 tot 9 maanden.

AANBESTEDING WET LANGDURIGE ZORG (ZORGKANTOOR) EN AAN-
BESTEDING ZORG VANUIT DE SUBSIDIEREGELING EN ZVW
Wilt u in 2018 zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) 
leveren als hoofdaannemer van een zorgkantoor? Of zelfstandig consulten 
leveren in de eerste lijn (naast de huisarts)? Of kortdurend eerstelijns 
zorg bieden of vanuit de subsidieregeling medische ouderenzorg leveren? 
Dan is het zaak uw aanbesteding in orde te maken. Nadere informatie 
over de begindatum van aanmelden en de verdere procedure vindt u op 
de websites van de zorgkantoren.

Om voor een nieuw budget voor ‘zorg in natura’ in aanmerking te komen, 
moet worden voldaan aan de inkoopeisen van het zorgkantoor. Deze 
inkoopeisen worden in de periode mei-juni gepubliceerd door de zorgkan-
toren. Een belangrijke eis om mee te kunnen doen met de aanbesteding 
is de WTZi-toelating, ofwel de WTZi-erkenning. Voor nieuwe aanbieders is 
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het extra moeilijk om voor een Wlz-budget bij het Zorgkantoor in aan-
merking te komen. Er zijn vele nieuwe aanbieders en hiervan worden 
slechts enkele toegelaten. 

ADVIES VERENSO
Er zijn diverse bureaus (zoek en vergelijk en gebruik hiervoor internet) 
die samen met u alle mogelijkheden, kansen en voor- en nadelen van een 
WTZi-toelating op een rij kunnen zetten. Ze kijken daarbij goed naar uw 
toekomstvisie en de onderbouwing van de activiteiten, bijvoorbeeld in de 
vorm van een ondernemingsplan. Ook besteden ze aandacht aan de 
rechtsvorm van uw instelling. 

1.12  OVEREENKOMSTEN EN INTENTIE-
VERKLARINGEN

OVEREENKOMST
Van een overeenkomst is sprake als u een aanbod doet en de ander 
accepteert deze of andersom. Verenso adviseert haar leden altijd een 
schriftelijke overeenkomst aan te gaan. Dit kan met diverse partijen zoals 
zorgkantoren, zorgverzekeringen, huisartsen, wijkverpleging et cetera. In 
enkele situaties zult u geconfronteerd worden met standaard contracten, 
dit komt vooral voor bij de zorgverzekering. In dat contract leggen zij 
veelal kwaliteitseisen vast. Let daar goed op, omdat deze eisen van 
invloed zijn op uw praktijkvoering. De woorden contract en overeenkomst 
hebben dezelfde juridische betekenis.

INTENTIEVERKLARINGEN
Een intentieverklaring is geen vrijblijvende activiteit. U bent met anderen 
serieus van plan een samenwerking aan te gaan. De intentieverklaring is 
de eerste stap daartoe. Zolang de intentieverklaring niet is omgezet in 
een overeenkomst of contract kunt u hier nog van afzien.
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VALKUILEN BIJ OVEREENKOMSTEN
 2 Wensen en verwachtingen lopen uiteen, zorg dat hierover helderheid is.
 2 De afspraken zijn niet schriftelijk vastgelegd waardoor de spelregels 

gedurende het spel kunnen wijzigen.
 2 De belangen kunnen tegenstrijdig zijn bij partijen (zorg voor een 

onafhankelijk adviseur).
 2 Het contract/de overeenkomst geeft te weinig ruimte aan de eigen 

professionele invulling van het vak.
 2 Denk goed na over de overlegmomenten die noodzakelijk zijn om te 

komen tot goede medische zorg. Zorg dat deze efficiënt en effectief 
afgesproken worden.

 

1.13  OVERIGE

KWALITEIT EN TOETSING
Vanuit de Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ-zorginstellingen) bent u 
verplicht een toetsbaar kwaliteitssysteem te hanteren in de praktijkvoe-
ring. In het kwaliteitssysteem dat u opzet dient omschreven te zijn:
 2 Wat u verstaat onder verantwoorde medische zorg.
 2 Welke beleid u voert gericht op kwaliteit.
 2 Met welk kwaliteitssysteem u werkt.
 2 Hoe/dat u een jaarverslag maakt.
 2 Hoe/dat u uw kwaliteit van zorgverlening bij uw patiënten of diens 

vertegenwoordiger toetst. 
 2 Hoe/dat u uw kwaliteit van samenwerking bij uw samenwerkingspart-

ners toetst.

U kunt gebruikmaken van de handreikingen en richtlijnen die Verenso 
rondom dit thema heeft uitgebracht. Denk aan het Professioneel statuut, 
Handboek kwaliteit voor specialisten ouderengeneeskunde, 
Kwaliteitskader ouderengeneeskunde, Helderheid over verantwoordelijk-
heid, handreiking MDO, handreiking taakdelegatie. Daarnaast is het 
raadzaam bij uw collega’s ‘denktankleden eerste lijn’ (zie de website van 
Verenso) advies in te winnen en eventueel te kijken of uw praktijk zich 
kan aansluiten bij een al bestaand kwaliteitssysteem.
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING, INTERCOLLEGIALE TOETSING  
EN VISITATIE
Iedere specialist ouderengeneeskunde dient voor zijn/haar herregistratie 
aan deskundigheidsbevordering te doen. Het aanbod hierin is heel groot 
zowel in modules, congressen, e-learning et cetera. Daarnaast is intercol-
legiale toetsing door middel van casuïstiekbesprekingen een kwaliteit 
verhogend instrument. U dient wel vooraf uw programma qua inhoud en 
tijdsbesteding aan te leveren voor de toekenning van de accreditatiepun-
ten bij Verenso.
Visitatie als ultiem instrument voor evaluatie is 1 x per 5 jaar verplicht. 
De visitatie kan geleverd worden door Stichting Kwaliteit en 
Ondersteuning die in opdracht van Verenso de visitaties voor specialisten 
ouderengeneeskunde uitvoert.

KLACHTENCOMMISSIE
U dient een klachtencommissie te hebben. Hier kunt u aan voldoen door u 
aan te sluiten bij een al bestaande klachtencommissie. Vraag hierover 
advies aan uw collega’s. 

VERZEKERINGEN 
Het is belangrijk om de juiste verzekeringen af te sluiten. Hierna volgt 
een overzicht van een aantal belangrijke verzekeringen. Dit is geen 
uitputtende lijst. Uw adviseur kan u verder adviseren.
 2 Aansprakelijkheid en rechtsbijstandsverzekering
 2 Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen 

(WEGAM) (als u werknemers in dienst heeft)
 2 Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 2 Beroepsongevallenverzekering
 2 Ziekteverzuimverzekering (als u werknemers in dienst heeft)
 2 WGA eigen risico drager verzekering (als u werknemers in dienst 

heeft)
 2 Dokterstasverzekering

PENSIOEN
U dient ervoor zorg te dragen dat u uw pensioenopbouw goed organi-
seert. Dit moet u zelf vormgeven. Dit kunt u bijvoorbeeld in samen-
werking met uw bank doen. 
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TEN SLOTTE
U heeft uw keuze gemaakt en bent gestart met werken. Als u aan het 
werk bent is het van belang om te reflecteren:
 2 Heb ik de juiste keuze gemaakt?
 2 Wat heb ik geleerd?
 2 Ben ik tevreden?
 2 Zijn mijn patiënten tevreden?
 2 Draagt deze manier van werken bij aan het bereiken van mijn per-

soonlijke doelen?

En eenmaal in beweging altijd in beweging met het beantwoorden van de 
volgende vragen:
 2 Hoe snel kan ik inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving?
 2 Hoe houd ik mij patiëntgericht?
 2 Heb ik alles goed geregeld, loop ik ergens tegen aan?
 2 Kan ik nog verder verbeteren, mijn kwaliteit verhogen?

Met al uw kennis is het de overweging waard om collega’s die nog voor 
hun keuze staan te ondersteunen. Dit doet u door uw naam, werkgebied 
(provincie) en e-mailadres door te geven aan Verenso zodat wij u als 
expert kunnen toevoegen aan de denktank:  

DOKTERS HELPEN DOKTERS
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2.1. INLEIDING

In dit deel komen specialisten ouderengeneeskunde aan het woord die 
vanuit hun eigen specifieke situatie hun verhaal doen. Hier kan iedere 
collega of toekomstige collega profijt van hebben bij het bepalen van de 
bedrijfsvoering.

2.2  SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE  
WERKEND IN LOONDIENST (1)

ALGEMENE INFORMATIE
Vrouwelijke specialist ouderengeneeskunde, geboren in 1954. Is in 1982 
afgestudeerd als huisarts en sinds 1990 middels generaal pardon geregis-
treerd specialist ouderengeneeskunde. Zij heeft geen kaderopleiding 
gevolgd. Mevrouw is opleider via certificatie methodiek (een externe 
begeleider heeft beoordeeld of mevrouw voldoende kennis en kunde heeft 
om als opleider te mogen werken). Zij werkt 36 uur per week in een 
intramurale instelling met Wlz-erkenning. Deze instelling is gesitueerd in 
een grote stad en heeft 7 locaties. De vakgroep werkt gecentraliseerd.

PERSOONLIJKE DRIJFVEREN OM IN LOONDIENST TE GAAN WERKEN
Mevrouw was op jonge leeftijd afgestudeerd als huisarts, is alleenstaand 
en wilde op dat moment geen praktijk starten (good will). Er bestonden 
nog bijna geen gezondheidscentra dus die optie was ook niet beschikbaar. 
Mevrouw heeft veel ervaring opgedaan in de waarneming, maar vond dat 
dat geen zelfreflectie opleverde (immers het vervolg zag je nooit). Het 
werken in een verpleeghuis behelsde dat ze een vaste patiëntengroep zou 
hebben en dit haar accreditatie en registratie veilig stelde.

Dit zou je een keuze uit pragmatische overwegingen kunnen noemen, 
maar het resultaat was dat eenmaal werkend in het verpleeghuis 
mevrouw enorm gegrepen werd door het werken met ouderen met 
complexe problematiek. Daarnaast werd er ook verwacht dat ze samen 
met de directeur (in duaal management) en de overige managers de 
organisatie ging runnen. Deze managementtaken lagen mevrouw heel 
goed en ze vond het een prachtige combinatiebaan. Als arts werkzaam 

DEEL 2
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zijn en tevens invloed en vorm geven aan het medisch beleid vond zij een 
mooie combinatie. Ze bediende op dat moment 100 verpleeghuispatiën-
ten en 100 verzorgingshuispatiënten. Deze combinatie werkvorm heeft ze 
18 jaar uitgeoefend. Daarna werd het een fusie organisatie.

Nadenkend over haar vak als specialist ouderengeneeskunde merkt zij op 
dat je als je het vak van specialist ouderengeneeskunde wil gaan uitvoe-
ren, je geen solistische werker moet zijn. Het gaat altijd over samenwer-
ken. Daarnaast dien je te beschikken over een groot doorzettingsvermo-
gen, het gaat in een verpleeghuis altijd over de lange termijn. Verder 
moet je het leuk vinden om je integraal verantwoordelijk te voelen, zowel 
voor de kwaliteit van de medische zorg als voor het wel en wee van het 
verpleeghuis. Je bent medeverantwoordelijk voor een enorm budget, 
deze verantwoordelijkheid mag je niet ontlopen. Je moet het leuk vinden 
alternatieven te bedenken die ook goed werken en actief op zoek gaan 
naar betaalbare best practices.

KWALITEIT
De vakgroep werkt met aandachtsgebieden. Deze gebieden komen voort 
uit gevolgde kaderopleidingen maar ook uit een persoonlijke voorkeur. 
Een aandachtsgebied heeft een kwaliteitsdoel, jij bent ervoor verantwoor-
delijk dat de hele vakgroep (en multidisciplinaire medewerkers) geïnfor-
meerd blijft over dit onderwerp. Maar ook ben je het centrale aanspreek-
punt voor de directeur behandeldienst als hij over dit onderwerp iets 
moet uitzoeken/financieren. Je wordt geacht je hier als (duaal manager) 
gevraagd en ongevraagd mee te bemoeien en hem te ondersteunen.

De kwaliteit van de medische zorg borgen wij door op iedere locatie vaste 
specialisten ouderengeneeskunde toe te kennen. De samenstelling van 
andere professionals die daar ook werken is wisselend (aios/verpleegkun-
dig specialisten/basisartsen et cetera). Hierdoor wordt de specialist 
ouderengeneeskunde de verbindende factor over het totaal. Hij behoudt 
het overzicht.
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De verpleegkundig specialisten zitten in de vakgroep. De verpleegkundig 
specialisten zijn niet van buitenaf aangetrokken maar vanuit binnen op- 
geleid en begeleid. Hierdoor is de kwaliteit van de verpleegkundig 
specialisten bekend binnen de vakgroep. De vakgroep heeft veel werk- 
protocollen ontwikkeld waarin ook de contactmomenten met een specia-
list ouderengeneeskunde geborgd worden. Daarnaast werkt men in vaste 
koppels; specialist ouderengeneeskunde met een verpleegkundig specia-
list. Een beginnend koppel kenmerkt zich door intensieve begeleiding 
richting de verpleegkundig specialist, deze dient zich te ‘bewijzen’. Om de 
herkenbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde voor de patiënt en  
diens familie te borgen lopen de specialist ouderengeneeskunde en de 
verpleegkundig specialist samen visites. Bij ieder MDO is de specialist 
ouderengeneeskunde leidend als medisch eindverantwoordelijke voor  
het behandelplan.

Aan visitatie begint de vakgroep nu toe te komen, zij heeft zich aan- 
gemeld en hoopt deze in 2017 te krijgen. De vakgroep is nu nog bezig om 
het feedback-systeem onderling te optimaliseren. Dit heeft tijd nodig en 

Iedere locatie kan gebruik maken van verpleegkundig specialisten 
(niet op afroep) die samenwerken met de specialisten ouderen- 
geneeskunde (vaste koppels). Daarnaast kan men nog gebruik 
maken van aios ouderengeneeskunde, coassistenten en HAIOs.

Iedere locatie kan gebruik maken van de overige disciplines zoals 
fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, muziektherapie 
psycholoog (GZ of basis) op verwijzing van de specialist ouderen- 
geneeskunde. Deze disciplines rouleren over alle locaties.

Iedere locatie heeft vaste specialisten ouderengeneeskunde,  
deze hebben een helicopterview over de locatie.
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een veilige omgeving. Het gaat steeds beter maar we willen nog beter. Op 
dit moment werken we met een voorzitter en een gespreksbewaker die 
kan ingrijpen als het gesprek een gesloten karakter krijgt in plaats van 
dat we elkaar bevragen, adviseren en van elkaar leren.

MEDISCH LEIDERSCHAP IN UITVOERING
Het medisch leiderschap kent twee kanten: je bent als professional 
verantwoordelijk voor het medisch beleid maar als medewerker ben je 
tevens verantwoordelijk voor het financiële kader waarbinnen de zorg 
zich dient af te spelen. Je kunt het financiële kader niet van je afschuiven 
alsof dit van een ander is, daar heb je een rol in. Dit levert soms een 
interne strijd op en je dient heel goed bij jezelf te rade gaan wat accepta-
bel is of niet. Het vraagt om een creatieve instelling, zoekend naar 
betaalbare oplossingen. Maar het vraagt ook als het niet anders kan 
(volgens jouw professionele standaard) om een harde instelling dat iets 
moet gebeuren voor de patiënt (ook al overschrijdt je daarmee het 
budget). Dit dien je goed onderbouwd aan te tonen. Voor deze aspecten 
moet je belangstelling hebben en je rol durven te nemen. Je moet je 
bewust zijn dat je als specialist ouderengeneeskunde invloed hebt op een 
aantal dure posten, denk aan medicatie, hoe om te gaan met gedrags- 
problematiek et cetera. Dat geeft je een verantwoordelijkheid om goed 
mee te denken in wat mogelijk is en wat mogelijke alternatieven zijn.  
In deze situatie ben je niet alleen medewerker van de instelling maar  
ook mede-eigenaar van de instelling (medeverantwoordelijk). 

Na de fusie leek het erop dat de vakgroep opgesplitst zou worden, zou 
worden ondergebracht op diverse locaties (decentraal werken) en hiërar-
chisch zou gaan vallen onder de regiodirecteur van die locatie. De vak-
groep heeft in gesprek met de bestuurder aangetoond dat het gekozen 
model zou leiden tot verlies aan kwaliteit van de medische zorgverlening 
aan de doelgroepen. Argumentatie: wij willen ieders kernkwaliteit kunnen 
benutten voor het grote geheel, van elkaar leren, elkaar kunnen bevragen 
en voeden met kennis en kunde. 

Het overleg heeft geresulteerd in een eigen behandeldienst (centraal) 
waarin tevens alle verpleegkundig specialisten en de para- en peri- 
medische dienst zijn ondergebracht. Deze behandeldienst heeft een  
eigen directeur die zijn vak vorm geeft met ondersteunig van het 
management aangevuld met de specialist ouderengeneeskunde/ 
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verpleegkundig specialist die een specifiek aandachtsgebied heeft. Dat wil 
zeggen dat de directeur gevraagd en ongevraagd advies ontvangt van de 
vakgroep en dat hij de specialist ouderengeneeskunde met een specifiek 
aandachtsgebied meeneemt in onderhandelingen bij het bestuur of 
externe partijen (aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld: palliatieve 
terminale zorg, farmacie, gedragsproblemen, Bopz, GRZ).

De afstemming binnen de (vakgroep) behandelgroep borgen wij door het 
stafgroepoverleg. In dit overleg participeert vanuit iedere discipline een 
coördinator (vakgroep ‘oudste’) die namens zijn discipline zaken in kan 
brengen en kan afstemmen. Dit overleg vindt plaats in tegenwoordigheid 
van de directeur behandeldienst en de manager. Daarnaast heeft een van 
de specialisten ouderengeneeskunde de kwaliteitszetel in het manage-
mentoverleg van de behandelgroep. Het komt voor dat een specialist 
ouderengeneeskunde met een specifiek aandachtsgebied op geleide van 
onderwerp aanschuift in dit managementoverleg om expertise in te 
brengen. 

INVLOED OP MEDISCH BELEID
Wij hebben een directeur behandeldienst. Deze werkt nauw samen met 
de vakgroep. De vakgroep geeft aan wat zij nodig acht en geeft aan wat 
ze nodig heeft om haar doelen te bereiken. De directeur gaat dan samen 
met de specialist ouderengeneeskunde die het onderwerp in zijn aan-
dachtsgebied heeft, de doelen voorleggen aan het bestuur. Er wordt veel 
op projectbasis gewerkt. Dat wil zeggen: er ontstaat een plan (bijvoor-
beeld een zorgprogramma voor Parkinsonpatiënten of een zorgprogram-
ma voor wonden) dat wordt voorgelegd aan de directeur. De directeur en 
verantwoordelijk specialist ouderengeneeskunde dragen zorg voor het 
budget. Daarna start een projectgroep om de onderwerpen uit te werken 
en te implementeren, eerst intern. Daarna worden de producten ook in de 
wijk aangeboden.
Het management binnen de organisatie is voortdurend op zoek naar input 
en uitwisseling van gegevens en informatie. Om dat te bereiken is er om 
de drie maanden de mogelijkheid (drie bijeenkomsten in 1,5 week zodat 
iedereen kan deelnemen) om bijeen te komen in werknemers bijeenkom-
sten (werknemers zijn in dit geval de leden van de behandeldienst) waar 
deze informatie over en weer over tafel gaat. 
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VERHOUDING DIRECTE (DIRECT PATIËNTGEBONDEN TIJD) EN  
INDIRECTE TIJD (TIJD NIET TOE TE KENNEN AAN EEN PATIËNT) 
De volgende verhouding geldt voor de specialisten ouderengeneeskunde: 
65% patiëntenzorg, 15% aandachtsgebied, 20% scholing/vergaderingen/ 
e-mail verkeer en overstijgende instellingsactiviteiten. 

HOE ZIET DE VAKGROEP ER IN DE TOEKOMST UIT? 
Wij willen als vakgroep steeds beter en opener gaan functioneren en tijdig 
anticiperen op ontwikkelingen. Op dit moment is 1,5 fte specialist oude-
rengeneeskunde actief in de eerste lijn. In 15 huisartsenpraktijken 
houden zij MDO’s en consulten. Dit geldt ook voor de paramedische 
dienst, ook zij leveren hun expertise aan in de eerste lijn. Wij willen 
ervoor waken dat onze vakgroep blijft bestaan uit diversiteit, diverse 
aandachtsgebieden, andere invalshoeken zodat we scherp blijven en 
elkaar blijven bevragen op het hoe en waarom van handelen.

BEDRIJFSVOERING
Wij werken met verpleegkundig specialisten en door de manier waarop 
wij het aangepakt hebben en het aanpakken is het kwaliteit verhogend. 
Declaraties verrichten wij via de geautomatiseerde systemen. Mijn 
arbeidsongeschiktheid is geregeld door het dienstverband met de  
instelling, maar daarnaast heb ik nog een verzekering afgesloten voor 
arbeidsongeschiktheid omdat ik niet afhankelijk wil zijn van de instelling 
op dat gebied.

Persoonlijk heb ik een rechtsbijstand- en tuchtrechtelijke verzekering 
afgesloten, omdat ik in dat opzicht niet afhankelijk wil zijn van de organi-
satie. Waarneming is binnen de vakgroep geregeld en als dat niet past 
dan wordt dit in overleg met de directeur gedaan door een externe partij. 
We hebben vacatures. Wij werken nog niet met een service level agree-
ment (SLA). De directeur van de behandeldienst is bezig dit op te zetten. 
Op dit moment werkt het zo, dat degene met het aandachtsgebied 
‘formatie specialisten ouderengeneeskunde’ naar de doelgroepen op de 
locatie kijkt en vaststelt hoeveel formatie specialisten ouderengeneeskun-
de daar nodig is. Deze persoon adviseert de directeur die bijna altijd dit 
advies overneemt. 
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TIPS
1.  Kies je eigen aandachtsgebied, weet waar je eigen kracht zit.
2.  Durf je kracht ook uit te dragen.
3.  Kies een organisatie die jou hoort.
4.  Doorzettingsvermogen is een must, een organisatie is altijd traag, 

geduld is een schone zaak.
5.  Je moet het fijn vinden om in een team te werken en je daar ook  

voor inspannen.

VALKUILEN
1.  Ben je bewust dat je geen bestuurder bent, je bent dokter en vanuit 

die rol (duaal) kun je managementparticipatie aangaan.
2.  Het ‘zij’ woord nooit gebruiken, het ligt aan… Neem je verantwoorde-

lijkheid. Je kunt niet passief afwentelen, dan hoor je niet in een 
ontwikkeling thuis en een verpleeghuis is voortdurend in transitie.

3.  Zoek collega’s uit die ‘anders’ denken en met andere expertise, daar 
wordt iedereen beter van. Je vormt dan een lerend team.

4.  Niet alleen maar mannen of vrouwen aannemen, maar liefst een 
gezonde mix.

5.  Leeftijd-mix bewaken, zowel jong als oud in het team opnemen,  
ervaring versus verse kennis. 
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2.3  SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE  
WERKEND IN LOONDIENST (2)

ALGEMENE INFORMATIE
Vrouwelijke specialist ouderengeneeskunde, geboren in 1971. Is in  
2002 afgestudeerd specialist ouderengeneeskunde en heeft de kader- 
opleidingen Geriatrische revalidatie en Opleiden gevolgd en afgerond. 
Mevrouw werkt 26 uur per week in een intramurale instelling met  
Wlz-erkenning. Deze instelling is gesitueerd in een middelgrote stad  
en heeft 9 locaties. De vakgroep werkt gecentraliseerd.

PERSOONLIJKE DRIJFVEREN OM IN LOONDIENST TE GAAN WERKEN
Het was geen bewuste keuze om in loondienst te gaan werken. Tijdens 
haar studie heeft ze stage gelopen in deze organisatie. Ze vond het een 
zeer plezierige werkomgeving. Zij is hier dus min of meer ingerold. 
Hierover nadenkend merkt zij op: “Om in loondienst te gaan werken moet 
je een commitment aan willen gaan met de organisatie, dat wil zeggen  
je moet je verdiepen in een organisatie (visie en beleid) en je verbonden 
kunnen voelen met deze visie en dit beleid. Als die overeenkomen dan 
heb je de meeste kans dat je in een werkomgeving gaat werken die bij  
je past.
Dit ontslaat je nooit van je professionele verantwoordelijkheid en stan-
daarden. Verbonden zijn aan een organisatie in loondienst heeft voor mij 
het voordeel dat ik standvastigheid voel. Binnen deze standvastigheid kan 
ik helpen de organisatie en ook mijn eigen persoonlijke ontwikkeling 
verder te brengen. De geschiedenis van een organisatie levert input voor 
de toekomst. Belangrijk is om bij jezelf regelmatig na te gaan of de 
organisatie (en de transitie waarin deze verkeert) nog steeds bij je past. 
Als dit niet zo is, is het tijd om de organisatie te verlaten.’’ 

KWALITEIT
Als centrale vakgroep werken we met 5 specialisten ouderengeneeskunde 
en met 7 arts-assistenten. De vakgroep heeft bewust gekozen om binnen 
de vakgroep niet met verpleegkundig specialisten te werken (geen goede 
ervaring mee gehad), maar met arts-assistenten. Nadeel van het werken 
met arts-assistenten is dat zij vrij snel wisselen, het voordeel is echter 
dat je met artsen werkt. 
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Wij overleggen wekelijks met de vakgroep, zowel over vakinhoudelijke 
aangelegenheden als over management zaken. Als team hebben wij 
gezamenlijk doelen en een visie ontwikkeld en opgesteld. Wij hebben  
ook een analyse gemaakt van het krachtenveld binnen het team. Wat  
zijn onze individuele krachtige elementen, waar zitten overeenkomsten 
en waar zitten verschillen. Naar aanleiding van de uitkomst hebben wij 
aandachtsvelden verdeeld zoals bijvoorbeeld: GRZ, eerste lijn, coaching 
en begeleiding, psychogeriatrie et cetera. Door informatie-uitwisseling 
maken we gebruik van een ieders kwaliteit. Als vakgroep hebben wij de 
gewoonte ontwikkeld elkaar met een open houding te bevragen. Om dit 
te kunnen als vakgroep moet je investeren in het team om een open en 
veilig klimaat te ontwikkelen.

Visitatie hebben wij nog niet geregeld, we zijn het nu aan het organise-
ren. We houden met de organisatie hiervan rekening met het aantal 
accreditatiepunten dat de vakgroep nog moet behalen. Dat is voor nu  
heel weinig. Daarom plannen we visitatie wat later, zodat we twee vliegen 
in een klap vangen. In het hier en nu hebben we als team heel veel 
aandacht gegeven aan het medisch leiderschap en dat heeft positief 
effect gehad op de praktijkvoering van de specialisten ouderengenees-
kunde. Iedere discipline (artsen/fysiotherapie et cetera) heeft een 
disciplinevertegenwoordiger. Zij overleggen met elkaar om tot afstem-
ming te komen en om veranderingen die nodig zijn te bewerkstelligen.

MEDISCH LEIDERSCHAP IN UITVOERING
Op elke locatie (9) is er een teammanager die met een arts (altijd een 
specialist ouderengeneeskunde) en psycholoog een trio vormt. Zij stellen 
samen de lijn van de locatie/doelgroep vast en stellen doelen waar ze met 
de locatie/doelgroep naar toe willen in de toekomst. Hierover maken zij 
werkafspraken. Niet iedere locatie werkt hetzelfde. Iedere locatie kent 
zijn couleur lokale (afhankelijk van doelgroep die behandeld wordt).  
Dit komt tot uiting in patiëntenbenadering en sfeer, maar de kwaliteit  
van de zorg is eenduidig op alle locaties. Daar wordt sterk op gestuurd. 

INVLOED OP MEDISCH BELEID
Wij hebben een medisch manager (specialist ouderengeneeskunde) die 
de linking pin is naar het management en de overige disciplines. Dit wordt 
vorm gegeven door een organisch proces, de afstemming is niet statisch 
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maar vindt voortdurend plaats. Wij zijn recentelijk gewisseld van raad van 
bestuur. Er werd toen besloten dat er een strategisch meerjaren- 
beleidsplan geschreven zou worden. De raad van bestuur heeft voor het 
ontwerpen van het strategisch beleidsplan breed overleg gevoerd met  
alle onderdelen uit de organisatie, waaronder met het multidisciplinaire 
behandelteam van het Geriatrisch Expertisecentrum (GEC). Tijdens dit 
brede overleg heeft het GEC met de raad van bestuur kunnen afstemmen 
welke richting de multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen binnen 
de stad wenselijk zou zijn voor de doelgroep en dus voor de organisatie. 
Pas na het brede overleg is de raad van bestuur het strategisch beleids-
plan (meerjaren) gaan schrijven. Het GEC heeft vervolgens aansluitend 
hierop (en het centrale strategisch beleidsplan volgend) een eigen 
meerjaren strategisch beleidsplan geschreven met haar visie en doelen. 
Ook hier dien je wederom als specialist ouderengeneeskunde bij jezelf  
te rade te gaan of de visie en de doelen van de organisatie nog overeen-
komen met jouw visie en doelen en daar, indien nodig, de consequentie 
uit te trekken.

VERHOUDING DIRECTE EN INDIRECTE TIJD
Dit ligt bij de specialisten ouderengeneeskunde op 60/40.

HOE ZIET DE VAKGROEP ER IN DE TOEKOMST UIT?
Wij willen de medische discipline verder professionaliseren door te gaan 
werken met een centraal meldpunt waar alle vragen voor de artsen 
binnen kunnen komen. Overdag zal dit meldpunt bemand worden door 
een praktijkassistente die de binnenkomende vragen beoordeelt en zo 
nodig een arts oproept (de praktijkassistente heeft altijd een arts als 
achterwacht om te kunnen overleggen bij twijfel). Buiten kantoortijden 
wordt dit meldpunt bemand door een HBO-verpleegkundige. Voor de 
triage wordt een triageprotocol ontwikkeld. Wij hopen hiermee dat onze 
klanten (afdelingen en huisartsen) ons optimaal kunnen bereiken en dat 
wij onze tijd nog scherper kunnen inzetten daar waar nodig is.
 
BEDRIJFSVOERING
Wij werken normaal gesproken niet met verpleegkundig specialisten, we 
hebben daar een slechte ervaring mee binnen de discipline. Er is wel één 
verpleegkundig specialist die verbonden is aan een afdeling, waarbij wij 
opmerken dat zij een bijdrage kan leveren aan een verdere professionali-
sering op die locatie. Achterliggende gedachte is dat de kwaliteit van zorg 
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en de patiënt/mantelzorgtevredenheid hoger wordt als er een verpleeg-
kundige spin in het web aanwezig is die tegelijkertijd kan bijdragen aan 
een toename van kennis op de werkvloer. Op basis van tijdschrijven 
dienen wij declaraties in voor de GRZ en voor het werken in de eerste lijn. 
Mijn arbeidsongeschiktheid is geregeld bij cao en door het dienstverband 
met de instelling. Persoonlijk heb ik een rechtsbijstand en tuchtrechtelijke 
verzekering afgesloten omdat ik in dat opzicht niet afhankelijk wil zijn van 
de organisatie.

Waarneming is binnen de vakgroep geregeld. Er heeft altijd een specialist 
ouderengeneeskunde (als voor- of achterwacht) dienst. Wij hebben als 
visie dat de specialist ouderengeneeskunde de centrale rol in de behande-
ling van de patiënt met complexe problemen dient te hebben en zijn 
medisch leiderschap dient te tonen. Wij zoeken hierbij ook nadrukkelijk 
naar de mogelijkheden deze aanvullende waarde in te kunnen zetten bij 
kwetsbare ouderen in de thuissituatie.

WAT DOET U ALS VAKGROEP BINNEN DE EERSTE LIJN?
Wij hebben een geriatrisch steunpunt waar zowel somatische (rondom 
kwetsbare ouderen en daarnaast specifiek voor M. Parkinson) als psycho-
geriatrische vragen binnen kunnen komen. Voor deze vragen hebben wij 
zorgprogramma’s geschreven. Wij hebben altijd als doel om de situatie 
van de patiënt weer dusdanig te krijgen dat hij/zij een meerwaarde van 
de inzet ervaart. Wij werken vaak met het multidisciplinaire team vanuit 
de instelling in de eerste lijn. Dit kan op consultbasis of als medebehan-
delaar zijn. Dit kan in eerste instantie overnemende zorg zijn (van 
huisarts/fysio) maar het doel is altijd om de professional in het veld  
(in de eerste lijn) dusdanige kennis te verschaffen dat ze het zelfstandig 
kunnen. Onze behandelaren kunnen declareren bij de ziektekosten- 
verzekering. Het komt voor dat de specialist ouderengeneeskunde bij 
complexe situaties de huisarts blijvend ondersteunt. Maar we willen 
vooral aanvullend voor de huisarts werken.
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TIPS
 2 Zoek een organisatie die bij jou past.
 2 Zoek een team waarbinnen jij je prettig voelt.
 2 Ben bewust dat je samen door goede en slechte tijden gaat  

binnen een team/organisatie.
 2 Blijf jezelf uitdagen en ontwikkelen.
 2 Blijf altijd je professie trouw.

VALKUILEN
 2 Als je voor het grote geld kiest, moet je niet in dienstverband gaan 

werken.
 2 Als je crisismanagement leuk vindt ga dan niet in loondienst, in 

loondienst gaat het veelal om borgen en doorontwikkelen
 2 Dat je op je lauweren gaat rusten.
 2 Dat je je eigen leiderschap verwaarloost.
 2 Dat je je niet kunt verbinden met de mensen waarmee je samenwerkt.

Specialist  
ouderengnk  

houdt zich bezig met 
ouderen met hoog 

complexe problematiek

Huisarts is de spil  
in de eerste lijn

Specialisten  
ouderengnk  

consulten aan huisartsen

Specialisten  
ouderengnk  

behandelaar zijn in de 
eerste lijn indien nodig
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2.4  SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE MET EEN 
OUDERENGENEESKUNDIGE PRAKTIJK BINNEN 
EEN GEZONDHEIDSCENTRUM

ALGEMENE INFORMATIE
Vrouwelijke specialist ouderengeneeskunde, geboren in 1972. Zij is in 
2001 afgestudeerd als huisarts en in 2011 als specialist ouderengenees-
kunde. Zij heeft twee jaar als art-assistent voor een geriater gewerkt.  
Zij heeft geen kaderopleiding gevolgd. Mevrouw heeft een ouderen- 
geneeskundige praktijk opgericht, waar inmiddels 4 specialisten ouderen-
geneeskunde en ondersteunend personeel in dienst is. Zij werkt 50 uur 
per week.

PERSOONLIJKE DRIJFVEREN OM EEN OUDERENGENEESKUNDIGE 
PRAKTIJK OP TE RICHTEN
Door gesprekken met de huisartsen die in deze omgeving in een gezond-
heidscentrum gingen werken, werd ik mij ervan bewust dat ook de 
ouderengeneeskundige praktijk op eenzelfde manier vorm diende te 
krijgen. De huisartsen vonden dat ook. Iedereen binnen het gezondheids-
centrum heeft een eigenstandige bedrijfsvoering. De meerwaarde zit hem 
in het feit dat je allen onder een dak zit en actief met elkaar wenst samen 
te werken en daar energie in wilt stoppen. 

Intramuraal werken paste niet bij mij. Ik vond dat de organisatie lang-
zaam en traag bewoog en de cultuur intramuraal ook vaak traag is en in 
onmogelijkheden denkt. Daarnaast zag en zie ik het belang van mee- 
bewegen in de eerste lijn. Steeds meer ouderen kiezen ervoor zolang 
mogelijk thuis te blijven, ze moeten dan wel die zorg kunnen krijgen die 
nodig is. Het werken vanuit het verpleeghuis als consulent in de eerste 
lijn bood mij hiervoor te weinig handvatten. Ik had geen inzage in 
dossiers en kon niet echt behandelen maar uitsluitend adviezen geven 
aan de huisarts. Deze systematiek past niet in mijn visie op goed medisch 
beleid voor de patiënt, het geeft geen passend aanbod. 

Als je een ouderenpraktijk wilt starten en draaien moet je vooral niet over 
een 9 tot 17 uurs mentaliteit beschikken. Daarnaast moet je werk ook je 
hobby zijn, je moet het zo leuk vinden dat je er heel veel energie in wilt 
steken.  
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In dat opzicht lijkt het heel veel op een huisartsenpraktijk. Je hebt kennis 
nodig over hoe de eerste lijn werkt, denkt en acteert. Je dient geen 
perfectionist te zijn, maar iemand die in oplossingen denkt (out of the 
box), pragmatisch is en een behoorlijke snelheid in werken heeft. Je  
dient te beschikken over veel energie, je moet van nature nieuwsgierig 
zijn (benieuwd naar hoe het allemaal werkt en wat wel en niet mogelijk 
is). Daarnaast beschik je over een brede blik (je kunt verder kijken dan  
je eigen vakgebied), je hebt een eigen visie en je beleeft heel veel plezier 
aan het verbeteren van het leven van patiënten met complexe proble-
men. 
Wat mij heel veel meerwaarde heeft gegeven is mijn deelname aan de 
tweejarige studie medische antropologie. Dat heeft mij geleerd vragen  
te stellen bij wat ik zie, doe en voel. Het wakkert mijn nieuwsgierigheid 
voortdurend aan.

KWALITEIT
Het multidisciplinaire aspect van het vak bedienen wij met alle behande-
laren die nodig zijn voor de patiënt. In het gezondheidscentrum zit 
eigenlijk alles wat nodig is: fysiotherapie, logopedie, diëtetiek et cetera. 
Door de jaren heen is door gesprekken en samenwerken de kwaliteit heel 
hoog geworden. Daarnaast houden we MDO’s waarbij alle betrokken 
hulpverleners van de patiënt betrokken zijn. De MDO’s staan onder 
leiding van de specialist ouderengeneeskunde. De patiënt is hier niet bij, 
dit is een bewuste keuze. Het accent ligt op het doorvragen van elkaar, 
afstemmen wat nodig is en wie wat op welk moment gaat doen. Iedere 
week hebben wij patiëntbesprekingen met de groep specialisten ouderen-
geneeskunde voor complexe patiënten, hier schuift soms een huisarts bij 
aan. We hebben met de ouderenpraktijk een visie ontwikkeld met 14 
kernpunten (zie website ouderenpraktijk Velp) en hebben vastgesteld 
waarvoor en wat wij willen doen tijdens de MDO’s: diagnoses bespreken, 
wie wat doet, wat beter kan, hoe stemmen we af met de patiënt, hoe en 
wie koppelt terug. Er is een handboek ontwikkeld. Een leidraad hoe wij 
werken, wat zijn de afspraken, welke zorgprogramma’s gebruiken we.  
We doen voortdurend onderzoek naar effecten van onze interventies op 
ouderen, effecten van onze interventies op de financiën (hoe voorkomen 
wij ziekenhuisopnames et cetera), effecten van goede samenwerking. 
Momenteel zijn wij bezig om de term complexiteit uit te werken in: 
complex (aandachtsgebied voor huisarts en POHer en eventueel consult 
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bij de specialist ouderengeneeskunde) hoog complex (aandachtsgebied 
van de specialist ouderengeneeskunde). Dit resulteert in een Velps index 
instrument dat nu getest wordt en zo mogelijk beschikbaar komt in heel 
Nederland. Ook zijn wij bezig om vast te stellen wanneer terugkoppelen 
van informatie aan een patiënt niet langer toereikend is. Wij willen hier 
beleid op ontwikkelen. Verder volg ik bij- en nascholingen en werk ik 
conform de geldende handreikingen en richtlijnen van de beroepsgroep. 

Daarnaast dragen wij er zorg voor om binnen onze ouderengenees- 
kundige praktijk uniform te werken. Ten behoeve hiervan ontwikkelden 
wij protocollenboeken (iedere discipline is zelf verantwoordelijk voor het 
up to date houden). Visitatie is nog wel een aandachtspunt, hiervoor is 
nog geen goed instrument voor éénpitters voorhanden. De commissie is 
hierover in gesprek om dit op te lossen. Maar inmiddels zijn we met 5 
specialisten ouderengeneeskunde, dus zou visitatie mogelijk moeten zijn. 

MEDISCH LEIDERSCHAP IN UITVOERING
Op basis van gelijkwaardigheid heb ik contacten met neurologen en 
geriaters in het ziekenhuis. Deze vragen om ondersteuning van de  
specialist ouderengeneeskunde voor aanvullende diagnostiek en behan-
deling indien zij niet verder komen met een patiënt. Ook met de V&V 
instelling zijn korte lijnen zodat kortdurende opname geruisloos kan 
verlopen. Samenwerking met thuiszorg, wijkverpleging, psychiater en 
welzijnsinstelling is nodig om te komen tot het juiste zorgaanbod voor de 
patiënt. De afstemming met deze hulpverleners vindt plaats in het MDO 
waarbij de specialist ouderengeneeskunde in de lead is. Zij bewaakt de 
inspanningstolerantie van de patiënt en draagt zorg dat de behandelingen 
en interventies op elkaar afgestemd zijn. Als specialist ouderen-
geneeskunde heb je ook de taak om te signaleren, te observeren en 
veranderingen in gang te zetten (ook binnen de praktijkvoering). Wij 
bleken bijvoorbeeld allemaal verschillende bloedtesten af te laten nemen 
door het laboratorium. Daar hebben we het over gehad en ons de vraag 
gesteld: wat willen we waarom weten en toen een gezamenlijk en 
onderbouwd laboratoriumformulier voor bloedafname ontwikkeld. 
Hetzelfde gold voor lichamelijk onderzoek, wat wel en wat niet, ook voor 
behandeling van hypertensie, diabetes et cetera. Ook medicatie issues 
bespreken we met elkaar en we nemen besluiten zodat de apotheker 
gericht in kan kopen. 
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INVLOED OP MEDISCH BELEID
De invloed op het medische beleid zit in een ouderenpraktijk geborgd in 
hoe we omgaan met de kwaliteit die we als praktijk nastreven en vorm- 
geven als ook in het medisch leiderschap en in de open en duidelijke 
transparante samenwerking met de huisartsen en specialisten van het 
ziekenhuis, overige behandelaren en zorgverleners.

BEDRIJFSVOERING
Ik sta met mijn bedrijf als Praktijk ouderengeneeskunde ingeschreven  
bij de Kamer van Koophandel. Wij hebben een website die er vooral is  
om bekend te worden bij patiënten en anderen. Het werk rolt automatisch 
voort uit het samenwerkingsverband dat wij hebben binnen het gezond-
heidscentrum en binnen andere huisartspraktijken, waar wij ook onze 
diensten leveren.
Mijn arbeidsongeschiktheid is geregeld middels een afgesloten arbeids- 
ongeschiktheidsverzekering.Daarnaast heb ik een rechtsbijstand, 
tuchtrechtelijke verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Voor de praktijk heb ik tevens een ziekteverzuimverzekering, 
een brandverzekering, rechtsbijstand en aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Voor het pensioen heb ik ervoor gekozen dit niet middels een 
collectief te regelen maar zelf te sparen. Mijn waarneming is geregeld en 
geborgd door onze eigen specialisten ouderengeneeskunde en we 
beschikken over een poule voor waarneming. Tot nu toe hebben we geen 
tekort aan opdrachten gehad.

We kennen als ouderenpraktijk nu twee DBC’s; één voor de complexe 
patiënt en één voor de hoog complexe patiënt. Deze declareren we 
rechtstreeks bij de zorgverzekeraar via een geautomatiseerd systeem. 

TIPS
 2 Hou van samenwerken.
 2 Hou van hard werken, maar hou de balans privé versus werk  

in de gaten.
 2 Hou het klein.
 2 Hou het leuk.
 2 Ben sociaal en flexibel naar medewerkers en samenwerkende  

partners en patiënten.
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 2 Doe vooral wat je leuk lijkt.
 2 Stel je open.
 2 Deel verantwoordelijkheden, gun een andere professional zijn  

eigen verantwoordelijkheid.

VALKUILEN
 2 Je laten leiden door wat anderen belangrijk vinden waardoor je  

aan jezelf voorbij gaat.
 2 Je moet je eigen kwaliteit hoog houden.
 2 Je moet geloven in jezelf, in je kunde en kennis en deze kunnen 

overdragen en je niet laten overrulen.
 2 Doen wat haalbaar is, wees geen perfectionist maar een pragmaticus.
 2 Meegaan in mopperen en/of roddelen.
 2 Nee durven zeggen, grenzen bewaken. 
 2 Besef dat je niet alles kunt, dat niet alles maakbaar is, dat er situaties 

zijn die mislukken en accepteer dat.
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2.5  SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE  
DIRECTEUR VAN EEN BV, WERKEND ALS  
ZZP-ER EN ALS LID VAN EEN MAATSCHAP

ALGEMENE INFORMATIE
Vrouwelijke specialist ouderengeneeskunde, geboren in 1963. 
Afgestudeerd in 1988 en middels generaal pardon in 1990 geregistreerd 
specialist ouderengeneeskunde. Zij heeft de kaderopleiding psycho-
geriatrie gevolgd en afgerond in 2016 en werkt 40 uur per week  
(exclusief reistijd).

PERSOONLIJKE DRIJFVEREN 
Ik heb 10 jaar in een verpleeghuis gewerkt als hoofd medische zaken en 
als arts. De managementtaken vond ik erg leuk en lagen mij goed. Ik 
vind het erg leuk om te schakelen tussen besturen en professionals. Het 
opzetten van een expertisecentrum vond ik bijzonder leuk. De visie van 
het bestuur was om een zo plat mogelijke organisatievorm te hebben, 
waardoor mijn span of control uit balans raakte. Het duurde lang voordat 
ik mijzelf kon losweken uit deze organisatie. Met name omdat de vragen: 
“Maar wat wil ik dan? Wat ik in de instelling doe, kan ik dat ook zelf 
organiseren?”, mij heel erg bezighielden. Wat mij daarnaast erg bezig-
hield was dat ik constateerde dat veel van mijn collega’s overwerkt en 
oververmoeid raakten en dreigden het vak van specialist ouderengenees-
kunde te verlaten. Samen met mijn partner heb ik diverse scenario’s de 
revue laten passeren. We kwamen uit op drie bedrijfsvormen:

1. BV; ondersteuningsbedrijf voor zelfstandig opererende specialisten 
ouderengeneeskunde. Het bedrijf biedt ondersteuning op het gebied 
van:
 2  Facturering.
 2  Binnenhalen van opdrachten.
 2  Advisering ten aanzien van bedrijfsvoering.
 2  Juridische ondersteuning, opstellen contracten et cetera.
 2  Casuïstiek besprekingen.
 2  Intervisie bijeenkomsten.

Bij de BV zijn op dit moment 14 artsen (13 specialisten ouderengenees-
kunde en 1 huisarts) aangesloten. Via netwerkbijeenkomsten stimuleren 
wij het contact en het leren van elkaar. De BV ondersteunt zelfstandigen.
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2.  Maatschap; de maatschap bestaat uit een huisarts en 4 specialisten 
ouderengeneeskunde. Iedereen is aangesloten bij de maatschap als 
specialist ouderengeneeskunde, maar is zelfstandig werkend. Via  
de maatschap werk ik dus als specialist ouderengeneeskunde in  
het veld. Dit doen wij intramuraal of in de eerste lijn, we sluiten 
contracten af met zorgaanbieders.

3.  ZZP-er: in het ZZP-verband verricht men alle andere taken zoals 
bijvoorbeeld het visitatorsschap. Persoonlijke kenmerken om dit te 
kunnen doen zijn: lef en onverschrokkenheid bezitten, tegen onze-
kerheid kunnen, zelfvertrouwen hebben en uitstralen. Daarnaast 
ondernemend, zakelijk en realistisch zijn. Je moet grenzen durven 
stellen. Je moet flexibel zijn en tegen kortdurende interventies 
kunnen. Als je bij een vast team wilt horen en werken dan moet je 
niet deze vorm van bedrijfsvoering kiezen, hier gaat het om iedere 
keer te leren en te vergelijken en beter te maken. Verschillende 
vakgebieden komen voorbij zoals GRZ, kaderarts psychogeriatrie, 
eerstelijnsgeneeskundige et cetera.

KWALITEIT
Je wordt vaak ingeroepen waar al problemen zijn, niet voor niets is er  
een tekort aan specialisten ouderengeneeskunde. In het contract dat  
wij afsluiten met het management spreken wij af dat wij goed observeren 
waar het kernprobleem ligt:
 2 Bij het team
 2 Bij de manager
 2 Bij de locatie
 2 Bij de totale organisatie

We spreken altijd een evaluatiemoment af, meestal na 2 tot 3 maanden 
waarbij wij onze bevindingen en oplossingsrichting presenteren. Als wij in 
een situatie komen waarbij ik naar onze bedrijfsvisie onder de basisnorm 
moet gaan werken dan geven we de opdracht terug. Dat vinden wij 
onverantwoord.

VISITATIE
De huidige visitatie richt zich vooral op de vakgroep binnen de organisatie 
en de samenwerking tussen de leden. Het zegt voor ons idee te weinig 
over het individueel functioneren van de specialist ouderengeneeskunde. 
Hier zou ik graag een verandering in zien optreden; dat zowel het een als 
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het ander gaat plaatsvinden in visitatie. Nu mis ik dat echt en het is een 
gemiste kans.

MEDISCH LEIDERSCHAP IN UITVOERING
Door onze eigen bedrijfsfilosofie hoog te houden en daarnaar te acteren 
nemen we onze medisch leiderschap functie zeer serieus. Je moet altijd  
je medisch leiderschap uitdragen, gevraagd en ongevraagd. In het veld 
neemt complexiteit van de patiëntengroep intramuraal fors toe en de 
kwaliteit van het zorgteam neemt fors af. Stijging van het aantal interim 
leidinggevenden is waarneembaar.

INVLOED OP MEDISCH BELEID
Vaak merken wij dat vakgroepen niet goed gepositioneerd zijn in het 
verpleeghuis. Voor mij is de grens: zolang ik goed kan samenwerken met 
die personen die het goede voor de patiënt voor ogen hebben, werk ik 
door. Dat vraagt extra energie en soms heb ik last van de negativiteit die 
in de rest van een organisatie hangt. Dit laatste heeft te maken met de 
ontwikkelingen in de ouderenzorg van de laatste tijd. Alle kantelingen,  
de projecten vanuit het VWS programma Waardigheid en Trots, het goede 
gesprek moeten aangaan (met onvoldoende resultaat omdat de kwaliteit 
op de werkvloer gewoon te laag is), dat vreet energie. 

De specialisten ouderengeneeskunde zijn veelal perfectionistisch, hard-
werkend, hebben een zeer hoog verantwoordelijkheidsgevoel en zijn  
zeer probleem oplossend. Deze kenmerken leiden, als je niet uitkijkt,  
tot burn-out situaties. Wij zijn aan het nadenken hoe wij als specialisten 
ouderengeneeskunde moeten veranderen om de doelen te bereiken 
vanuit een gezonde situatie. Het doel is: het bieden van goede medische 
zorg aan ouderen met hoog complexe problematiek.
Wij denken dat strak sturen op de volgende onderdelen daarbij gaat 
helpen:
 2 Duidelijke instructies geven en resultaat verwachten van het zorg-

team.
 2 Problemen aankaarten waar ze horen en ze daar laten. Je mag hooguit 

meewerken aan de oplossing, maar nooit probleemhouder zijn (als het 
jouw probleem niet is).

 2 In je eigen kracht blijven.
 2 Helder en goed communiceren, dingen vastleggen van hoog tot laag  

in de organisatie.
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BEDRIJFSVOERING
Wij zijn een bedrijf dat de samenwerking opzoekt met huisartsen, 
zorggroepen, instellingen en zorgorganisaties. Wij bieden onze diensten 
low-profile aan (het werk stroomt op ons af). Ik ben directeur van de BV 
en in de maatschap ben ik een maat en werk ik als specialist ouderen- 
geneeskunde. Als ZZP-er werk ik solistisch (geen inhoudelijke specialist 
ouderengeneeskundige taken). Wij hebben een website, maar deze 
hebben we eigenlijk niet nodig. We werken veel met mond op mond 
reclame. Alle randvoorwaardelijke zaken gaan via de BV zoals de  
declaraties die middels facturen naar de instellingen verzonden worden. 
We hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering (die gaat in na 6 
maanden), een rechtsbijstands- en een ziekteverzekering afgesloten.  
Het pensioen hebben we zelf geregeld door stenen, aandelen, lijfrente  
en sparen. Het risico is dus gespreid. Waarneming gaat, als het nodig is, 
via de maatschap. We werken altijd met een contract waarin wij onze 
(rand) voorwaarden opnemen. 

WAT DOET U BINNEN DE EERSTE LIJN?
Als maatschap hebben we als speerpunt voor 2017 een ontwikkelagenda 
eerste lijn opgesteld.

TIPS 
 2 Zoek contact met iemand die al zo werkt.
 2 Haal je kennis op bij al je functioneren.
 2 Profileer jezelf en je vak, straal kracht uit.
 2 Denk na over wat je zoekt bij een organisatie.
 2 Heb een reëel verwachtingsmanagement en ga ervoor, je hebt niet 

veel te verliezen.

VALKUILEN 
 2 Het is lastig je grenzen te bewaken, een organisatie trekt aan je.
 2 Je moet het leuk vinden problemen op te lossen, maar je moet ze niet 

op je nemen.
 2 Je bent aanspreekbaar op je eigen resultaat, je kunt je niet  

verschuilen achter een team.
 2 Het is veel en hard werken.
 2 Wees eerlijk tegen jezelf, stel de vraag: past dit bij mij?
 2 Aandacht houden voor je eigen professionele ontwikkeling, hier moet 

je tijd en geld in durven investeren om een goede balans te houden. 
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2.6  SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE  
DIRECTEUR VAN TWEE BV’S

ALGEMENE INFORMATIE
Mannelijke specialist ouderengeneeskunde, geboren in 1955. Middels 
generaal pardon in 1990 afgestudeerd als specialist ouderengeneeskunde. 
Heeft geen kaderopleiding gevolgd en werkt 50 uur per week.

PERSOONLIJKE DRIJFVEREN 
Ik ben in 10 jaar tweemaal uit een organisatie opgestapt, omdat ik mij 
niet kon verenigen met de visie die het bestuur had over het medisch 
beleid voor patiënten met hoog complexe problemen. Met name de visie 
welzijn en gezelligheid als speerpunt gaat voor mij te kort door de bocht, 
goede medische behandeling is een wezenlijk onderdeel van kwaliteit van 
leven. De tegenstelling in visie kwam vooral naar boven door de manier 
waarop de instelling de medische dienst in de instelling positioneerde, 
daar kon ik mij niet mee verenigen. Om te ontkomen aan deze afhanke-
lijkheid ben ik eerst gestart als ZZP-er, maar dat vond ik al snel niet 
passend bij mij. Ik kreeg veel kortdurende opdrachten en kon op deze 
manier niet voldoende bijdragen aan de kwaliteit van de medische zorg 
voor de patiënten. De kern van het werken van de specialist ouderen- 
geneeskunde is het werken in een netwerk. Alleen met anderen kun je  
de totale zorg goed leveren in een continuïteit die nodig is voor deze 
complexe groep. Zeker in de eerste lijn. Als ZZP-er, met korte opdrachten 
in onbekende regio’s, bouw je zo’n netwerk niet op.

Ik ben toen gaan nadenken over wat dan wel en kwam samen met 
partners uit op een BV, mede omdat een BV niet BTW-plichtig is (deal met 
belastingdienst) en we zodoende de tarieven ook binnen de perken 
kunnen houden. We hebben twee BV’s opgericht. Een BV is de moeder BV, 
daarvan ben ik eigenaar en DGO, en in de andere BV werk ik samen met 
twee partners die ieder hun eigen kwaliteit inbrengen:
1.  partner is expert op de zakelijke kant, contracten sluiten et cetera;
2.  partner is expert op directe bedrijfsvoering en het regelen/organise-

ren.
Zelf zorg ik voor de medische expertise (medisch directeur).
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De moeder BV zorgt ervoor dat niemand hoofdelijk aansprakelijk is en 
draagt zorg voor de financiële afwikkeling van onze diensten. De moeder 
BV heeft 1/3 van de aandelen van ZBVO. De tweede BV draagt zorg voor 
de inhoudelijk dienstverlening onder de naam: ZBVO. Wij verlenen de 
volgende diensten:
 2 Consulten (eigen BV).
 2 Specialist ouderengeneeskundige taken (eigen BV en ZBVO).
 2 Organiseren van behandeldiensten voor instellingen en uitvoeren van 

de medische dienstverlening uit (ZBVO).
 2 Praktijk voor wilsonbekwaamheid (eigen BV).
 2 Diverse toezichthoudende activiteiten en Capaciteitsorgaan (eigen BV).

PERSOONLIJKE KENMERKEN DIE JE NODIG HEBT  
OM DEZE STAP TE ZETTEN
Het moet financieel haalbaar zijn voor je, je moet de stap durven zetten. 
Niet gevangen zitten in een model waar je moeilijk uit kunt, en je gezin 
moet niet totaal financieel afhankelijk van je zijn. Het blijft een stap  
waarbij je de uitkomst niet bij voorbaat weet en kent.

KWALITEIT
Wij (ZBVO) sluiten altijd een contract af met een instelling waarbij wij 
onze randvoorwaarden vastleggen. Dit gaat vaak in overleg met de 
instelling en dat is geven en nemen. Als het contract echter bij de start al 
onder onze basisnorm zit dan trekken wij ons terug. Onder het over- 
koepelende contract liggen altijd onderliggende contracten, hierin regelen 
we wie wat en hoe levert (inhoud x tijd x volume). Op deze manier 
richten wij de medische dienst in op wat nodig is (maximale aanbod is 
een compleet multidisciplinair team). De specialist ouderengeneeskunde 
heeft altijd de rol van eerste geneeskundige, zodat hij de regievoering 
kan voeren over het medisch beleid en tussen raad van bestuur en 
professionals kan acteren. De BV beschikt over een model ‘Best Practice’ 
document (grondleggers zijn de handreikingen en richtlijnen van de 
beroepsvereniging) dat de grondlegger is onder de contracten. Hierin zijn 
MDO, FTO, toetsing, formularium, Bopz-arts, Eerst verantwoordelijke arts 
(hoofd vakgroep) ingedekt. Deze best practice wordt lokaal vertaald naar 
een passend aanbod.
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We spreken altijd een evaluatiemoment af, meestal na 2 tot 3 maanden, 
waarbij wij onze bevindingen en adviezen aan de instelling presenteren. 
Als wij in een situatie komen waarbij wij naar onze bedrijfsvisie onder  
de basisnorm moeten gaan werken, dan geven we de opdracht terug.  
Dat vinden wij onverantwoord.

Wat in de praktijk lastig is, is het dossier van de patiënt. De koppelingen 
tussen ICT en hoe we dat goed krijgen. Dit is voortdurend afstemmen 
met de instelling waar wij onze diensten leveren.
Wij leveren over het algemeen langdurige zorg binnen instellingen zodat 
wij een goede relatie kunnen opbouwen en een goede medische dienst-
verlening kunnen neerzetten. Al onze specialisten ouderengeneeskunde 
en andere professionals krijgen op jaarbasis een persoonlijk scholings-
budget. Hiervan kunnen zij die scholing volgen die voor hun nodig is. 
Daarnaast geeft iedereen voordrachten en lezingen over het vak van de 
specialist ouderengeneeskunde. 

VISITATIE
De specialisten ouderengeneeskunde draaien hun visitatie mee in de 
instellingen waar ze werkzaam zijn. 

MEDISCH LEIDERSCHAP IN UITVOERING EN INVLOED OP  
HET MEDISCH BELEID
Wij hebben geen SLA maar een contract met een instelling, gebaseerd op 
ons Best Practice model. Hiermee borgen we de kwaliteit van de dienst-
verlening. Door altijd de specialist ouderengeneeskunde neer te zetten als 
eerst verantwoordelijke geneeskundige borgen wij het medisch leider-
schap. Als een instelling problemen heeft met het invullen van de vacatu-
res voor specialisten ouderengeneeskunde dan maken wij een analyse 
waardoor dat komt. De uitkomsten bespreken we met het management 
en samen stellen we dan een verbeterplan op. In de situaties dat de 
instelling alleen wenst te gaan voor wonen en leven geldt: komt er geen 
oplossing voor het probleem, dan trekken wij ons terug. In onze visie 
hoort een goede medische ouderenzorg tot de basisbehoeften om te 
komen tot kwaliteit van leven voor de oudere met complexe problemen.
Daar waar wij leidinggeven aan basisartsen regelen wij casuïstiek- 
besprekingen onder leiding van de directeur van ZBVO. Daarnaast 
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regelen wij intercollegiale toetsing voor de hele groep specialisten 
ouderengeneeskunde waar wij diensten aan verlenen, dit altijd in 
opdracht van de organisatie waar wij onze diensten verlenen.

BEDRIJFSVOERING
Beide BV’s staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik ben als 
directeur in dienst van de BV. De moeder BV is randvoorwaardelijk en de 
andere BV, waar ZBVO is ondergebracht, levert medische dienstverlening. 
Wij hebben verzekeringen afgesloten voor arbeidsongeschiktheid, 
aansprakelijkheid, datalekken en juridische ondersteuning. Voor degene 
die in dienst zijn keert de BV jaarlijks 10% uit (conform cao-zorg) aan de 
mensen, zij zijn zelf verantwoordelijk om dit goed te beleggen voor hun 
pensioen. Waarneming hebben wij middels netwerkconstructies afgedekt.
Wat wij altijd doen is kijken of de opdracht en het beschikbare personeel 
bij elkaar past, we zoeken altijd naar de goede match. Wij maken ons 
bekend via onze website, folders, acquisitie en krijgen veel opdrachten 
binnen door onze goede naam die wij hebben opgebouwd. Let wel; we 
willen niet megagroot groeien, we willen graag alle medewerkers blijven 
kennen en op persoonlijk niveau begeleiden.

WAT DOET U BINNEN DE EERSTE LIJN?
Als ZBVO gaan wij in 2017 actief in de eerste lijn werken. 

TIPS 
 2 Doe het niet zelf, zoek de aansluiting bij iemand die het al opgezet 

heeft.
 2 Laat je goed adviseren.
 2 Stel je bedrijfsfilosofie vast. 
 2 Schrijf een bedrijfsplan.
 2 Heb een visie en hou je daaraan vast, ga niet sjoemelen met jezelf.
 2 Het is heel vreugdevol als je mag en kunt werken zoals jij het  

graag wilt.
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VALKUILEN
 2 Kijk of de tijd er rijp voor is (voor jezelf en de samenleving).
 2 Heb de ruimte hiervoor in jezelf.
 2 Heb de financiële ruimte om deze (onzekere) stap te nemen.
 2 Pas op dat je privé en zakelijk in goed evenwicht houdt.
 2 Je moet goed kunnen samenwerken met verschillende mensen en  

in verschillende situaties.
 2 Als je langdurig ergens invliegt, moet je je bewust zijn dat je altijd een 

andere positie hebt dan mensen die in dienst zijn en dat dat wrijving 
meebrengt. Je moet dan spanning kunnen managen.
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2.7  SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE MET EEN 
OUDERENPRAKTIJK

ALGEMENE INFORMATIE
Vrouwelijke specialist ouderengeneeskunde, geboren in 1968. Is in 2006 
afgestudeerd en heeft de kaderopleiding psychogeriatrie gevolgd en 
afgerond. Zij werkt 40 uur per week in een grote stad.

PERSOONLIJKE DRIJFVEREN 
Voor ik begon met werken als zelfstandige was ik als sociaal geriater 
verbonden aan een GGZ-instelling. Ik voorzag op enig moment dat de 
GGZ mij niet langer nodig zou hebben. Dit werd ingegeven doordat er 
meer en meer voor gekozen werd om de ziekte dementie over te hevelen 
naar de eerste lijn en niet langer als ernstige psychiatrische ziekte te 
erkennen waarbij GGZ-behandeling nodig is. 

Geriant heeft een heel mooi model, dat als gouden standaard dient.  
Zij werkt als GGZ-instelling met een vast team dat diagnosticeert en 
begeleiding geeft aan de mantelzorgers en zorgteam om de patiënt met 
dementie zolang mogelijk veilig thuis te laten wonen. De kracht zit hem  
in het vaste team, de goede samenwerking omdat men elkaar kent en op 
elkaar is ingespeeld. Tevens heeft dit team een netwerk opgebouwd en 
bekendheid verworven waardoor snel acties worden ondernomen. Het is 
niet zeker of dit team in de toekomst gaat overleven met de gewijzigde 
visie naar vermaatschappelijking van dementie. 

Nu wordt er veel gewerkt met casemanagers die ‘los’ hun diensten 
verlenen en daardoor krijg je een versnipperd beleid. Ik ervaar dat als 
een achteruitgang in kwaliteit, de teloorgang van een goed geriatrisch 
team waarin samenhang geborgd was.

Na mijn overstap naar zelfstandigheid heb ik eerst voor een instelling 
gewerkt, waarbij ik pionier was om de extramurale consultatie in de 
eerste lijn op te tuigen. Er was echter geen formatie-ruimte begroot en 
uitbreiding extramurale consultatie zou ten koste gaan van behandeltijd 
op de revalidatie- of palliatieve afdeling. In plaats van opbouwen was ik 
een externe kracht die vanuit zorgsubsidie bijna hetzelfde werk deed als 
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ik daarvoor als sociaal geriater bij de GGZ deed. Deze constructie leek  
mij daarom niet duurzaam en ik ben daar grotendeels mee gestopt.

Ik heb toen een ouderenpraktijk voor particuliere patiënten en voor 
partners en kinderen van ouderen met vragen over dementie of ouderen-
ziektes opgezet. De ouderenpraktijk ondersteunt patiënten maar ook 
mantelzorgers in het omgaan met kwetsbaarheid, zorgproblemen, 
dementie en ouder worden. De consulten moet men zelf betalen. De 
klanten die ik zo help hebben hele uiteenlopende problematiek, het is een 
bijzondere boeiende vorm van dienstverlening.
Ik focus mijzelf daarnaast op preventie en zet proactief stimulerings- 
programma’s op voor ‘jonge ouderen’ (50+) om ze te stimuleren actief  
te blijven, te investeren in een goed netwerk om hen heen en zichzelf ook 
voor anderen beschikbaar te stellen zodat in een latere fase in het leven 
de wederkerigheid aangewend kan worden.

Ook werk ik voor Familysupports, een sociale onderneming waarbinnen ik 
mij richt op de ouderen GGZ met nadruk op brede diagnostiek (medisch + 
psychosociaal) en met de vrijheid om out of the box oplossingen te 
bedenken. Het betreft grotendeels niet gecontracteerde specialistische 
GGZ-zorg, waarbij we nog niet weten of we financieel quitte spelen.  
Maar dat is het risico van ondernemen.

Wat ik zo leuk vind is dat ik nu preventie en denken vanuit ‘goed oud 
worden’ kan combineren met diagnostiek en behandeling van ouderen 
met complexe problematiek. Hierdoor breng ik kruisbestuiving over. Dit 
kan ik alleen doen als ZZP-er.

Als je dit wilt gaan doen dan moet je durven, lef hebben maar het je ook 
financieel kunnen veroorloven (financiële back-up, geen hoge hypotheek, 
spaarpotjes et cetera). Hoewel ik vanaf de start mijzelf heb kunnen 
bedruipen. Je moet hard willen werken zowel voor de declareerbare als 
niet declareerbare uren, investeer en durf. Maar je moet ook goed voor 
jezelf kunnen zorgen, dus durf tijdig ondersteuning (bijvoorbeeld in de 
vorm van een secretaresse, coach) in te schakelen.

KWALITEIT
De kwaliteit borg je door actief een netwerk op te bouwen en samen- 
werking te zoeken met het veld (thuiszorg, huisartsen, wijkverpleging, 
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case managers, ziekenhuizen, verpleeghuizen). Daar moet je heel veel in 
investeren, bellen en contact houden. Feedback door collega’s is best wel 
een aandachtspunt. Dat komt omdat er nog geen collega’s zijn die zo 
werken als ik dat doe. Dat mis ik wel en ik hoop dan ook snel op een 
maatje. De kwaliteit van zorg borg ik op patiëntniveau door het houden 
van MDO’s in huisartspraktijken, met de huisarts, wijkverpleging en 
andere professionals die bij de zorg betrokken zijn. De ouderenpraktijk 
heeft geen kwaliteitskeurmerk. Familysupporters voldoet wel aan 
kwaliteits keurmerken maar niet over alle keurmerken omdat daarvoor 
vaak de investeringen en verplichtingen niet opwegen tegen de voordelen.

VISITATIE
Visitatie ga ik regelen via Familysupporters of via de intervisieclub waar  
ik bij aangesloten ben of via een zorginstelling waar ik bij betrokken ben.

BEDRIJFSVOERING
Ik sta bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als zelfstandige zonder 
personeel. Ik heb een mooie website die aantrekkingskracht heeft voor 
patiënten en mantelzorgers. Ze vinden daarop veel antwoorden op hun 
vragen en kunnen mij low-profile benaderen, maar de website is er ook 
voor huisartsen. Daarnaast gebruik ik Facebook, LinkedIn, blogs en 
twitter voor de naamsbekendheid van mijn ouderenpraktijk.

Als ik tijd ‘over’ heb of tijdelijk minder opdrachten heb, dan verhuur ik 
mijzelf als waarnemer in een instelling. Daarnaast coach ik zorgteams  
in instellingen. Hier liggen meestal alleen mondelinge afspraken aan  
ten grondslag.

Mijn declaraties verricht ik via het sturen van rekeningen, naar de patiënt 
of naar de instelling waarvoor ik diensten heb verleend. Voor het coachen 
van teams declareer ik bij de instelling beleidsondersteunende uren.

Tot nu toe heb ik nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, dit is nog 
een zwak punt. Dit vang ik nu op door een spaarpotje en omdat ik een 
vangnet heb door mijn werkende echtgenoot. Ik heb wel een hele goede 
rechtsbijstandverzekering afgesloten omdat ik mij nu veel kwetsbaarder 
voel in het handelen dan toen ik in dienstverband werkte. Mijn pensioen 
heb ik geregeld door consequent 12% van wat ik verdien opzij te zetten, 
daarnaast spaar ik. Waarneming is nog niet goed afgedekt. Ik neem nu al 
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waar voor anderen en ik verwacht dat als de nood aan de man komt 
anderen voor mij zullen waarnemen. Maar dit moet nog beter afgedekt 
worden vind ik.

WAT DOET U BINNEN DE EERSTE LIJN?
Ik probeer juist de eerste en tweede lijn te verbinden door een goed 
netwerk en samenwerking op te bouwen. Daarnaast probeer ik in 
gesprekken altijd ouderen te activeren om te bewegen en sociale  
contacten te versterken. WhatsApp en een stappenteller zijn voor mij  
net zulke belangrijke adviezen als een vitD tablet of antidepressivum.

TIPS 
 2 Doe en start als ZZP-er als je dat leuk vindt.
 2 Combineer een aantal dagen intramuraal met een aantal dagen als 

ZZP-er. Je hebt dan het voordeel dat je een aantal uur hebt voor 
intramuraal en daarna vrij hebt voor extramuraal, er kan niet meer 
aan je getrokken worden.

 2 Extramuraal werken als ZZP-er is uitdagend.
 2 Je moet creatief en proactief zijn en willen investeren.
 2 Durf te falen, daar leer je van.
 2 Investeer in je website en bekendheid, geef aandacht aan je  

presentatie.

VALKUILEN 
 2 Te volle agenda.
 2 Verkeerd inschatten van de niet declareerbare (afwerk/nawerk/

netwerk) uren.
 2 Huisartsen zijn niet altijd blij met een zelfstandige praktijkvoering, 

omdat ze zich dan aangevallen voelen (concurrentie), hier moet je 
heel veel in investeren.

 2 Je hebt een back-up nodig.
 2 Je hebt een gunfactor nodig, men moet het je gunnen.
 2 Hou de balans tussen privé en werk goed in de gaten, wees niet  

te aardig, vakantie is vakantie. 
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2.8  SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE  
WERKEND IN EEN VERZELFSTANDIGDE 
BEHANDELDIENST (VOF)

ALGEMENE INFORMATIE
Vrouwelijke specialist ouderengeneeskunde, geboren in 1973. Zij is 
afgestudeerd in 2001 en heeft de kaderopleiding eerste lijn gevolgd en 
afgerond. Werkt 36 tot 40 uur per week. Er zijn, inclusief zijzelf, 11  
medewerkers in dienst; 6 specialisten ouderengeneeskunde, 1 aios, 2 
basisartsen en 1 verpleegkundig specialist. Tot de vakgroep behoren alle 
behandelaren die voorkomen in een intramurale setting zoals fysio-
therapeut, ergotherapeut, logopedist et cetera. 

PERSOONLIJKE DRIJFVEREN 
De vakgroep waar ik aan verbonden ben is een centrale vakgroep die 
werkzaam is voor drie zorginstellingen en de eerste lijn. Het idee om 
vakgroepen te bundelen tot een centrale vakgroep is geboren uit krapte. 
Er waren onvoldoende specialisten ouderengeneeskunde te krijgen voor 
het werkveld. Door de krachten van drie organisaties te bundelen  
behaalden we vergroting van schaal en efficiëntie en effectievere  
bedrijfsvoering. 

Met de centrale behandeldienst is de visie en missie uitgewerkt, met 
name hoe zij zich gaan verhouden naar de organisatie waarvoor zij 
diensten verlenen. Wat wij in de praktijk merken is dat niet alle drie  
de zorginstellingen even snel de veranderingen doormaken. Er zijn 
instellingen die nog vasthouden aan het oude, het ging toch goed. In  
de centrale vakgroep zijn we intussen wel begonnen zaken goed te 
regelen zoals: commissies te borgen, kwaliteit en IGZ vraagstukken te 
behandelen. We merken dat het gebouw staat en dat we aan de inrichting 
begonnen zijn, maar de processen nog niet voor elkaar hebben. Er is nog 
sprake van een lerende organisatie.

De volgende stap is het gaan werken met service level agreement 
contracten voor de afnemende partijen. De centralisatie van de vakgroep 
is mij overkomen doordat de organisatie dit besluit nam. Ik zie echter 
hele mooie kansen hierdoor ontstaan, met name dat we als centrale 
vakgroep een eigen rol kunnen gaan nemen in de eerste lijn zonder  
dat dat ten koste gaat van de intramuraal verblijvende patiënten.
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Mijn persoonlijke drijfveren zijn dat ik het heel mooi vind om verantwoor-
delijk te zijn voor het grotere geheel, dus niet alleen terugtrekken op 
patiëntniveau en patiëntenzorg van nu, maar ook kijken naar toekomst-
bestendige zorg en overstijgend kijken en denken met elkaar. Dat moet je 
wel leuk vinden als je in deze organisatievorm wilt kunnen werken, scherp 
kijken naar je handelen, wat hoort bij de specialist ouderengeneeskunde 
en wat geef je bijvoorbeeld terug aan het zorgteam?
Deze signalerende functie moet verder uitgewerkt worden. De valkuil van 
de signalerende functie is dat wij tijdens een gesprek snel in een gesprek 
belanden over warme zorg versus het medisch model. Het is zoeken naar 
de laagdrempeligheid voor de teams om vragen te kunnen stellen en 
efficiënt en effectief werken van en door de vakgroep leden. 

KWALITEIT
De kwaliteit van de medische zorg borgen wij door het werken met een 
primus inter pares (vak oudste) die zitting heeft namens de vakgroep in 
het bestuur. In het bestuur wordt nagedacht over het strategisch beleid 
en de vakgroep oudsten borgen daar de medische zorg.
Als vakgroep gaan we komend jaar een jaarplan schrijven en een  
vakgroep reglement opstellen met als doel: als je doet wat je deed  
word je gestuurd en als je het initiatief neemt kom je in de lead. Kansen 
en gevolgen van de verzelfstandiging van de behandeldienst dalen nu 
neer in de organisaties. We kennen dus nog niet de resultaten van de  
verzelfstandiging omdat we nog midden in het proces zitten.

Mijn persoonlijk wens is dat het gaat lukken omdat je dan je verantwoor-
delijkheid kunt nemen bij bijvoorbeeld het maken van productieafspraken 
eerstelijns activiteiten. De eisen die wij stellen aan de vakgroep moeten 
nog vorm krijgen, te denken valt aan afspraken maken over: hoe gaan we 
om met visites, hoe geven we deze uniform vorm en spoeddiensten; hoe 
gaan we dat regelen en hoe geven we dat vorm?
De diensten hebben we al geregeld, we werken met een triage door de 
inzet van een verpleegkundige die een eerste beoordeling verricht. Als 
vakgroep zijn we goed in afspraken maken, maar minder goed in het 
borgen van de afspraken.

VISITATIE
De centrale vakgroep werd in januari 2017 gevisiteerd. De feedback 
binnen de vakgroep hebben we geregeld door elkaar direct aan te  
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spreken als we iets opmerken. We zijn heel begripvol naar elkaar toe.  
We kennen nog geen structuur ten aanzien van casuïstiekbespreking, 
maar dat gaan we nu opnemen in het jaarplan zodat we daar ook tijd  
voor krijgen. In het werkoverleg nemen we structureel de tijd om elkaar 
te informeren over persoonlijke zaken die van invloed kunnen zijn op  
het werk.

INVLOED OP HET MEDISCH BELEID 
De vakgroep oudsten, tevens de Bopz-artsen, zitten in het bestuur van  
de vakgroep. Het bestuur stelt medische doelen vast zoals bijvoorbeeld 
het terugdringen van het inzetten van middelen en maatregelen. Deze 
onderwerpen moeten nog verder ontwikkeld worden.

BEDRIJFSVOERING
Tijdens de visites en het MDO hebben we een coachende rol naar de 
zorgteams en overige professionals toe. Voor onbegrepen gedrag op de 
afdelingen werken wij samen met de gedragspsycholoog. Het signaleren 
op de zorgafdelingen wordt vooral verricht door de verpleegkundigen 
omdat zij werkzaam zijn op de afdelingen. Als er geen verpleegkundige 
aan een zorgteam is toegevoegd merken we dat onmiddellijk in de 
kwaliteit van zorg die een team dan levert. Dat is aanzienlijk lager. De 
specialist ouderengeneeskunde werkt nauw samen met de teamleiders en 
de eerst verantwoordelijke verpleegkundige/verzorgende van de patiënt 
en met de para- en perimedische professionals. Het vakgroep bestuur 
werkt vooral veel samen met de managers en het bestuur komt 4x per 
jaar met de managers bijeen waarbij zij alle signalen en observaties met 
elkaar doornemen.

De homogeniteit binnen de centrale vakgroep borgen wij door werk- 
afspraken te maken over de werkwijze op hoofdlijnen. Zo hebben we 
afspraken over visite lopen en FTO-bijeenkomsten. Het houden aan deze 
werkafspraken vergt nog aandacht, we springen toch nog vaak bij als het 
zorgteam aangeeft iets niet te kunnen in plaats van ervoor te zorgen dat 
het team de nodige scholing of bijscholing krijgt.

De tijdsbesteding van de gemiddelde specialist ouderengeneeskunde in 
de vakgroep is op een afdeling 50% patiëntgerelateerde directe zorg en 
50% zorgteamgerelateerde activiteiten. 
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De werkverdeling binnen de vakgroep is op een natuurlijke manier tot 
stand gekomen, het had te maken met opleiding (vervolgopleidingen)  
en voorkeuren van mensen. De verpleegkundig specialist krijgt supervisie 
van de specialist ouderengeneeskunde en heeft samen met de verpleeg-
kundigen een belangrijke rol binnen de zorgteams. Dit ligt vooral in het 
coachen en begeleiden van het zorgteam en deze naar een hoger niveau 
brengen. Wij werken tevens met planners (inplannen van activiteiten voor 
de specialisten ouderengeneeskunde) en een doktersassistente. 

WAT DOET U BINNEN DE EERSTE LIJN?
Samen met twee verpleegkundig specialisten (deze zijn verbonden aan 
de lokale thuiszorgorganisatie) verrichten wij consulten in de eerste lijn. 
De verpleegkundig specialist verricht de intake conform het multidomein 
anamnese. Deze anamnese spreken wij door en afhankelijk van de 
bevindingen wordt er een vervolgactie uitgezet. Dit kan zijn dat ik een 
huisbezoek afleg of de patiënt oproep. Dit wordt altijd afgerond met een 
schriftelijk advies aan de huisarts. Wij merken dat 2/3 van de consulten 
door huisartsen wordt aangevraagd bij mensen die al in een beschermde 
woonomgeving thuis wonen onder behandeling van de huisarts. 
Met een huisartspraktijk gaan we in de toekomst MDO’s opzetten en 
houden. We kunnen niet het totale gebied van alle huisartsen 7/24 uur 
afdekken in de regio, dat redden we qua formatie niet. Wel geven we 
samen met de andere zorgorganisaties bij toerbeurt 7/24 uur telefonisch 
advies aan de huisarts. Huisbezoeken doen we overdag. Daarnaast 
helpen we alle huisartsen de toeleiding tot het eerstelijnsverblijf te 
realiseren. 

TIPS 
 2 Kijk of er goede afspraken zijn over de diensten die je biedt, zowel  

qua uren als inhoud.
 2 Kijk of de organisatie de basiszorg op orde heeft waar je als centrale 

vakgroep medische zorg gaat verlenen.
 2 Als er afspraken gemaakt zijn, hou je daar dan ook aan, borg de 

uniformiteit van dienstverlening.
 2 Hou de vakgroep op orde, blijf op een lijn en blijf in gesprek met 

elkaar.
 2 Regel goede ondersteuning (administratief maar ook logistiek).
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VALKUILEN 
 2 Meegaan in ontbreken van voorwaarden.
 2 Gaten blijven dichten, je voor het karretje laten spannen.
 2 Je kunt je collega’s uit het oog verliezen als iedereen alle kanten 

opvliegt, bijvoorbeeld door het werken op meerdere locaties.
 2 Vul niet alle gaten op, bij ziekte en krapte elkaar vervangen maar  

je niet over de kop werken.
 2 Balans privé en werk in de gaten houden.
 2 Verlies je niet in je enthousiasme (en maar meer en meer).
 2 De organisatie kan keuzes maken waar je je niet thuis bij voelt 

(welzijn boven goede professionele zorg stellen et cetera). Trek dan  
je eigen conclusies en handel daarnaar.
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