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Voorwoord
De veranderingen in de zorg thuis vragen een andere manier van werken van 
 zorgverleners. Aansluiten bij de behoefte van de burger, beter samenwerken in 
 zorgnetwerken rond de burger. Contact met mantelzorg en afstemmen met de 
 ondersteuning vanuit de gemeente. Het klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het 
een uitdaging voor alle zorgverleners. Een uitdaging die de moeite waard is, want 
veel mensen willen zo lang mogelijke zelfstandig thuis blijven wonen. 

Zorgaanbieders en gemeenten zetten zich gezamenlijk in om deze veranderingen in 
de praktijk vorm te geven. Veel is nog in ontwikkeling en moet in de praktijk  duidelijk 
worden. Er zijn verschillen per regio en verschillende initiatieven tot vernieuwing 
van zorg en ondersteuning. Allemaal gericht op een goede kwaliteit van leven voor 
de groeiende groep thuiswonende kwetsbare ouderen. Het recent gepresenteerde 
 landelijk programma Langer Thuis sluit hierbij aan. Dit programma is mede bedoeld 
om de randvoorwaarden voor goede ondersteuning en zorg thuis te verbeteren. En 
om meer aandacht te geven aan mantelzorg en vrijwilligers.

De veranderingen in de zorg thuis vragen ook een andere manier van werken 
van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie kijkt niet meer alleen 
naar de  kwaliteit van de individuele zorgaanbieders. De inspectie kijkt ook hoe 
zorg aanbieders met elkaar samenwerken in zorgnetwerken rond cliënten.
De inspectie gaat de dialoog aan met zorgaanbieders over de vragen die ontstaan in 
zorgnetwerken: wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie coördineert de zorg in het 
netwerk? Wie houdt in de gaten of de zorg thuis nog verantwoord is?
Voor de inspectie is het een uitdaging om het toezicht te vernieuwen en aan te sluiten 
bij de nieuwe realiteit. Een uitdaging die wij graag aangaan. 

In Tiel hebben de huisartsen, thuiszorgorganisaties, het ziekenhuis, welzijns
organisaties en de gemeente de handen ineengeslagen. Ze hebben afspraken 
 gemaakt om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Op veel van de door de 
inspectie onderzochte thema’s gaat het goed in Tiel. Op sommige onderdelen is 
 verbetering nodig. 

Ik verwacht dat ook andere zorgaanbieders en gemeenten kunnen leren van de 
resultaten van dit inspectieonderzoek. Zij kunnen dit rapport gebruiken bij de 
praktische invulling van de veranderingen in de zorg thuis.

Graag wil ik de ouderen die hebben meegedaan aan dit inspectieonderzoek 
hiervoor bedanken. De gesprekken waren open en informatief. Door mee te doen 
aan dit  onderzoek dragen zij bij aan betere zorg voor kwetsbare ouderen in Tiel. Dat 
geldt uiteraard ook voor de mantelzorgers en zorg en hulpverleners die in gesprek 
zijn  gegaan met de inspectie. Dankzij hen hebben wij een goed beeld gekregen van 
de zorgnetwerken rond thuiswonende kwetsbare ouderen in Tiel. Ook wil ik de 
 medewerkers van het Eerstelijns Centrum Tiel bedanken voor het faciliteren van het 
onderzoek.

Ik vertrouw erop dat alle betrokken zorgaanbieders, zorg en hulpverleners en de 
 gemeente Tiel met de aanbevelingen aan de slag gaan.

Korrie Louwes,
hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg
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In het kort
Zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen in Tiel bieden veilige en persoonsgerichte 
zorg, maar brengen afspraken over coördinatie nog onvoldoende in de praktijk. 
Dit concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting op basis van haar 
onderzoek naar zorgnetwerken rond thuiswonende kwetsbare ouderen in Tiel. 

Het zorglandschap verandert. Mensen worden steeds ouder en hebben vaak te 
maken met een combinatie van aandoeningen. Ouderen blijven langer thuis wonen 
en gaan na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk weer naar huis. Thuiswonende 
kwetsbare ouderen krijgen vaak zorg en ondersteuning van verschillende zorg en 
hulp verleners. Zij vormen samen met de mantelzorg het zorgnetwerk rond de oudere. 
Het is  belangrijk dat dit zorgnetwerk goed samenwerkt. Zeker als een oudere niet 
meer goed voor zichzelf kan zorgen.

De inspectie deed onderzoek in Tiel naar het functioneren van zorgnetwerken rond 
thuiswonende kwetsbare ouderen. Het ging om ouderen van 75 jaar of ouder. Deze 
ouderen kregen zorg en ondersteuning thuis na een opname in het ziekenhuis. Of na 
een bezoek aan de spoedeisende hulp. De inspectie keek naar de samenwerking en 
afstemming in het zorgnetwerk. De  inspectie keek ook naar de overdracht vanuit het 
ziekenhuis naar de thuissituatie. Zij deed dit door gesprekken te voeren in Tiel, 
documenten te bekijken, een aantal zorgnetwerken te onderzoeken en in gesprek te 
gaan met zorg en hulpverleners,  zorgbestuurders en de gemeente Tiel. 

Voor het onderzoek heeft de inspectie twaalf ouderen thuis bezocht. Inspecteurs 
 spraken met hen over hun ervaringen met de zorg en hulp thuis. En zij brachten 
 samen met de oudere hun zorgnetwerk in kaart. De inspectie sprak per netwerk met 
de belangrijkste mantelzorger en met een aantal zorg en hulpverleners. Op basis van 
al deze gesprekken beoordeelde de inspectie de samenwerking en afstemming in de 
zorgnetwerken.

De inspectie kreeg over het algemeen een positief beeld van de zorgnetwerken rond 
kwetsbare ouderen in Tiel. De ouderen vonden dat de zorg aansloot bij hun behoefte. 
De inspectie concludeert dat de zorgverleners de oudere centraal stellen en dat zij 
veilige zorg bieden. Wel vindt de inspectie dat de zorgverleners te weinig aandacht 
besteden aan de rol van de mantelzorgers. Wat ontbreekt is goede afstemming met de 
mantelzorger over zijn mogelijkheden en wensen. 

In Tiel hebben de zorgaanbieders afspraken gemaakt om goede zorg te bieden aan 
de groeiende groep kwetsbare ouderen. Zorg en hulpverleners zijn gemotiveerd om 
samen te werken. Er ligt een goede basis, maar in de praktijk zag de inspectie nog 
onvoldoende terug van de gemaakte afspraken over coördinatie van een zorgnetwerk. 

De inspectie ziet als belangrijkste verbeterpunt in Tiel het daadwerkelijk in praktijk 
brengen van de afspraken over coördinatie van het zorgnetwerk. De coördinator kan 
tevens een rol vervullen in het verbeteren van de de samenwerking tussen zorg en 
ondersteuning. 

Mantelzorgers zijn van groot belang in het zorgnetwerk rond kwetsbare ouderen. Zij 
maken het mogelijk dat de oudere thuis kan blijven wonen. De inspectie adviseert 
om mantelzorgers meer te zien als samenwerkingspartner in het zorgnetwerk. En in 
het zorgnetwerk af te spreken wie het contact met de mantelzorger onderhoudt en zo 
nodig actie onderneemt bij (dreigende) overbelasting. 

De inspectie heeft er vertrouwen in dat de zorgaanbieders, ondersteuningsorganisaties 
en gemeente Tiel de aanbevelingen van de inspectie kunnen uitvoeren. En dat zij die 
ambitie hebben.

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 
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Samenwerking bij toezicht
De inspectie houdt toezicht op zorg en behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet 
en de Wet langdurige zorg. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op 
ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) . Bij 
zorgnetwerken in de thuissituatie spelen zowel zorg en behandeling als ondersteuning 
een rol. Daarom werken de inspectie en de Wmotoezichthouder samen. 

Toezicht in Tiel
De inspectie onderzocht zorgnetwerken rond thuiswonende kwetsbare ouderen  in 
Tiel . De inspectie koos voor Tiel op basis van een aantal criteria. Zoals de omvang 
van de gemeente en het aantal ouderen. Tiel is een middelgrote gemeente met een 
gemiddeld aantal ouderen. De meeste inwoners van Tiel gaan voor gespecialiseerde 
zorg naar één ziekenhuis. Hierdoor kon de inspectie de overdracht van kwetsbare 
ouderen vanuit het ziekenhuis naar huis toetsen. 

Als aanvulling op het toezicht op zorgnetwerken, bezocht de inspectie twee 
thuiszorgorganisaties  in Tiel. Medewerkers van deze organisaties maakten deel uit 
van de zorgnetwerken die de inspectie onderzocht. De inspectie toetste de kwaliteit 
van de zorg die de organisaties leverden aan verschillende doelgroepen. Waar 
mogelijk lag het accent ook hier op kwetsbare ouderen. 

Doelgroep
De doelgroep van het inspectieonderzoek was de thuiswonende kwetsbare oudere
van 75 jaar of ouder. Deze ouderen ontvingen zorg en ondersteuning thuis na een 
opname in het ziekenhuis. Of na een bezoek aan de spoedeisende hulp van het 
 ziekenhuis. 
 
1.2 Doel

De inspectie wil met dit onderzoek inzicht krijgen in het functioneren van 
zorg netwerken rond thuiswonende kwetsbare ouderen in Tiel. Op basis  hiervan 
 signaleert de inspectie waar verbeteringen nodig zijn. Door verbeteringen te 
 stimuleren en zo nodig handhavend op te treden, wil de inspectie met haar toezicht 
bijdragen aan goede en veilige zorg. 

1 Inleiding
1.1 Aanleiding en belang

Veranderend zorglandschap
Het zorglandschap verandert. Mensen worden steeds ouder en hebben vaak te 
maken met een combinatie van aandoeningen. Ouderen blijven langer thuis wonen 
en gaan na een ziekenhuisopname zo snel mogelijk weer naar huis. Zij krijgen zorg, 
behandeling en ondersteuning in huis of dichtbij huis. 

Uitgangspunt is dat de oudere zoveel mogelijk zelf de regie heeft over zijn  zorg. 
En dat de oudere hier hulp bij krijgt als dit niet meer lukt. De rol van de mantelzorger 
wordt steeds belangrijker. Ook de huisarts, de wijkverpleegkundige en de gemeente 
hebben een steeds grotere rol in de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen 
thuis.

Zorgnetwerken thuis
Kwetsbare ouderen krijgen vaak zorg en ondersteuning van verschillende mensen. 
Huisartsen leveren medische zorg. Wijkverpleegkundigen en thuiszorgorganisaties 
leveren verpleging en verzorging. De gemeente en welzijnsorganisaties bieden 
ondersteuning. Vrijwilligers en mantelzorger helpen bij de dagelijkse activiteiten. 
Al deze mensen vormen samen het zorgnetwerk  rond de oudere. 

Om goede zorg te kunnen geven is het belangrijk dat iedereen in het zorgnetwerk 
met elkaar samenwerkt. De mensen in het zorgnetwerk moeten de zorg, behandeling 
en ondersteuning goed op elkaar afstemmen. En daarbij moet de verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden in het zorgnetwerk in overleg tot stand komen.

Veranderend toezicht
De inspectie past haar toezicht aan op de veranderingen in het zorglandschap. Bij 
zorgnetwerken rond thuiswonende kwetsbare ouderen kijkt zij naar de samen werking 
tussen de zorg en hulpverleners 

  en naar de afstemming met mantel zorgers en 
vrijwilligers. Daarbij neemt de inspectie het perspectief van de oudere als uitgangspunt. 

In dit rapport staan op een aantal plaatsen informatiebolletjes. 
Meer informatie verschijnt wanneer u met uw muis over het bolletje 
beweegt. 
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1.3 Onderzoeksvragen 

De centrale vraag in het onderzoek van de inspectie was of zorgnetwerken rond 
 thuiswonende kwetsbare ouderen in de gemeente Tiel voldoen aan de normen. 

De inspectie keek in het bijzonder naar:
•	 de	ervaringen	van	ouderen	met	hun	zorgnetwerk;
•	 de	ervaringen	van	de	mantelzorgers	met	de	zorgnetwerken;
•	 de	ervaringen	van	de	zorg-	en	hulpverleners	met	de	zorgnetwerken;
•	 de	samenwerking	en	afstemming	in	de	overdracht	vanuit	het	ziekenhuis	naar	
	 de	thuissituatie;
•	 de	samenwerking	en	afstemming	in	de	zorgnetwerken.
 
1.4 Onderzoeksmethode en -periode

De inspectie voerde het onderzoek uit tussen september 2017 en juni 2018.  Centraal 
hierin stond diepgaand onderzoek naar twaalf zorgnetwerken rond kwetsbare 
 ouderen in Tiel. Om een algemeen beeld te krijgen van het functioneren van 
zorgnetwerken in Tiel is dit aangevuld met:
•	 verkennende	gesprekken	met	sleutelfiguren	in	Tiel;
•	 informatie	over	bestaande	samenwerkingsafspraken;
•	 algemene	gesprekken	met	zorgverleners	over	samenwerking	in	zorgnetwerken.

Door de resultaten hiervan te bespreken met zorg en hulpverleners, werd duidelijk 
of deze herkenbaar waren en aansloten bij hun algemene beeld van Tiel. De 
toezichtbezoeken aan twee thuiszorgorganisaties gaven nog aanvullende informatie 
voor het onderzoek. 

Meer in detail bestond het onderzoek uit tien stappen:

1 Inventarisatie van organisaties
De inspectie maakte een sociale kaart van Tiel met zorgaanbieders , 
gemeentelijke en welzijnsorganisaties.

2 Samenwerking met Wmo-toezichthouder
In Tiel voert GGD Gelderland Zuid het toezicht op de Wmo uit. De inspectie en de 
Wmotoezichthouder werkten in het onderzoek samen als er in een zorgnetwerk 
Wmoondersteuning werd geboden. Dan voerden de inspectie en de 
Wmotoezichthouder gezamenlijk de gesprekken. De Wmotoezichthouder was ook 
betrokken bij het opstellen van conclusies en aanbevelingen voor zover dit de 
Wmoondersteuning betrof. De Wmotoezichthouder voerde geen apart toezicht uit. 

3 Verkennende gesprekken met sleutelfiguren 
De inspectie voerde ter voorbereiding op het inspectieonderzoek een aantal 
verkennende gesprekken met partijen in Tiel die een belangrijke rol spelen in de 
zorg en ondersteuning aan ouderen. De inspectie sprak met vertegenwoordigers van 
het Eerstelijns Centrum Tiel , een thuiszorgorganisatie, een welzijnsorganisatie, 
het ziekenhuis, een beleidsmedewerker van de gemeente, een specialist 
ouderengeneeskunde en een ouderenadviseur. Doel was om een algemeen beeld te 
krijgen van de organisatie van de zorg en ondersteuning in Tiel. Maar ook om ervaren 
knelpunten of succesfactoren in de samenwerking tussen verschillende organisaties 
te verkennen. 

In deze gesprekken inventariseerde de inspectie daarnaast de belangrijkste 
samenwerkingsafspraken en initiatieven voor de zorg aan ouderen in Tiel:
•	 	Zorgprogramma	kwetsbare	ouderen
•	 	Project	transmurale	zorgbrug
•	 	Project	geriatrisch	netwerk
•	 	Regionale	Regiegroep	wonen,	zorg	en	welzijn
•	 	Veilig	appen
•	 	Loket	Welzijn	in	Eerstelijns	Centrum	Tiel  

Uit	de	gesprekken	met	sleutelfiguren	kwam	onder	andere	naar	voren	dat	de	
afgesproken multidisciplinaire overleggen (MDO’s) voor kwetsbare ouderen 
stagneerden.	Op	aangeven	van	de	sleutelfiguren	heeft	de	inspectie	in	haar	
onderzoek daarom enkele extra vragen opgenomen over de MDO’s in Tiel. 
Deze vragen vormen een verdieping op het thema ‘coördinatie en afstemming’. 
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Het doel hiervan is om als inspectie bij te dragen aan een door de zorgverleners 
ervaren knelpunt en verbetering te stimuleren.

4 Selectie van twaalf ouderen voor onderzoek
De huisartsen van het Eerstelijns Centrum Tiel nodigden patiënten uit om mee te 
doen	aan	het	inspectieonderzoek.	Patiënten	konden	meedoen	als	zij	voldeden	aan	de	
selectiecriteria . Twaalf ouderen namen deel aan het onderzoek. 
 
5 Gesprekken met ouderen
Inspecteurs spraken eerst met deze twaalf ouderen. De inspecteurs brachten samen 
met de ouderen hun zorgnetwerk in kaart. Soms was de mantelzorger ook aanwezig 
bij het gesprek en ondersteunde die zijn naaste hierbij. Alle ouderen gaven de 
inspectie schriftelijk toestemming om de mantelzorger en de zorg en hulpverleners 
uit hun zorgnetwerk te benaderen voor een gesprek. Figuur 1 geeft de zorgnetwerken 
van de twaalf ouderen weer.

6 Gesprekken met mantelzorgers en zorg- en hulpverleners
Inspecteurs spraken vervolgens per zorgnetwerk met de mantelzorger van de 
oudere en met een aantal zorg en hulpverleners. Die gesprekken gingen over de 
zorg en/of ondersteuning die de netwerkpartners aan deze oudere boden. En over de 
samen werking met andere netwerkpartners in het zorgnetwerk rond de oudere. 

De inspecteurs spraken daarna per zorgnetwerk met de huisarts en de 
wijkverpleegkundige. Wanneer de oudere ondersteuning kreeg vanuit de Wmo, 
spraken de inspecteurs en Wmotoezichthouder samen met de Wmoondersteuner. 
Daarnaast sprak de inspectie met een zo groot mogelijke variatie van betrokken 
zorgverleners uit de eerste en tweedelijn. De inspectie voerde verder enkele 
algemene gesprekken met zorgverleners over de samenwerking in zorgnetwerken 
rond kwetsbare ouderen in Tiel. 

Figuur 1: De zorgnetwerken van de twaalf ouderen uit het onderzoek
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Tabel 1 geeft een overzicht van de gevoerde gesprekken. Totaal voerde de inspectie 
66 gesprekken met 70 verschillende personen.

Tabel 1: Overzicht van gesprekken

Netwerkpartners met wie de Aantal gesprekken  Aantal verschillende 
inspectie sprak  personen
Ouderen 12 12
Ondersteuning  
 Mantelzorger  11 11
 Vrijwilliger 1 1
 Hulp bij het huishouden (Wmo) 4 4
 Dagbesteding (Wmo) 1 1
Eerstelijnszorg  
 Huisarts 12 12
 Praktijkondersteuner huisarts 4 5
 Wijkverpleegkundige 6 6
 Verpleegkundige / verzorgende 5 5
 Fysiotherapeut 3 3
Tweedelijnszorg  
 Transferverpleegkundige 1 1
 Verpleegkundig specialist 3 3
Algemene gesprekken  
 Apotheker 1 4
 Specialist ouderengeneeskunde 1 1
 Transferpunt ziekenhuis 1 1

Totaal 66 70

7 Analyse
Eerst analyseerde de inspectie de resultaten van de gesprekken per zorgnetwerk 
rond een oudere. Daarna analyseerde de inspectie de resultaten van de twaalf 
zorg netwerken op gebiedsniveau (Tiel). Daarbij gebruikte de inspectie de 
informatie uit de verkennende gesprekken, de algemene gesprekken en de 
resultaten van de  thuiszorgbezoeken  als context informatie.

Op basis hiervan vormde de inspectie een oordeel over de samenwerking en 
afstemming tussen de betrokkenen in de zorgnetwerken. Het oordeel over de 
 samenwerking en afstemming tussen zorgverleners en hulpverleners stemde de 
 inspectie af met de Wmotoezichthouder. 

8 Toetsing resultaten bij betrokken zorg- en hulpverleners
De inspectie nodigde alle zorg en hulpverleners met wie zij had gesproken uit voor 
een bijeenkomst om de resultaten van het onderzoek in Tiel te bespreken. Bij deze 
bijeenkomst, half mei 2018, waren 25 zorg en hulpverleners aanwezig. 

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de inspectie de resultaten van het onderzoek 
in Tiel. En toetste zij of de gepresenteerde resultaten herkenbaar waren. Dit was bij de 
meeste punten het geval. De deelnemers gaven enkele aanvullingen en benoemden 
knelpunten. Ook vertelden ze over recente ontwikkelingen in Tiel. Deze punten zijn 
waar mogelijk verwerkt in de resultaten (zie hoofdstuk 3). 
 
9 Bespreking conclusies met bestuurders en gemeente
De inspectie besprak de conclusies en aanbevelingen eind juni 2018 met de 
managers en bestuurders van de betrokken organisaties en de gemeente Tiel. Bij 
deze bijeenkomst waren 16 mensen aanwezig. Ook de Wmotoezichthouder was 
hierbij aanwezig. Er werden ook afspraken gemaakt over het vervolg. 

10 Informeren ouderen en mantelzorgers over rapport
De ouderen en mantelzorgers die deelnamen aan het onderzoek kregen in juli 2018 
een bedankkaart. Verder kregen zij een samenvatting van de uitkomsten van het 
inspectieonderzoek. 

1.5 Toetsingskader 

Bij het beoordelen van de zorgnetwerken gebruikte de inspectie het toetsingskader 
‘Toezicht op zorgnetwerken rond cliënten in de thuissituatie’ (Bijlage 1). Dit 
toetsingskader is gebaseerd op wet en regelgeving, veldnormen en richtlijnen. 
Het toetsingskader bevat vier thema’s: Cliënt centraal, Integrale zorg, Mantelzorg 
en Veiligheid (zie Figuur 2). 
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Figuur 2: Schema met de thema’s en normen uit het toetsingskader

Een grotere versie van deze figuur staat op pagina 14.

1.6 Afbakening 

De inspectie richtte haar onderzoek op de samenwerking en afstemming in de 
 zorgnetwerken rond thuiswonende kwetsbare ouderen in Tiel na opname in het 
ziekenhuis of na een bezoek aan de spoedeisende hulp. De inspectie toetste niet de 
kwaliteit van zorg die de individuele zorgaanbieders boden. Een uitzondering hierop 
vormden de thuiszorgorganisaties. De inspectie deed ook geen onderzoek naar de 
zorgnetwerken vóór opname in het ziekenhuis of het bezoek aan de spoedeisende 
hulp. Ook de zorg tijdens het verblijf in het ziekenhuis werd niet onderzocht.
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2 Conclusies en vervolg
2.1 Zorgnetwerken kwetsbare ouderen in Tiel zijn veilig en 
 persoonsgericht. Afspraken over coördinatie nog onvoldoende 
 in de praktijk gebracht.

Centrale vraag:
Voldoen zorgnetwerken rond thuiswonende kwetsbare ouderen in de gemeente Tiel aan 
de normen? 

De inspectie heeft een goed beeld gekregen van de zorgnetwerken rondom 
thuiswonende kwetsbare ouderen in Tiel. Zij zag betrokken en bevlogen 
zorgverleners en hulpverleners en voorbeelden van goed georganiseerde zorg. 
De inspectie concludeert dat de zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen grotendeels 
voldoen aan de normen uit het toetsingskader. De zorgnetwerken in Tiel bieden over 
het algemeen veilige en persoonsgerichte zorg. Zij brengen de afspraken over 
coördinatie van zorg echter nog onvoldoende in de praktijk. 

2.1.1 Kwetsbare ouderen vinden dat de zorg aansluit bij hun behoefte 

De inspectie concludeert dat de zorg die de kwetsbare ouderen in het onderzoek 
krijgen, over het algemeen aansluit bij hun behoefte. De ouderen begrijpen de 
informatie over welke zorg mogelijk is. Zorg en hulpverleners luisteren goed naar 
wat de oudere wil. Zij zetten zich in om de juiste zorg te bieden. 
De ouderen met wie de inspectie sprak, vinden het belangrijk om zoveel mogelijk zelf 
de regie te voeren over de zorg. De inspectie stelt vast dat zorgverleners hierbij zoveel 
mogelijk aansluiten en alleen waar nodig de regie (deels) overnemen.
 
De meeste ouderen (en hun mantelzorgers) merken dat de zorgverleners in hun 
 zorgnetwerk elkaar kennen en weten van elkaars betrokkenheid. Ook is er volgens 
de ouderen onderling contact. De zorgverleners vragen aan de oudere meestal wel 
 toestemming om informatie uit te mogen uitwisselen met andere zorgverleners. 
Toch weten de ouderen vaak niet welke informatie de zorgverleners uitwisselen. 

De ouderen in het onderzoek ervaren dat er aandacht is voor hun veiligheid in huis 
en in de zorg. Zij hebben vertrouwen in de zorg en hulpverleners en voelen zich 
 prettig in hun aanwezigheid.
 
2.1.2 Mantelzorgers willen meer afstemming over hun bijdrage aan de zorg

De inspectie concludeert dat de zorgverleners te weinig aandacht besteden aan de 
rol van de mantelzorgers van de kwetsbare ouderen in het onderzoek. De meeste 
zorgverleners kennen de mantelzorgers wel. Zij hebben ook aandacht voor de 
 belasting van de mantelzorger. Maar wat ontbreekt is daadwerkelijke afstemming 
met de mantelzorger over zijn mogelijkheden en wensen. En dat de zorgverleners 
hiermee zoveel mogelijk rekening houden in de zorg voor de oudere. 

Verschillende mantelzorgers gaven aan dat zij behoefte hebben aan een ‘plan B’. 
Dat is een alternatief plan voor het geval zij zelf uitvallen. Het ontbreken van zo’n 
‘plan B’ ervaren zij als een extra zorg. Ongeveer de helft van de mantelzorgers heeft 
zich in het verleden overbelast gevoeld of was ten tijde van het onderzoek overbelast. 
De inspectie concludeert dat er in de zorgnetwerken geen afspraken zijn over wie 
verantwoordelijk is voor het signaleren van overbelasting bij de mantelzorger. En wie 
actie onderneemt bij (dreigende) overbelasting of uitval van de mantelzorger. 

Het viel de inspectie op dat de eigen netwerken van de ouderen in het onderzoek 
over het algemeen klein zijn. Daardoor hebben mantelzorgers weinig steun vanuit 
het eigen netwerk. Vanuit de zorgverleners was er geen proactief beleid om deze 
 netwerken uit te breiden. 

De gemeente Tiel organiseert verschillende activiteiten voor mantelzorgers en biedt 
ondersteuning aan mantelzorgers. De mantelzorgers in het onderzoek waren hiervan 
niet goed op de hoogte. Of het aanbod van de gemeente aansluit bij de behoeften van 
de mantelzorgers heeft de inspectie niet onderzocht.
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thuiszorgorganisaties in Tiel blijkt dat de rol van de wijkverpleegkundige nog beter 
neergezet kan worden. 

Afstemming van zorg en overleg vindt vaak tussen twee zorgverleners plaats. De 
mogelijkheid van afstemming via MDO’s wordt weinig benut. MDO’s over kwetsbare 
ouderen vinden wel plaats, maar vaak  eenmalig of bij een (dreigende) crisis. Doordat 
er geen vervolg komt op een MDO, mist de  inspectie een proactieve aanpak waarbij 
geanticipeerd wordt op mogelijke achter uitgang.

Daarnaast wisselen de netwerkpartners niet altijd alle relevante informatie in het 
zorgnetwerk uit. Tussen de huisartsen en thuiszorg gaat dit over het algemeen wel 
goed. Maar het uitwisselen van informatie met de andere netwerkpartners kan 
beter. Bijvoorbeeld fysiotherapeuten zeggen soms informatie te missen. Ook 
informatieuitwisseling tussen zorgverleners en Wmoondersteuners vindt 
nauwelijks plaats. De inspectie ziet een grote afstand tussen beide groepen. Zij 
komen elkaar maar een enkele keer tegen, bijvoorbeeld bij de oudere thuis. 
Uitwisseling van informatie vindt ook dan weinig plaats. 

2.1.5 Overdracht van zorg vanuit ziekenhuis naar huis nog niet optimaal 

De overdracht van zorg vanuit het ziekenhuis naar huis voldoet grotendeels aan de 
norm die de inspectie in dit onderzoek heeft getoetst. Er vindt altijd een schriftelijke 
overdracht plaats vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. De netwerkpartners in 
de thuissituatie zijn meestal op de hoogte van het ontslag. 

De meeste ouderen in het onderzoek hebben een soepele overdracht van zorg 
 ervaren. Toch kreeg de inspectie ook enkele signalen dat de overdracht van zorg 
 vanuit het ziekenhuis naar huis niet optimaal verliep. Voor sommige ouderen 
en mantelzorgers kwam het ontslag onverwacht. Zij voelden zich onvoldoende 
 betrokken en voorbereid op het ontslag. 

2.1.3 Zorgverleners zetten de oudere centraal en bieden veilige zorg

De inspectie concludeert dat zorg en hulpverleners erin slagen om de ouderen in 
het onderzoek zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. De wensen en mogelijkheden 
van de oudere staan centraal.

De zorgbehoefte van de oudere wordt schriftelijk vastgelegd en waar nodig  bijgesteld. 
Zorgverleners hebben aandacht voor de regiemogelijkheden van de oudere en 
 ondersteunen de eigen regie zo goed mogelijk. Zij zijn alert op vermindering van 
eigen regie, maar benutten daarbij niet de informatie van Wmoondersteuners,  
zoals huishoudelijke hulpen. Deze komen vaak wekelijks enkele uren bij de ouderen 
thuis. Hierdoor kunnen zij achteruitgang in de situatie van de oudere of in de 
regie mogelijkheden goed signaleren. 

De inspectie concludeert dat zorgverleners alert zijn op de veiligheid van de ouderen 
in het onderzoek. Zij signaleren en bespreken risico’s in de woon en leefomgeving 
van de oudere. Zo nodig vinden aanpassingen plaats. 

Ook op het gebied van medicatieveiligheid zijn zorgverleners alert. Zij spannen 
zich in om medicatielijsten actueel te houden. Als de thuiszorg een rol heeft bij 
de  medicatietoediening, dan heeft die een toedienlijst. Bijna alle ouderen in het 
 onderzoek gebruiken dagelijks meer dan vijf verschillende soorten  medicatie. 
Zij vallen daarmee onder de lokale afspraken voor polyfarmacie. De huisartsen 
en  apothekers in Tiel hebben afspraken gemaakt over hoe, bij wie en wanneer 
 medicatiebeoordelingen worden gedaan. Ouderen met de grootste risico’s op het 
gebied van medicatieveiligheid krijgen elke twee jaar een medicatiebeoordeling. 
 
2.1.4 Afspraken over coördinatie zorgnetwerk in de praktijk niet goed zichtbaar 

De inspectie concludeert dat zij op uitvoerend niveau nog onvoldoende terugziet van 
de afspraken die in Tiel zijn gemaakt in het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. 
Het is vaak niet duidelijk wie de zorgnetwerken coördineert en welke taken de 
 coördinator precies heeft. Uit de bezoeken die de inspectie heeft gebracht aan twee 
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2.2.1 Breng afspraken over coördinatie van het zorgnetwerk in de praktijk

Kwetsbare ouderen die zorg en ondersteuning krijgen van verschillende 
zorg en hulpverleners hebben één persoon nodig die het zorgnetwerk coördineert 
en afstemt. Dit moeten de netwerkpartners in het zorgnetwerk duidelijk afspreken, 
in overleg met de oudere zelf. Deze persoon moet zijn rol in het netwerk innemen. 
De coördinator is het eerste aanspreekpunt en de vaste contactpersoon voor de 
 oudere, de mantelzorger en de andere zorg en hulpverleners. De coördinator houdt 
overzicht over het zorgnetwerk. Daarnaast voorkomt hij versnippering en tekorten 
in de zorg en ondersteuning. Tot slot draagt de coördinator zorg voor goede 
informatievoorziening, afstemming en samenhang in het zorgnetwerk. 
De	rol	van	coördinator	van	het	zorgnetwerk	past	goed	bij	het	beroepsprofiel	van	de	
wijkverpleegkundige. Dit vraagt wel een investering in de capaciteit van de 
wijk verpleegkundigen.

In Tiel hebben de organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare ouderen 
afspraken gemaakt over de coördinatie van het zorgnetwerk door een casemanager. 
Deze afspraken maken deel uit van het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen en zijn 
verwerkt in een stroomschema. Ook zijn digitale hulpmiddelen beschikbaar om de 
samenwerking rond kwetsbare ouderen te ondersteunen. Volgens de inspectie kan 
de stap om deze afspraken in praktijk te brengen dan ook op korte termijn gezet 
 worden. 

De coördinator van het zorgnetwerk heeft tevens een belangrijke rol in de MDO’s. 
Deze	kan	het	initiatief	nemen	om	een	MDO	te	organiseren;	dit	voorkomt	dat	
zorgverleners op elkaar wachten. Door deze overleggen structureel en op een vast 
 tijdstip in de week in te plannen, kan een MDO snel plaatsvinden. Een MDO hoeft 
niet  altijd met alle netwerkpartners gehouden te worden. Een zogenoemd klein MDO 
(met huisarts, wijkverpleegkundige en Wmoondersteuner) kan voldoende zijn. 
 Voorwaarde is wel dat er mogelijkheden zijn voor de andere netwerkpartners om hun 
inbreng te geven. Ook moeten zij geïnformeerd worden over de gemaakte afspraken.

Tijdens de bijeenkomst met de zorg en hulpverleners kwamen enkele knel punten 
naar voren rond de overdracht van zorg vanuit het ziekenhuis naar huis. De 
knel punten die de zorgverleners in de zorg thuis ervaren, zijn dat zij na het ontslag 
niet  altijd direct beschikken over alle relevante informatie. De medische, 
verpleeg kundige en medicatieoverdracht zijn gescheiden trajecten. Deze vinden 
niet tegelijk plaats, waardoor zorgverleners soms het overzicht missen. Ook de 
transferverpleegkundigen hebben niet het volledige overzicht. 

De meeste zorgnetwerken hebben geen afspraken gemaakt over het  verspreiden van 
informatie in het zorgnetwerk. Hierdoor beschikken zorgverleners niet altijd op tijd 
over de benodigde informatie. 

De overdracht vanuit het ziekenhuis naar huis voldoet dus grotendeels aan de 
 getoetste norm, maar verschillende signalen geven aan dat de overdracht nog niet 
optimaal verloopt. Of het recent gestarte project Transmurale zorgbrug hierin 
 verbetering brengt, heeft de inspectie niet onderzocht. Geen van de ouderen in het 
onderzoek was via de Transmurale Zorgbrug ontslagen. 
 
2.2 Aanbevelingen

De inspectie heeft gezien dat de zorg en hulpverleners in Tiel de ambitie  hebben 
om de samenwerking en afstemming in de persoonlijke zorgnetwerken rond 
 kwetsbare ouderen te verbeteren. De randvoorwaarden hiervoor zijn aanwezig in 
Tiel.	Er	is	een	regionale	‘Regiegroep	wonen,	zorg	en	welzijn’	waaraan	de	belangrijkste		
netwerkpartners op bestuurlijk niveau deelnemen (gemeente, thuiszorg, 
 verpleeghuizen en eerstelijnscentrum). Een deel van de zorgaanbieders in Tiel zit 
 onder één dak.  Zorgverleners kennen elkaar en zij weten elkaar te bereiken. En zij 
hebben al  afspraken gemaakt om goede zorg te bieden aan de groeiende groep 
 kwetsbare  ouderen in Tiel.

De aanbevelingen van de inspectie zijn daarom vooral gericht op het daadwerkelijk 
in de praktijk brengen van gemaakte afspraken en op het aanscherpen van een aantal 
punten. Daarmee is op korte termijn winst te behalen. 
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 informatie uit of stemmen zij niet af met de Wmoondersteuner. Hierdoor kunnen  
zij signalen missen. 

Wmoondersteuners, zoals huishoudelijke hulpen kunnen een rol spelen bij het 
signaleren van veranderende zorgbehoeften of vermindering van regie. Het ontbreekt 
nu aan randvoorwaarden om hieraan invulling te geven. De wijkverpleegkundige kan 
vanuit haar rol de brugfunctie vervullen tussen de zorg en de Wmoondersteuning.

2.2.4 Ga in gesprek over verbeteringen in de overdracht van ziekenhuis naar huis 

De inspectie adviseert zorgaanbieders in de zorg thuis en het ziekenhuis in Tiel om 
met elkaar in gesprek te gaan. In dit gesprek kunnen de knelpunten die zorgverleners 
ervaren bij de overdracht van kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar thuis 
worden besproken. 

2.3 Vervolg 

De inspectie heeft in haar onderzoek naar zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen 
in Tiel geen risico’s gezien die het opleggen van maatregelen rechtvaardigen. De 
inspectie heeft er vertrouwen in dat de zorgaanbieders in Tiel en de gemeente Tiel in 
staat zijn en de ambitie hebben om de aanbevelingen van de inspectie uit te voeren. 

De inspectie heeft in de afsluitende bijeenkomst vervolgafspraken gemaakt met de 
bestuurders van de betrokken organisaties en de gemeente Tiel. Afgesproken is dat 
de gemeente Tiel de trekker is bij het bevorderen van de samenwerking tussen zorg 
en	Wmo-ondersteuning.	Verder	is	afgesproken	dat	de	‘Regiegroep	wonen,	zorg	en	
welzijn’  de inspectie binnen zes maanden informeert over de stand van zaken en de 
wijze waarop de  aanbevelingen van de inspectie zijn opgepakt.

2.2.2 Zie de mantelzorger als samenwerkingspartner in het zorgnetwerk

Mantelzorgers zijn van groot belang in het zorgnetwerk rond kwetsbare ouderen. 
Zij maken het mogelijk dat de oudere thuis kan blijven wonen. Goede  afstemming 
van de zorg en ondersteuning met de oudere en zijn mantelzorger is daarom 
 belangrijk. Zo kan het zorgnetwerk passende zorg bieden en overbelasting van de 
mantelzorger voorkomen. En om in het zorgnetwerk af te spreken wie het contact 
met de mantelzorger onderhoudt en zo nodig actie onderneemt. 

De kwetsbaarheid van ouderen maakt dat hun situatie opeens kan verslechteren en 
de zorgbehoefte plotseling kan veranderen. Daarom is een proactieve houding in het 
zorgnetwerk nodig om acute situaties te voorkomen of goed op te kunnen vangen. 
Soms kan het eigen netwerk van de oudere een deel van de toenemende zorgvraag 
opvangen. 

In Tiel hadden de meeste kwetsbare ouderen in het onderzoek een klein eigen 
netwerk. Dat maakt het extra belangrijk om met de mantelzorger te bespreken 
wat zijn wensen en mogelijkheden zijn in de zorg voor zijn naaste. Een proactieve 
houding betekent ook in gesprek gaan over een ‘plan B’, voor het  geval de 
mantelzorger (tijdelijk) uitvalt. En bij dreigende overbelasting van de  mantelzorger 
op tijd de mogelijkheden van uitbreiding van het eigen netwerk te  bespreken. 

Ondersteuning van mantelzorgers is een belangrijke taak van de gemeente in 
het kader van de Wmo. De inspectie adviseert om de samenwerking tussen 
zorgaanbieders en de gemeente Tiel op dit punt te versterken. Zo kan de 
ondersteuning die de gemeente biedt aan  mantelzorgers beter wordt benut. 

2.2.3 Bevorder de samenwerking tussen zorg en Wmo-ondersteuning

De inspectie adviseert zorgaanbieders en de gemeente Tiel om de samenwerking 
 tussen de zorg en hulpverleners te bevorderen. De afstand tussen beide groepen 
is nu onnodig groot. Zorgverleners weten niet altijd dat een kwetsbare oudere 
 ondersteuning vanuit de Wmo krijgt. En als zij dit wel weten, wisselen ze geen 

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
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3 Resultaten toezicht op zorgnetwerken 
Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de resultaten van het onderzoek in Tiel. 
Figuur 3 geeft een overzicht van de resultaten. Hieruit blijkt dat de zorgnetwerken van  

Figuur 3: Schema met de resultaten per norm

ouderen aan negen normen voldeden en aan drie normen grotendeels voldeden. 
Aan drie normen voldeden de zorgnetwerken grotendeels niet. 
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3.1.2 Cliëntondersteuning 

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de zorgverleners een inschatting maakten of de ouderen zelf 
hun zorgbehoefte konden formuleren. Als de ouderen dit niet konden, keek de 
inspectie of het zorgnetwerk de ouderen hierbij hielp. 

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
De inspectie zag dat de zorgverleners goed in beeld hadden of de oudere in staat was 
om zijn zorgbehoefte aan te geven. Het was de zorgverleners ook bekend als een 
oudere zijn zorgbehoefte niet meer goed kon aangeven. Dan hielpen de mantelzorger 
of de zorgverleners uit het zorgnetwerk. 

 “Mevrouw trekt niet zo snel aan de bel.” (praktijkondersteuner)

Zorgverleners spanden zich in om de zorgbehoefte duidelijk te krijgen. Bijvoorbeeld 
door actief door te vragen.

 “Meneer is niet zo communicatief. Daarom vraag ik altijd goed door.” (wijkverpleegkundige)

3.1.3 Zorgbehoefte in beeld 

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de zorgverleners bekend waren met de actuele zorgbehoefte 
van de ouderen. En of de zorgverleners deze zorgbehoefte vastlegden. 

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
De zorgverleners kenden de actuele zorgbehoefte van de ouderen. De inspectie 
zag dat de zorgverleners hier rekening mee hielden. De verschillende zorgverleners 
in het netwerk bespraken regelmatig de zorgbehoefte met de oudere. Ook zag de 
inspectie dat de meeste zorgverleners de zorgbehoefte vastlegden. Bijvoorbeeld 
in een (digitaal) zorgdossier, in een zorg of ondersteuningsplan of in het 
huisarts informatiesysteem.

3.1 Cliënt centraal 

Figuur 4: Resultaten van het thema ‘Cliënt centraal’

3.1.1 Begrijpelijke informatie

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de ouderen informatie van de zorgverleners ontvingen over de 
mogelijkheden van zorg thuis. En of de ouderen deze informatie begrepen. 

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
Bijna alle ouderen kregen informatie over welke zorg voor hen mogelijk was. Zij 
kregen deze informatie van verschillende zorgverleners uit hun zorgnetwerk. De 
informatie werd vaak mondeling gegeven tijdens een intake of bij de start van de 
zorg. Wanneer de zorg na de ziekenhuisopname werd hervat, volgde meestal geen 
nieuwe informatie. Een enkele keer kreeg een oudere ook schriftelijke informatie. 
Alle ouderen begrepen de informatie. 

Het zorgnetwerk voldoet aan de gestelde norm

Het zorgnetwerk voldoet grotendeels aan de 

gestelde norm

Het zorgnetwerk voldoet grotendeels niet aan de 

gestelde norm

Het zorgnetwerk voldoet niet aan de gestelde norm

Het zorgnetwerk is niet te beoordelen op de 

gestelde norm



    
Voorwoord

In het kort

1 Inleiding 
1.1 Aanleiding en belang 
1.2 Doel
1.3 Onderzoeksvragen
1.4 Onderzoeksmethode en -periode
1.5 Toetsingskader
1.6 Afbakening

2 Conclusies en vervolg
2.1 Zorgnetwerken kwetsbare ouderen 
 in Tiel zijn veilig en persoonsgericht. 
 Afspraken over coördinatie nog 
 onvoldoende in de praktijk gebracht
2.1.1 Kwetsbare ouderen vinden dat de zorg 
 aansluit bij hun behoefte 
2.1.2 Mantelzorgers willen meer afstemming 
 over hun bijdrage aan de zorg
2.1.3 Zorgverleners zetten de oudere centraal 
 en bieden veilige zorg 
2.1.4 Afspraken over coördinatie zorgnetwerk 
 in de praktijk niet goed zichtbaar  
2.1.5 Overdracht van zorg vanuit ziekenhuis 
 naar huis nog niet optimaal 
2.2 Aanbevelingen 
2.2.1 Breng afspraken over coördinatie van 
 het zorgnetwerk in de praktijk 
2.2.2 Zie de mantelzorger als samenwerkings-
 partner in het zorgnetwerk 
2.2.3 Bevorder de samenwerking tussen zorg 
 en Wmo-ondersteuning
2.2.4 Ga in gesprek over verbeteringen in de 
 overdracht van ziekenhuis naar huis
2.3 Vervolg

3 Resultaten toezicht op 
 zorgnetwerken
3.1 Cliënt centraal  
3.1.1 Begrijpelijke informatie
3.1.2 Cliëntondersteuning 
3.1.3 Zorgbehoefte in beeld
3.1.4 Zorgafspraken
3.1.5 Eigen regie
3.2 Integrale zorg
3.2.1 Informatie-uitwisseling
3.2.2 Coördinatie en afstemming 
3.2.3 Overdracht
3.2.4 Randvoorwaarden voor samenwerking 
3.3 Mantelzorg 
3.3.1 Afstemmen mantelzorger
3.3.2 Versterken eigen netwerk
3.4 Veiligheid
3.4.1 Veilige woon- en leefsituatie
3.4.2 Medicatieveiligheid
3.4.3 Veilige zorgrelatie 
3.4.4 Veilige medische technologie

Bijlage
1 Toetsingskader

Zorgnetwerken kwetsbare ouderen in Tiel zijn 
veilig en persoonsgericht. Afspraken over coördinatie 
nog onvoldoende in de praktijk gebracht. 16/28

computer. Of zij misten de vaardigheden om het digitaal dossier in te zien. Ouderen 
gaven aan dat zij hier geen behoefte aan hadden en dat zij vertrouwden op de 
verslaglegging van de zorgverleners. De zorgverleners legden vaak kort uit wat zij 
opschreven in het dossier. 
Mantelzorgers die niet de partner waren van de oudere, wilden vaker wel het dossier 
van de thuiszorg inkijken. Zij kregen een code om in te kunnen loggen. 
 
3.1.5 Eigen regie

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de zorgverleners een inschatting maakten in hoeverre de 
ouderen zelf regie konden voeren over de zorg. Als de ouderen dat niet zelf konden, 
keek de inspectie of zij hulp kregen vanuit het eigen netwerk. 

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
De inspectie zag dat de ouderen overwegend zelf de regie hadden over de zorg. De 
zorg en hulpverleners hadden over het algemeen goed in beeld of de ouderen nog 
zelf de regie konden voeren en waren alert op vermindering van eigen regie. 

 “Cliënten doen zich vaak beter voor, dan ze zijn.” (huishoudelijke hulp)

Wanneer een oudere de regie niet meer volledig kon voeren, keken de zorgverleners 
vaak naar wat de oudere nog wél zelf kon. Wanneer de oudere niet meer in staat was 
om zelf een besluit te nemen, betrokken de zorgverleners de mantelzorger hierbij. 
Soms hielp een zorgverlener uit het zorgnetwerk hierbij.

Aanvullende informatie tijdens de bijeenkomst met de inspectie
Tijdens de bijeenkomst met de inspectie gaven verschillende hulpen in de 
huishouding aan dat zorgverleners soms een positiever beeld hadden van wat de 
oudere aankon dan zijzelf. Omdat zij vaak wekelijks enkele uren bij de ouderen 
thuis kwamen, konden zij achteruitgang in de situatie van de oudere of in de 
regiemogelijkheden goed signaleren. De huishoudelijke hulpen deelden deze 
signalen niet altijd met de zorgverleners. 

3.1.4 Zorgafspraken 

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de zorgverleners zorg of behandelplannen opstelden. En of 
de ouderen deze plannen konden inzien. De inspectie keek ook of de ouderen 
vonden dat de zorg die zij ontvingen, aansloot bij hun behoefte. Deze behoefte kan 
in de loop van de tijd veranderen. De inspectie keek daarom ook of de zorgverleners 
de zorg hierop aanpasten. 

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
De ouderen vonden overwegend dat de zorg aansloot bij hun behoefte. Dat was 
 minder het geval bij de ondersteuning die de ouderen vanuit de gemeente ontvingen. 
Verschillende ouderen gaven aan dat zij minder hulp bij het huishouden kregen dan 
zij wilden. Dit konden zij deels aanvullen door uren bij te kopen bij de organisatie.

De inspectie zag dat zorgverleners de zorgbehoefte van de oudere regelmatig  
evalueerden. Bij een verandering in de zorgbehoefte pasten zij de zorg aan. Dat deed 
de thuiszorg door de zorg tijdelijk uit te breiden of te verminderen. Bijvoorbeeld door 
twee keer per dag te komen in plaats van één keer. Of juist door een zorgmoment te 
laten vervallen. 

De inspectie zag dat de zorgverleners de afspraken met de oudere vastlegden in het 
 eigen (digitale) zorgplan of zorgdossier. De dagopvang stelde een ondersteuningsplan 
op en de aanbieders van hulp bij het huishouden werkten met een eigen map die bij 
de oudere thuis lag. Zorgverleners rapporteerden in het eigen digitale zorgdossier. De 
inspectie kwam daarnaast ook enkele gezamenlijke zorg/behandelplannen tegen. Bij 
deze ouderen werkten de huisarts, de praktijkondersteuner, de wijkverpleegkundige 
en de specialist ouderengeneeskunde in een gezamenlijk digitaal dossier. 

De ouderen konden de zorg en behandelplannen inzien. Van de thuiszorg  hadden 
sommige ouderen een papieren zorgplan thuis liggen. De meeste zorgverleners 
van de thuiszorg werkten in een digitaal dossier. In theorie konden de ouderen hun 
 thuiszorgdossier inkijken via een inlogcode. Maar de meeste ouderen hadden geen 
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Zorgverleners wisselden onderling wel informatie uit. Bij de ouderen in het 
onderzoek gebeurde dit meestal mondeling, tussen twee zorgverleners. De inspectie 
zag één voorbeeld waarbij een verpleegkundige uit het ziekenhuis rapporteerde in 
het digitale dossier van de thuiszorg. Beide partijen gaven aan dat dit prettig werkte.
Naast overleg tussen twee zorgverleners was er soms multidisciplinair overleg. In één 
van de huisartsenteams hadden de huisarts, de wijkverpleegkundige en de specialist 
ouderengeneeskunde elke zes weken overleg over de zorg voor kwetsbare ouderen. 

Zorgverleners zeiden niet altijd te beschikken over alle relevante informatie van 
andere zorgverleners in het netwerk. Een huisarts zei bijvoorbeeld niet op de hoogte 
te zijn geweest van het stoppen van de thuiszorg bij een kwetsbare oudere. De 
huisarts had dit graag willen weten, omdat de thuiszorg was ingezet om de oudere te 
ontlasten. Een fysiotherapeut zei over onvoldoende informatie te beschikken nadat 
een oudere was ontslagen uit het ziekenhuis. Verder viel het de inspectie op dat 
informatieuitwisseling tussen zorgverleners en hulpen in de huishouding niet of 
nauwelijks plaatsvond.

De zorgverleners zeiden over het algemeen wel toestemming te vragen aan de 
ouderen voor het uitwisselen van informatie met andere zorgverleners. Maar de 
ouderen in het onderzoek ervaarden dat niet altijd zo. 
Sommige zorgverleners wisselden informatie uit in het bijzijn van de oudere. 
Daardoor wist de oudere wie welke informatie met wie deelde in het zorgnetwerk. 
In andere situaties wisten de ouderen wel dat er informatie werd uitgewisseld, maar 
niet altijd om welke informatie het ging.
 
3.2.2 Coördinatie en afstemming 

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of het bij de ouderen, mantelzorgers en de zorg en hulpverleners 
duidelijk was wie het zorgnetwerk coördineerde. En of iedereen wist wat de taken van 
de coördinator waren. De inspectie keek ook of de zorgverleners de doelen voor de 
zorg onderling hadden afgestemd. Ook keek de inspectie of er sprake was van 
afstemming van doelen tussen zorg en ondersteuning. 

3.2 Integrale zorg 

Figuur 5: Resultaten van het thema ‘Integrale zorg’

3.2.1 Informatie-uitwisseling 

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de zorgverleners wisten welke andere zorgverleners deel 
uitmaakten van het zorgnetwerk van de ouderen. Ook keek de inspectie of de 
zorgverleners onderling belangrijke informatie uitwisselden om goede zorg te 
kunnen verlenen. En of zij hiervoor toestemming vroegen aan de ouderen. Ook 
toetste de inspectie of ouderen wisten welke informatie werd uitgewisseld.

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
De inspectie constateerde dat de zorgverleners in de meeste gevallen op de hoogte 
waren van de andere zorgverleners in het zorgnetwerk. De ouderen en mantelzorgers 
bevestigden dit. 
Dit gold niet voor de Wmoondersteuners. Vijf van de twaalf ouderen kregen 
naast zorg ook ondersteuning van de gemeente. Bij vier ouderen was dit hulp bij 
het huishouden. Eén oudere ging naar de dagopvang. Bij twee ouderen was een 
ouderenadviseur betrokken. Zorgverleners wisten vaak niet of de oudere 
ondersteuning van de gemeente kreeg en van wie.
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Deelname aan een MDO

Zorgverleners die regelmatig deelnamen aan een MDO waren de huisarts, de 

wijkverpleegkundige, de specialist ouderengeneeskunde en de ouderenadviseur. Deelname 

van de ouderenadviseur had voor de zorgverleners een belangrijke toegevoegde waarde. 

Soms consulteerden de zorgverleners nog een apotheker ter voorbereiding op een MDO.

Andere disciplines namen bijna nooit deel aan een MDO. Dit gold bijvoorbeeld voor de 

fysiotherapeuten of huishoudelijke hulpen. Zij ontvingen ook geen terugkoppeling van een 

MDO. Soms vernamen zij de gemaakte afspraken van de oudere of de mantelzorger, soms 

kregen zij geen informatie. Ouderen of mantelzorgers namen niet deel aan een MDO. 

Stagnatie in de MDO’s

Zorgverleners zeiden dat bij de start van het ‘Zorgprogramma kwetsbare ouderen’ veel 

MDO’s waren gehouden. Daarna stagneerden de MDO’s. De afspraak om een MDO over 

een kwetsbare oudere periodiek te herhalen werd nauwelijks nagekomen.

Zorgverleners zeiden dat zij veel één op één overlegden, nadat ze een MDO hadden gehouden. 

Zo overlegden bijvoorbeeld de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde, of de huisarts 

en de wijkverpleegkundige. In deze overleggen losten zij vooral acute problematiek op. 

Daardoor verminderde de behoefte aan een MDO. Als nadeel hiervan zagen zij dat hierdoor 

de inbreng van ander disciplines ontbrak. 

Belemmeringen voor het houden van een MDO

Zorgverleners noemden als belemmering dat een MDO veel tijd vraagt. Het kostte soms 

moeite om de juiste personen te vinden en te bereiken én om een geschikt moment te vinden 

waarop alle betrokken zorg- en hulpverleners kunnen. Het was voor sommige zorgverleners 

bovendien niet duidelijk wie het initiatief kon nemen om een MDO te organiseren. De 

zorgverleners wachtten soms op een initiatief van een ander.

Wat kan bijdragen aan verbeteren van MDO’s

Zorgverleners gaven aan dat meer structuur en regelmaat hen zou helpen bij het vaker houden 

van MDO’s. Ook duidelijkheid over wie een MDO kon aanvragen en bij wie het initiatief lag om 

een MDO te organiseren, zou helpen. 

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
De inspectie zag dat enkele ouderen in het onderzoek de zorg zelf coördineerden 
of daarbij ondersteuning kregen van de mantelzorger. Bij de meeste ouderen was 
het voor de netwerkpartners echter onduidelijk wie de rol van coördinator in het 
 zorgnetwerk had. Soms was de rol verdeeld over verschillende personen. Ook was 
vaak niet duidelijk afgesproken wat de taken waren van de coördinator.

De doelen voor de zorg waren onderling overwegend afgestemd. De inspectie zag 
dat dit niet gold voor de afstemming van de doelen van zorg en ondersteuning. 
Ook wanneer zorgverleners wel wisten dat de oudere ook ondersteuning van de 
gemeente kreeg, vond afstemming tussen zorg en ondersteuning niet of nauwelijks 
plaats. De ouderen bevestigden dit. 

In de toezichtbezoeken aan twee thuiszorgorganisaties in Tiel zag de inspectie dat er 
relatief weinig wijkverpleegkundigen werkten in de bezochte teams. Hierdoor was 
de wijkverpleegkundige niet altijd zelf de coördinator van de thuiszorg, maar lag de 
coördinatie ook bij lager opgeleide zorgverleners (bijvoorbeeld de verpleegkundige 
in de wijk of de eerstverantwoordelijke verzorgende). De coördinatie van de thuiszorg 
verliep goed, maar de wijkverpleegkundige was niet vanzelfsprekend in beeld als 
mogelijke coördinator van het zorgnetwerk.

Multidisciplinair overleg in Tiel
In het onderzoek in Tiel heeft de inspectie enkele extra vragen gesteld over het functioneren van 

MDO’s. Hierna volgen de belangrijkste bevindingen uit de gesprekken die de inspectie voerde. 

Belang van een MDO

Alle zorg- en hulpverleners zeiden het belangrijk te vinden om MDO’s te houden. Wel 

verschilde het belang van een MDO per kwetsbare oudere.

Zorgverleners ervaarden een MDO als een goede manier om de doelen van de zorg af te 

stemmen, onderling de taken te verdelen en afspraken te maken over de coördinatie van het 

zorgnetwerk. Een MDO bevorderde over het algemeen de onderlinge samenwerking in het 

zorgnetwerk rond een kwetsbare oudere. 

MDO: Multidisciplinair overleg
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nood zakelijke vervolgzorg, bijvoorbeeld de thuiszorg, en droeg de verpleegkundige 
zorg over aan de thuiszorg. De transferverpleegkundigen hadden geen inzicht in 
de  medische overdracht en de medicatieoverdracht. Zij gaven geen informatie over 
Wmoondersteuning. Daarvoor verwezen zij de ouderen naar de gemeente. 

Het ziekenhuis was in 2017 gestart met het project ‘Transmurale Zorgbrug’. De 
 inspectie heeft geen beeld gekregen van hoe dit loopt. Dat kwam doordat geen van 
de twaalf ouderen in het onderzoek was ontslagen via de transmurale zorgbrug.

Aanvullende informatie tijdens de bijeenkomst met de inspectie
Tijdens de bijeenkomst met de inspectie gaven verschillende zorgverleners aan 
knelpunten te ervaren in de overdracht vanuit het ziekenhuis naar huis. 
Huisartsen zeiden niet altijd tijdig te beschikken over voldoende informatie vanuit 
het ziekenhuis. Op de dag van ontslag ontvingen zij weliswaar een ontslagbericht van 
het ziekenhuis, maar dit bevatte voor hen vaak onvoldoende informatie om thuis de 
juiste zorg te kunnen bieden. Een uitgebreidere overdracht volgde pas later. 

Ook noemden de huisartsen knelpunten in de medicatieoverdracht vanuit het 
ziekenhuis. Er was geen koppeling tussen het systeem van de ziekenhuisapotheek en 
het systeem van de openbare apotheken in Tiel. De ziekenhuisapotheek en openbare 
apotheken faxten medicatievoorschriften en/of wijzigingen over en weer. Dit werkte 
volgens de zorgverleners niet altijd goed waardoor zij alsnog telefonisch afstemden. 
Om deze knelpunten te verminderen werd gewerkt aan inzagemogelijkheden voor de 
apothekers in (onderdelen van) het ziekenhuissysteem. De inspectie heeft deze 
aanvullende informatie meegenomen in haar conclusies. 

3.2.4 Randvoorwaarden voor samenwerking 

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de zorgverleners in het zorgnetwerk van de ouderen 
beschikbaar waren voor samenwerking. Ook keek de inspectie of de organisaties waar 
de zorgverleners werkten, tijd en middelen beschikbaar stelden voor samenwerking 
in het zorgnetwerk. Tot slot toetste de inspectie of de zorgverleners op hun 

3.2.3 Overdracht 

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of het ziekenhuis de zorg schriftelijk overdroeg aan de huisarts 
en thuiszorg (indien betrokken) bij ontslag uit het ziekenhuis. Ook keek de inspectie 
of iemand de overige zorgverleners informeerde over het ontslag uit het ziekenhuis. 
Dit kan bijvoorbeeld de coördinator zijn. 

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
De meeste ouderen in het onderzoek zeiden dat de overdracht vanuit het 
ziekenhuis naar huis soepel was verlopen. De oudere kreeg vervolgens de benodigde 
zorg thuis.

 “Mijn huisarts wist precies wat er in het ziekenhuis was gebeurd.” (oudere)  

Enkele ouderen en mantelzorgers waren minder positief over de overdracht naar 
huis. Voor hen kwam het ontslag uit het ziekenhuis als een verrassing. Zij misten 
tijdige en goede voorbereiding op het ontslag. Eenmaal thuis voelde de oudere of 
de mantelzorger zich erg onzeker.

De inspectie constateerde dat het ziekenhuis de zorg altijd schriftelijk overdroeg. 
De huisarts ontving op de dag van ontslag een kort digitaal ontslagbericht van het 
ziekenhuis. Later ontving de huisarts een uitgebreidere schriftelijke overdracht van 
de medisch specialist. In sommige gevallen vond ook nog een telefonische 
overdracht plaats. De thuiszorg ontving een verpleegkundige overdracht en de 
apotheek een medicatieoverdracht.
Wel constateerde de inspectie dat de overige zorgverleners in het zorgnetwerk, 
bijvoorbeeld de fysiotherapeuten, niet altijd alle relevante informatie ontvingen na 
ontslag uit het ziekenhuis. 

Bij zes van de twaalf ouderen was een transferverpleegkundige van het transferpunt 
in het ziekenhuis betrokken bij de overdracht. De transferverpleegkundige gaf de 
oudere informatie over de mogelijkheden van zorg thuis. Zij regelde ook de 
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3.3 Mantelzorg 

Figuur 6: Resultaten van het thema ‘Mantelzorg’

3.3.1 Afstemmen mantelzorg 

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de zorgverleners bij de mantelzorgers nagingen wat zij zelf 
konden en wilden doen in de zorg voor de ouderen. Ook toetste de inspectie of de 
zorgverleners hier rekening mee hielden. Daarnaast keek de inspectie of de 
zorgverleners afspraken hadden gemaakt over het signaleren, bespreken en handelen 
bij (dreigende) overbelasting van mantelzorgers. 

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
De meeste zorgverleners hadden in beeld welke mantelzorgers betrokken waren bij 
de ouderen. In ongeveer de helft van de zorgnetwerken hadden de zorgverleners ook 
contact met de mantelzorger. Deze zorgverleners hadden aandacht voor de belasting 
van de mantelzorger. Zorgverleners gingen niet expliciet na wat de mantelzorger kon 
en wilde doen in de zorg voor de oudere. Mantelzorgers misten een gesprek over hun 
wensen en mogelijkheden.

 “Door het jarenlange zorgen, lijkt het normaal geworden voor mijn omgeving. 

 Dan heb ik zoiets van: ik ben er ook nog hoor.” (mantelzorger)

organisatie konden terugvallen bij knelpunten of incidenten in de samenwerking in 
de zorgnetwerken van de ouderen.

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
Zorg en hulpverleners waren beschikbaar om samen te werken in het zorgnetwerk. 
De inspectie merkte grote bereidheid tot samenwerking. Sommige zorgverleners 
werkten op dezelfde locatie. Daar kenden huisartsen en wijkverpleegkundigen 
elkaar en liepen makkelijk bij elkaar binnen voor overleg. De specialist 
ouderengeneeskunde was binnen de huisartsenteams structureel beschikbaar voor 
consultvragen over complexe problematiek bij ouderen. 

Verschillende zorgverleners gaven aan dat de huisartsen voor hen telefonisch lastig 
te bereiken waren voor ad hoc overleg. Zij zouden graag gebruik maken van de aparte 
lijn voor collegiaal overleg. 

 “Het bellen over de praktijklijn kost veel tijd.“ (diabetesverpleegkundige)

 

In de toezichtbezoeken aan twee thuiszorgorganisaties in Tiel kreeg de inspectie dit 
ook te horen.

De organisaties van de zorgverleners stelden over het algemeen voldoende tijd en 
middelen beschikbaar voor overleg en samenwerking. Wijkverpleegkundigen gaven 
aan dat samenwerking onderdeel is van hun werk. Daar kregen zij ook tijd voor. Dit 
gold niet voor de huishoudelijke hulpen. Eventuele afstemming met andere zorg en 
hulpverleners moesten zij in hun eigen tijd doen. Ook fysiotherapeuten gaven aan 
geen	financiering	te	hebben	voor	samenwerking	en	afstemming	van	zorg.	

In de zorgnetwerken die de inspectie onderzocht, hadden zich geen grote knelpunten 
of incidenten in de samenwerking voorgedaan. De inspectie heeft hierdoor 
onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of zorgverleners op hun eigen 
organisatie kunnen terugvallen bij knelpunten of incidenten in de samenwerking.

Het zorgnetwerk voldoet aan de gestelde norm

Het zorgnetwerk voldoet grotendeels aan de 

gestelde norm

Het zorgnetwerk voldoet grotendeels niet aan de 

gestelde norm

Het zorgnetwerk voldoet niet aan de gestelde norm

Het zorgnetwerk is niet te beoordelen op de 

gestelde norm
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voor de oudere. De ouderen waardeerden dit zeer. Dit stond echter onder druk door 
de beperkte tijd die de huishoudelijke hulp had.

Verschillende mantelzorgers voelden zich onzeker over wat er zou gebeuren als zij zelf 
zouden uitvallen. Zij zouden graag een ‘plan B’ hebben, voor het geval deze situatie zich 
voor zou doen. Zorgverleners gaven aan niet voor elke situatie een oplossing te hebben. 

 “Ik heb geen oplossing voor elke mogelijke crisis.” (huisarts)

Zorgverleners bespraken niet uit zichzelf de mogelijkheden om het eigen netwerk uit 
te breiden. Bijvoorbeeld door een vrijwilliger in te zetten. Zij bespraken dit wel als het 
echt niet meer ging. Soms wilde de oudere of de mantelzorger hier echter geen gebruik 
van maken. Bijvoorbeeld omdat zij vonden dat er al veel zorgverleners over de vloer 
kwamen. Of omdat zij geen onbekende over de vloer wilden. 

Ongeveer de helft van de mantelzorgers in het onderzoek zei zich in het verleden 
overbelast te hebben gevoeld. Enkele mantelzorgers voelden zich ten tijde van het 
onderzoek overbelast. In een enkel zorgnetwerk zag de inspectie dat de zorg en 
hulpverleners gericht actie hadden ondernomen om de mantelzorger te ontlasten. 
Bijvoorbeeld door extra zorg te bieden of ondersteuning in te zetten.

Weinig mantelzorgers bespraken de belasting regelmatig met een van de 
zorgverleners uit het netwerk. De inspectie kwam in de zorgnetwerken geen 
afspraken tegen over het signaleren, bespreken en ondernemen van actie bij 
(dreigende) overbelasting of uitval van de mantelzorger. 

 “Mantelzorgers trekken pas aan de bel als het water hen aan de lippen staat.“ 

 (huishoudelijke hulp)

De gemeente Tiel bood vanuit de Wmo een aantal faciliteiten en ondersteuning aan 
voor mantelzorgers. De inspectie constateerde dat slechts één mantelzorger uit het 
onderzoek hier gebruik van maakte. Verschillende mantelzorgers waren niet bekend 
met het aanbod vanuit de gemeente. Enkele mantelzorgers zeiden dat zij vanwege de 
eigen bijdrage geen gebruik maakten van het aanbod van de gemeente. 

3.3.2 Versterken eigen netwerk

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de zorgverleners uitval of gebrek aan zorg uit het eigen 
netwerk signaleerden. En of zij dit bespraken met de ouderen. Wanneer uitbreiding 
van het eigen netwerk nodig was, verwachtte de inspectie dat het zorgnetwerk de 
oudere hierbij hielp of adviseerde. 

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
De inspectie zag dat de meeste ouderen in het onderzoek in Tiel een klein eigen 
netwerk hadden. Toch meenden de ouderen, hun mantelzorgers en de zorgverleners 
dat er voldoende hulp vanuit het eigen netwerk was om de ouderen thuis te laten 
wonen. In enkele zorgnetwerken deed de huishoudelijke hulp regelmatig iets extra’s 

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
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De gemeente Tiel was actief op het gebied van valpreventie bij ouderen. De 
zorgverleners kenden de acties in dit programma echter niet.

 “Toen bleek er opeens een fysiotherapeut van de gemeente te zijn…”

 (praktijkondersteuner huisartsenzorg)

Als zorgverleners risico’s signaleerden, bespraken zij die met de oudere en/of de 
mantelzorger. Dan volgde meestal ook actie. Bijvoorbeeld door het plaatsen van 
beugels of het verwijderen van vloerkleden. In enkele situaties zag de inspectie dat de 
wens van de oudere om de situatie thuis niet te veranderen, werd gerespecteerd. Hier 
was sprake van een geaccepteerd valrisico door de oudere en zijn netwerk.

3.4.2 Medicatieveiligheid

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de zorgverleners die een rol speelden bij het voorschrijven 
van medicatie ook een actueel medicatieoverzicht hadden. Wanneer zorgverleners de 
zorg voor de medicatie overnamen, toetste de inspectie of zij een actueel 
medicatieoverzicht hadden. En of zij over een toedienlijst beschikten. De inspectie 
keek ook of ouderen met polyfarmacie  jaarlijks een medicatiebeoordeling kregen . 

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
Ouderen gaven aan dat zij zo zelfstandig mogelijk wilden blijven. Ook als het ging om 
hun medicatieinname. Zorgverleners ondersteunden hen hierin. Bijvoorbeeld door 
hulpmiddelen aan te bieden, zoals een weekrol.

De inspectie zag dat zorgverleners aandacht hadden voor veiligheid van medicatie 
in de thuissituatie van de oudere. De thuiszorg beoordeelde periodiek het 
medicatiebeheer bij de oudere. Dat gebeurde aan de hand van de Beoordeling 
Eigen beheer van Medicatie.

3.4 Veiligheid 

Figuur 7: Resultaten van het thema ‘Veiligheid’

3.4.1 Veilige woon- en leefsituatie 

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de zorgverleners aandacht hadden voor risico’s in de 
woon en leefsituatie van de oudere. Als de zorgverleners risico’s signaleerden, keek 
de inspectie of zij deze risico’s bespraken met de ouderen en hierop actie ondernamen.  

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
In alle zorgnetwerken zag de inspectie dat zorgverleners aandacht hadden voor de 
risico’s in de woon en leefsituatie van de oudere. Vooral de thuiszorg had goed zicht 
op de woon en leefsituatie door de risicosignalering die zij doen. Bij de meeste 
ouderen was sprake van een valrisico. Bij een aantal ouderen was hiervoor een 
ergotherapeut ingeschakeld. Ook de huishoudelijke hulpen signaleerden risico’s in 
de thuissituatie.
 
 “Ik zorg niet alleen voor een schoon huis, maar maak ook een praatje en kijk even in de 

 koelkast of er geen bedorven voedsel ligt. Mevrouw wordt een beetje vergeetachtig.” 

 (huishoudelijke hulp)

Het zorgnetwerk voldoet aan de gestelde norm

Het zorgnetwerk voldoet grotendeels aan de 

gestelde norm

Het zorgnetwerk voldoet grotendeels niet aan de 

gestelde norm

Het zorgnetwerk voldoet niet aan de gestelde norm

Het zorgnetwerk is niet te beoordelen op de 

gestelde norm
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toepasten. En of zij werkten op basis van de Leidraad Veilige Zorgrelatie  en de 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling . 

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
De ouderen voelden zich veilig bij de zorgverleners in het eigen netwerk en bij de 
rest van hun zorgnetwerk. Ook gaven zij aan dat ze vertrouwen hadden in de 
zorgverleners en hun aanpak.

De inspectie constateerde dat de zorgverleners geen vrijheidsbeperking toepasten. 
Geen van de zorgverleners had vermoedens van huiselijk geweld bij de ouderen in 
het onderzoek. De inspectie heeft niet beoordeeld of de zorgverleners werkten op 
basis van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Leidraad 
Veilige Zorgrelatie. Hiervoor had zij onvoldoende informatie verzameld. 

3.4.4 Veilige medische technologie 

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de zorgverleners het gebruik van medische technologie in 
overleg met de ouderen bepaalden. Ook toetste de inspectie of de zorgverleners 
afspraken hadden gemaakt over wie waarvoor verantwoordelijk was bij het gebruik 
van medische technologie. En of de zorgverleners risico’s signaleerden bij het 
gebruik ervan. Als er risico’s waren, keek de inspectie of de zorgverleners deze 
risico’s met de ouderen bespraken.

•	 Wat	zag	de	inspectie?	
De inspectie constateerde dat de ouderen weinig gebruik maakten van medische 
technologie in de thuissituatie. Eén oudere gebruikte een zuurstofapparaat en een 
paar ouderen gebruikten een bloedglucosemeter.

De meeste zorgverleners hadden in beeld welke medische technologie de ouderen 
gebruikten. In alle gevallen gebruikten de ouderen de apparaten zelf. De afspraken 
hierover waren duidelijk voor de oudere, de mantelzorger en zorgverleners.

Bij enkele ouderen waren zorgverleners betrokken bij de toediening van de
medicatie. Deze zorgverleners beschikten over een actueel medicatieoverzicht en 
toedienlijst van de apotheek.

Bij elf van de twaalf ouderen die deelnamen aan het onderzoek was sprake van 
polyfarmacie. Bij bijna al deze ouderen was in het afgelopen jaar een 
medicatiebeoordeling uitgevoerd. Twee ouderen hadden deze beoordeling 
geweigerd omdat hiervoor een eigen bijdrage geldt. 

In Tiel is een groot aantal ouderen dat in aanmerking komt voor een 
medicatiebeoordeling. Vanwege dit grote aantal maakten de apothekers in Tiel 
een	classificatie	naar	ernst	van	het	risico.	Zij	hadden	met	de	huisartsen	afspraken	
gemaakt over de categorieën die ze hanteerden: laag, midden en hoog risico. 
Hierdoor kregen de ouderen met het hoogste risico in ieder geval een 
medicatiebeoordeling. De medicatiebeoordelingen vonden tweejaarlijks plaats. 
Deze beoordeling werd vaak in de apotheek en soms bij de oudere thuis uitgevoerd. 
De apotheek had hiervoor speciaal opgeleide assistenten.

Aanvullende informatie tijdens de bijeenkomst met de inspectie
Tijdens de bijeenkomst met de inspectie zeiden verschillende zorgverleners 
knelpunten te ervaren bij veranderingen in de medicatie. Zorgverleners zagen 
regelmatig dat ouderen medicatie verkeerd innamen of doorgingen met 
gestopte medicatie. De zorgverleners hadden moeite om zicht te houden op het 
daadwerkelijke gebruik thuis en vonden dat deze informatie niet voldoende werd 
gedeeld in het zorgnetwerk. Omdat dit aspect buiten het inspectieonderzoek viel, 
heeft de inspectie deze aanvullende informatie wel genoteerd, maar niet 
meegenomen in de conclusies. 
 
3.4.3 Veilige zorgrelatie 

•	 Wat	toetste	de	inspectie?
De inspectie toetste of de ouderen zich veilig voelden bij de zorgverleners en het 
eigen netwerk. Ook toetste de inspectie of de zorgverleners geen vrijheidsbeperking 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode
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1 Inleiding

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal 
wettelijke- en veldnormen. De inspectie wil transparant zijn over wat zij toetst en over 
haar werkwijze. Daarom maakt de inspectie haar toetsingskaders  openbaar. Ook hoopt 
zij hiermee de aandacht voor goede zorg te bevorderen. Een  toetsingskader is een set 
van normen[1] en daarbij horende toetsingscriteria[2], gebaseerd op wet- en regelgeving, 
richtlijnen en veldnormen. De inspectie hanteert dit toetsings kader voor het toetsen 
van zorgnetwerken rond cliënten/patiënten[3] in de thuissituatie met ingang van 
1 december 2017. Voor de gebruikte bronnen kunt u de volledige versie van het 
toetsingskader bekijken op onze website: www.igj.nl.

Het toetsingskader bestaat uit de volgende thema’s: 
1 Cliënt centraal
2 Integrale zorg
3 Mantelzorg
4 Veiligheid

Inspecteurs beoordelen deze thema’s tijdens een onderzoek. Afhankelijk van de situatie 
kunnen zij daarnaast ook andere onderdelen van de zorg beoordelen. Mocht daartoe 
aanleiding zijn dan neemt de inspectie deze andere onderdelen ook mee in haar toezicht.

Per thema is een aantal normen beschreven. De normen hebben betrekking op de 
belangrijkste risico’s. Bij de selectie van de normen heeft de inspectie gekeken naar 
normen die breed worden gedragen door de betrokken beroepsgroepen en cliënt-
organisaties. 

Bijlage 1

Toetsingskader ‘Toezicht op zorgnetwerken rond cliënten in de thuissituatie’

Als zorgverleners en zorgaanbieders deze normen naleven, verkleinen zij de risico’s voor 
cliënten in de thuissituatie. Omdat veldnormen, richtlijnen en wet- en regelgeving 
voortdurend in ontwikkeling zijn, past de inspectie het toetsingskader aan wanneer hier 
aanleiding voor is.

De inspectie houdt toezicht op zorgverleners en zorgaanbieders die vallen onder de 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De inspectie houdt geen toezicht op 
organisaties die ondersteuning bieden op grond van de Wmo. Hiervoor is de gemeente 
verantwoordelijk. De inspectie kijkt wel of zorgverleners de zorg afstemmen op de 
ondersteuning die de cliënt ontvangt. Waar mogelijk en van toepassing werkt de 
inspectie samen met Wmo-toezichthouders bij het toezicht op zorgnetwerken rond 
cliënten in de thuissituatie.

De uitgangspunten van dit toetsingskader zijn: 

1 Cliëntperspectief
De inspectie neemt in dit toetsingskader het perspectief van de cliënt als een belangrijk 
uitgangspunt. Zij kijkt bij haar toezicht naar wat voor de cliënt belangrijk is in de zorg die 
hij ontvangt. We gebruiken in dit toetsingskader de definitie van ‘gezondheid’ van 
Machteld Huber. Zij definieert gezondheid als ‘het vermogen zich aan te passen en zelf regie 
te voeren. Dit in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. De 
inspectie kijkt of de zorg vanuit het zorgnetwerk bijdraagt aan de gezondheid van de 
cliënt.

[1] Erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
[2] De operationalisatie van een norm die wordt gebruikt om te toetsen of deze norm wordt nageleefd.
[3] Waar in dit toetsingskader wordt gesproken over ‘cliënt(en)’, kan ook ‘patiënt(en)’ gelezen worden. 

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

www.igj.nl
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2 Toetsingskader

Thema 1: Cliënt centraal 
De cliënt krijgt zorg die aansluit bij zijn behoefte

Normen en toetsingscriteria 

Begrijpelijke informatie
1.1  De cliënt krijgt begrijpelijke informatie over welke zorg mogelijk is.
 1.1.1  De cliënt krijgt informatie over welke zorg voor hem mogelijk is.
 1.1.2 De cliënt begrijpt de informatie die hij heeft gekregen over welke zorg voor   
   hem mogelijk is.

Cliëntondersteuning
1.2  De cliënt kan erop rekenen dat hij ondersteuning krijgt als hij zijn zorgbehoefte 
 niet zelf duidelijk kan maken.
 1.2.1 De zorgverleners gaan na of de cliënt zelf zijn zorgbehoefte duidelijk 
   kan maken.
 1.2.2 Als de cliënt zijn zorgbehoefte niet zelf duidelijk kan maken, dan krijgt hij 
   hierbij hulp vanuit het zorgnetwerk.

Zorgbehoefte in beeld
1.3  De actuele zorgbehoefte van de cliënt is bekend bij de zorgverleners. 
 1.3.1 De zorgverleners kennen de actuele zorgbehoefte van de cliënt.
 1.3.2 De zorgverleners hebben de zorgbehoefte van de cliënt vastgelegd.

Zorgafspraken
1.4 De cliënt krijgt zorg die aansluit bij zijn actuele behoefte en de afspraken hierover 
 zijn vastgelegd in een zorgplan/ meerdere zorgplannen.
 1.4.1 De cliënt vindt dat de zorg aansluit bij zijn behoefte. 
 1.4.2 Als de behoefte van de cliënt verandert, dan passen de zorgverleners de 
   zorg hierop aan. 

2 Zorgnetwerken
Een zorgnetwerk bestaat uit: ‘de mensen die min of meer gelijktijdig en in wisselende 
intensiteit betrokken zijn bij de zorg, de behandeling, de ondersteuning en de begeleiding van een 
cliënt’. Zorgnetwerken rond thuiswonende cliënten verschillen per cliënt. In de 
zorgnetwerken rond cliënten in de thuissituatie zijn naast professionele zorgverleners, 
zorgaanbieders en hulpverleners vaak ook mantelzorgers en vrijwilligers betrokken. 
Mantelzorger is een breed begrip. Dit zijn bijvoorbeeld ouders, kinderen, echtgenoten, 
buren en vrienden die zorg bieden aan een cliënt. Dit doen zij vanuit hun sociale relatie 
met de cliënt. 



    
Voorwoord

In het kort

1 Inleiding 
1.1 Aanleiding en belang 
1.2 Doel
1.3 Onderzoeksvragen
1.4 Onderzoeksmethode en -periode
1.5 Toetsingskader
1.6 Afbakening

2 Conclusies en vervolg
2.1 Zorgnetwerken kwetsbare ouderen 
 in Tiel zijn veilig en persoonsgericht. 
 Afspraken over coördinatie nog 
 onvoldoende in de praktijk gebracht
2.1.1 Kwetsbare ouderen vinden dat de zorg 
 aansluit bij hun behoefte 
2.1.2 Mantelzorgers willen meer afstemming 
 over hun bijdrage aan de zorg
2.1.3 Zorgverleners zetten de oudere centraal 
 en bieden veilige zorg 
2.1.4 Afspraken over coördinatie zorgnetwerk 
 in de praktijk niet goed zichtbaar  
2.1.5 Overdracht van zorg vanuit ziekenhuis 
 naar huis nog niet optimaal 
2.2 Aanbevelingen 
2.2.1 Breng afspraken over coördinatie van 
 het zorgnetwerk in de praktijk 
2.2.2 Zie de mantelzorger als samenwerkings-
 partner in het zorgnetwerk 
2.2.3 Bevorder de samenwerking tussen zorg 
 en Wmo-ondersteuning
2.2.4 Ga in gesprek over verbeteringen in de 
 overdracht van ziekenhuis naar huis
2.3 Vervolg

3 Resultaten toezicht op 
 zorgnetwerken
3.1 Cliënt centraal  
3.1.1 Begrijpelijke informatie
3.1.2 Cliëntondersteuning 
3.1.3 Zorgbehoefte in beeld
3.1.4 Zorgafspraken
3.1.5 Eigen regie
3.2 Integrale zorg
3.2.1 Informatie-uitwisseling
3.2.2 Coördinatie en afstemming 
3.2.3 Overdracht
3.2.4 Randvoorwaarden voor samenwerking 
3.3 Mantelzorg 
3.3.1 Afstemmen mantelzorger
3.3.2 Versterken eigen netwerk
3.4 Veiligheid
3.4.1 Veilige woon- en leefsituatie
3.4.2 Medicatieveiligheid
3.4.3 Veilige zorgrelatie 
3.4.4 Veilige medische technologie

Bijlage
1 Toetsingskader

Zorgnetwerken kwetsbare ouderen in Tiel zijn 
veilig en persoonsgericht. Afspraken over coördinatie 
nog onvoldoende in de praktijk gebracht. 26/28

Coördinatie en afstemming
2.2 De cliënt kan er op rekenen dat één persoon in het zorgnetwerk de zorg 
 coördineert en op elkaar afstemt. 
 2.2.1 De cliënt en de zorgverleners weten wie het zorgnetwerk coördineert[4].
 2.2.2 De cliënt en de zorgverleners weten wat de taken zijn van de coördinator 
   van het zorgnetwerk.
 2.2.3 De coördinator van het zorgnetwerk zorgt voor afstemming van de doelen 
   voor de zorg aan de cliënt.
 2.2.4 De coördinator van het zorgnetwerk stemt de zorg en ondersteuning 
   vanuit de gemeente op elkaar af. 

Overdracht
2.3 De cliënt kan erop rekenen dat de zorg wordt overgedragen bij opname en ontslag  
 uit een zorginstelling. 
 2.3.1 De zorgverleners in het zorgnetwerk dragen de zorg schriftelijk over bij 
   opname en ontslag uit een zorginstelling. 
 2.3.2 De coördinator van het zorgnetwerk informeert de overige zorgverleners 
   in het zorgnetwerk bij opname en ontslag uit een zorginstelling. 

Randvoorwaarden voor samenwerking
2.4 De cliënt kan erop rekenen dat de zorgverleners in zijn zorgnetwerk samenwerken. 
 2.4.1 De zorgverleners zijn beschikbaar om samen te werken in het zorgnetwerk 
   rond de cliënt. 
 2.4.2 De organisaties van de zorgverleners stellen tijd en middelen beschikbaar 
   om samen te werken in het zorgnetwerk rond de cliënt. 
 2.4.3 De zorgverleners kunnen op hun organisatie terugvallen bij knelpunten of 
   incidenten in de samenwerking in het zorgnetwerk rond de cliënt.

 

 1.4.3 Het zorgplan is actueel/ de zorgplannen zijn actueel.
 1.4.4 De cliënt kan het zorgplan inzien/ de cliënt kan de zorgplannen inzien. 

Eigen regie
1.5  De cliënt heeft zoveel mogelijk zelf de regie over de zorg.
 1.5.1 De zorgverleners gaan na of de cliënt zelf de regie kan voeren over de zorg. 
 1.5.2 Als de cliënt niet zelf de regie over de zorg kan voeren, dan krijgt hij hierbij 
   hulp vanuit het zorgnetwerk. 

Thema 2: Integrale zorg
De cliënt krijgt op elkaar afgestemde zorg 

Normen en toetsingscriteria 

Informatie-uitwisseling
2.1 De cliënt kan er op rekenen dat de zorgverleners in zijn zorgnetwerk belangrijke 
 informatie met elkaar uitwisselen.
 2.1.1 De cliënt kan erop rekenen dat de zorgverleners zich ervan bewust zijn 
   welke andere zorgverleners deel uitmaken van het zorgnetwerk.
 2.1.2 De zorgverleners vragen toestemming aan de cliënt voor het uitwisselen 
   van informatie in het zorgnetwerk. 
 2.1.3 De zorgverleners informeren de cliënt over de informatie die zij uitwisselen 
   met andere zorgverleners.
 2.1.4 De zorgverleners geven de andere zorgverleners in het zorgnetwerk de 
   informatie die zij nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen.

[4] Dit kan een zorgverlener, mantelzorger of de cliënt zelf zijn, als die daartoe in staat is. Het moet wel duidelijk afgesproken zijn. 
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Medicatieveiligheid
4.2 De cliënt kan erop rekenen dat de zorgverleners de medicatieveiligheid bewaken. 
 4.2.1 Als de zorgverleners de zorg voor de medicatie overnemen, dan hebben zij 
   een actueel medicatieoverzicht en een toedienlijst; ook na wijzigingen in het 
   huidige medicatiegebruik.
 4.2.2 De 65+ cliënt krijgt jaarlijks een medicatiebeoordeling als hij voldoet aan 
   de criteria voor polyfarmacie.

Veilige zorgrelatie
4.3 De cliënt heeft een veilige zorgrelatie met de zorgverleners en het eigen netwerk. 
 4.3.1 De cliënt voelt zich veilig bij de zorgverleners en het eigen netwerk.
 4.3.2 De zorgverleners werken op basis van de Leidraad Veilige Zorgrelatie.
  4.3.3 De zorgverleners passen geen vrijheidsbeperking toe.
 4.3.4 De zorgverleners werken op basis van de Meldcode huiselijk geweld en 
   kindermishandeling.

Veilige medische technologie
4.4 De cliënt kan erop rekenen dat de zorgverleners medische technologie veilig 
 toepassen.
 4.4.1 De zorgverleners bepalen de keuze voor het gebruik van medische 
   technologie in overleg met de cliënt.
 4.4.2 De zorgverleners signaleren en adresseren risico’s bij het gebruik van 
   medische technologie en bespreken eventuele risico’s met de cliënt.
 4.4.3 De zorgverleners hebben afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk 
   is bij het gebruik van medische technologie.
 4.4.4 De zorgverleners die medische technologie gebruiken, zijn hier bevoegd 
   en bekwaam voor.
 4.4.5 Als mantelzorgers en/of niet-zorgverleners medische technologie gebruiken, 
   dan zijn er afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en veilig gebruik.
 

Thema 3: Mantelzorg
De zorgverleners werken samen met de mantelzorger

Normen en toetsingscriteria 

Afstemming mantelzorger
3.1 De mantelzorger kan erop rekenen dat zorgverleners rekening houden met hun 
 behoeften en mogelijkheden.
 3.1.1 De zorgverleners gaan bij de mantelzorger na wat hij zelf kan en wil doen 
   in de zorg voor de cliënt en houden hier rekening mee. 
 3.1.1 De zorgverleners in het zorgnetwerk hebben afspraken over signaleren, 
   bespreken en actie ondernemen bij dreigende overbelasting van de 
   mantelzorger.
Versterken eigen netwerk
3.2 De cliënt kan erop rekenen dat de zorgverleners aandacht hebben voor versterking 
 van het eigen netwerk. 
 3.2.1 De zorgverleners signaleren uitval of gebrek aan zorg uit het eigen netwerk 
   van de cliënt en bespreken dit met hem.
 3.2.2 Als uitbreiding van het eigen netwerk nodig is, dan krijgt de cliënt hierbij hulp  
   of advies.
 
Thema 4: Veiligheid
De cliënt krijgt veilige zorg 

Normen en toetsingscriteria 

Veilige woon- en leefsituatie
4.1 De cliënt kan erop rekenen dat de zorgverleners aandacht hebben voor risico’s 
 in zijn woon- en leefomgeving.
 4.1.1 De zorgverleners signaleren en bespreken risico’s in de woon- en 
   leefomgeving met de cliënt. 
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Vrijheidsbeperking: 
 alle maatregelen, fysiek en verbaal, in instellingen die de vrijheid van cliënten 
 beperken. Dit is wettelijk vastgelegd in de wet Bopz. In de toekomst wordt het 
 vastgelegd in de wet zorg en dwang en de wet verplichte geestelijke 
 gezondheidszorg, en voor jeugdigen in de jeugdwet en de beginselenwet justitiële 
 jeugdinrichtingen. Vrijheidsbeperking is onder meer te onderscheiden in 
 dwangbehandeling en middelen en maatregelen. Maar ook niet mogen 
 telefoneren of niet alleen een afdeling verlaten vallen onder vrijheidsbeperking. 
 Vrijheidsbeperking is niet toegestaan in een thuissituatie, omdat het wettelijk 
 kader daarvoor (nog) ontbreekt.
Zorgaanbieder: 
 een instelling dan wel een individuele zorgverlener.
Zorgnetwerk: 
 samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders. Door zorgnetwerken worden 
 verschillende vormen van zorg beter beschikbaar zijn voor een bepaalde doelgroep 
 van cliënten. Daarnaast kunnen de zorgaanbieders in een zorgnetwerk elkaars 
 deskundigheid beter benutten.
Zorgplan (ook genoemd zorgleefplan/ondersteuningsplan/begeleidingsplan/
behandelplan): 
 de schriftelijk of elektronisch vastgelegde uitkomsten van wat is besproken met 
 de cliënt over de zorg en behandeling. Dit kan ook worden besproken met een 
 vertegenwoordiger van de cliënt.
Zorgverlener: 
 een persoon die beroepsmatig zorg verleent.

Begrippen

Ter verduidelijking van het toetsingskader licht de inspectie een aantal begrippen verder 
toe. Deze begrippen komen voort uit wet- en regelgeving, richtlijnen en veldnormen. 

Coördinator van het zorgnetwerk: 
 persoon die de zorg- en hulpverlening in het zorgnetwerk rond een cliënt 
 coördineert en met alle (relevante) betrokken zorg- en hulpverleners afstemt, 
 waaronder ook mantelzorgers en vrijwilligers. 
Gezondheid: 
 het vermogen zich aan te passen en zelf regie te voeren. Dit in het licht van de 
 fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Mantelzorger: 
 persoon die op basis van een sociale relatie met de cliënt zorg verleent, zonder 
 dat dit beroeps- of bedrijfsmatig geschiedt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 
 partner, ouders, of (klein)kinderen.
Medische technologie: 
 apparaten, procedures en systemen die ontwikkeld zijn om gezondheids-
 problemen op te lossen en de kwaliteit van leven te verbeteren. 
Ondersteuning: 
 hulp bij de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking, 
 aandoening of chronische problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. 
 Het is ook hulp bij het bieden van beschermd wonen en opvang.
Regie: 
 vermogen van iemand om zelfstandig te bepalen hoe zijn leven op verschillende 
 levensgebieden eruit moet zien. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken 
 of sociale contacten. Het is ook de mogelijkheid om iemand zo veel mogelijk regie 
 te laten houden over zijn leven wanneer hij zorg en/of begeleiding nodig heeft.
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