
Project 
“Langer thuis wonen”

Periode: oktober 2019 – februari 2020

1
Zorg in de wijk

Wijk
1 Bewoner

1
Wijkverpleegkundige

1
Planner

Kansen  onderzoek

1
Verzorgende IG

|



Vraag vanuit de locatie
Op basis van enquêtes onder ouderen in Nederland is naar voren gekomen dat, ook al hebben ze verpleeghuiszorg 

nodig, ze niet naar een verpleeghuis willen. Op basis van deze bevindingen is het beleid van de zorgkantoren er steeds 
meer op gericht om dit ook mogelijk te maken voor de ouderen die dit wensen. Door de beschikbare budgetten die 

hiervoor beschikbaar zijn betekent dit dat we op een moderne en innovatieve manier deze dienstverlening vorm 
moeten geven anders is dit vanuit financieel oogpunt niet mogelijk. Randvoorwaarde is altijd dat de cliënten de 

kwaliteit van leven als positief blijven ervaren.

Daarnaast speelt er ook een financiële component voor ouderen met een indicatie op ZZP4 niveau, door de 
zogenoemde “herijking” van de tarieven door de NZa is het tarief voor deze ZZP niet meer toereikend voor het gaan 

wonen in een verpleeghuis. Voor de ZZP 5 en 6 daarentegen zijn de tarieven juist hoger geworden. De verwachting is 
dat dus vooral ouderen met een ZZP4 indicatie ook langer thuis zullen blijven wonen.

Dit vormde de volgende doelstelling:
“Wat is de invloed op de medewerkers als mensen langer thuis wonen?”
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Wat maakt “langer thuis wonen” anders voor 
medewerkers?

Op dit moment heeft de thuiswonende cliënt een tijdlijn van de reguliere thuiszorg naar verpleeghuiszorg. Als een cliënt 
tijdens de reguliere thuiszorg aangeeft langer thuis te willen blijven wonen zal deze tijdlijn veranderen. In de eerste stap 
krijgt de cliënt de indicatie wet langdurige zorg (WLZ) en komt in het modulair pakket thuis (MPT). Dit is intensieve zorg 

wat bij verschillende zorgaanbieders afgenomen kan worden. Bijvoorbeeld als de cliënt ADL zorg krijgt van een 
organisatie zou de dagbesteding bij een andere organisatie kunnen zijn. Als er nog meer intensievere zorg nodig is wat 

kan oplopen tot 24 uur zorg per dag, dan is de volgende stap het volledig pakket thuis (VPT). Hier kan de cliënt 
rekenen op verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, hulp in het huishouden, deelname aan activiteiten, 

eten en personenalarmering. Deze zorg moet door één zorgaanbieder geleverd worden.

Het is voor de zorgmedewerker een andere manier van werken. Het gaat hier niet meer puur om bijvoorbeeld de 
kousen vervangen, adl verzorgen of medicatie geven. Maar om persoonsgericht werken. Het zo inrichten van de 

dienstverlening dat dit leidt tot de beste kwaliteit van leven voor de cliënt in de verschillende fasen van dementie. Zoals 
bijvoorbeeld het ondersteunen bij zelfregie, veel bewegen en gezonde voeding, dit zorgt voor vertraging van het proces 

van dementie. kortom een integrale dienstverlening die geboden wordt vanuit de Wlz vanuit 1 budget. 
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Vraag en behoefte onderzoek

Anders werken en taken mixen is moeilijk als je niet kunt inschatten wat er precies nodig is. Daarom is er tijdens de 
sessies in kaart gebracht wat de huidige functies en taken zijn. Door vanuit het perspectief van de cliënt te kijken, werd 

de dag van de medewerker uit elke benodigde functie beschreven. Met deze resultaten konden de drie aanwezige 
experts anders denken en hebben ze samen de fases van de ideale tijdlijn van de cliënt geschetst. Dit leidde tot 
elementen die we kansen noemen. Onderdelen wat anders is dan normaal, waar we onszelf of de cliënt moeten 

beschermen. Dit bood verschillende inzichten bij het anders inzetten van de taken en functies. En gaf ons de 
mogelijkheid uit te stippelen hoe VPT zorg een succes zou kunnen worden. Als resultaat verschillende fases die de 
ideale tijdlijn van de cliënt weergeven. Gekoppeld aan de fases, de samenwerking tussen de wijkverpleegkundige 

teams en het gespecialiseerde VPT team. Zodat vanaf de start een doelmatige inzet mogelijk is die op basis van de 
ontwikkeling van de dementie naar verschillende fases aangepast kan worden. Totdat de dienstverlening alleen nog 

maar wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde VPT team.  

Aanpak
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Cliënt tijdlijn
Bij VPT behoort een budget waar alle 
persoonsgerichte zorg uit betaald moet worden. In 
de eerste fase heeft de cliënt meer uren nodig 
doordat kennismaken, organiseren en de juiste 
manier van zorg bieden tijd kost.

Daarom begint de cliënt zijn tijdlijn vanaf de 
zorgwet. Bij 15 uur zorg screent het zorgwet team 
en de wijkverpleegkundige of de cliënt in 
aanmerking komt voor VPT. Door het vroege 
stadium kan het inrichten van persoonsgerichte 
zorg onder de uren van de zorgwet. Bijvoorbeeld 
onder EVV taken of het regelen van zorg. In deze 
eerste fase is de samenwerking tussen de 
wijkverpleegkundige teams en het gespecialiseerde 
VPT team van belang. Door gezamenlijk 
doelgerichte zorg en begeleiding te bieden, kunnen 
de uren stabiliseren. Mocht dit langer duren is er 
een eventuele tussenstap van MPT, waarbij meer 
uren mogelijk zijn. Als de uren gestabiliseerd zijn, 
wordt de cliënt overgezet naar VPT waardoor het 
budget passend is. 

Waar normaal medewerkers vaste taken hebben, is 
het nu van belang dat die gemixt worden. Meer 
verantwoordelijkheden en meer aanpassings ruimte 
aan de cliënt. Een aantal taken kunnen alleen 
uitgevoerd worden door de VIG. De rest kan door 
middel van persoonsgericht werken verdeeld worden 
onder het team. Niet alleen door de medewerkers 
maar ook het netwerk en de familie, er moet een 
samenwerking ontstaan die de cliënt rust geeft. De 
VIGer is in geval van VPT de verantwoordelijke en zal 
het Mikzo plan schrijven en bijhouden. Juist doordat 
deze medewerker ook zelf de zorg aanbiedt, is er 
scherper toezicht en is persoonsgericht werken een 
succes. 

Het screenen van medewerkers hierbij is belangrijk. 
Anders werken creëert altijd weerstand, hierdoor 
moet een organisatie veel investeren. Een VPT team 
moet sterker voor zichzelf kunnen opkomen en nog 
krachtiger samenwerken. Het is van belang dat er 
vooraf een duidelijke structuur opgebouwd wordt. 
Zodat medewerkers weten waar naartoe gewerkt 
wordt. En hoeveel inzet hiervoor nodig is om dit te 
bereiken. 

Medewerkers

“Langer thuis wonen”
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 4 Wat is er nodig voor succes?
VTP zorg kan alleen een succes worden mits de organisatie creatief en 

flexibel kan handelen. Dit speelt zich af op twee fronten medewerkers en de 
cliënt tijdlijn. 
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Kansen
1. Er is een nieuw team nodig met de juiste 
vaardigheden om mensen met dementie langer 
thuis te laten wonen.

2. De zorgmedewerkers zullen dicht op de cliënten  
staan, hierdoor ontstaat er een persoonlijke band. 
Het gevaar hiervan is dat de grenzen van de 
zorgmedewerkers vervagen. 

3. De cliënten moeten aan bepaalde voorwaarden 
voldoen, zodat het speciale team ook de juiste 
cliënten kan helpen om langer thuis te wonen. Ook 
om ervoor te zorgen dat het voor alle partijen zowel 
cliënt & familie als zorgmedewerker werkt. 

4. Samenwerking tussen de wijkverpleging en het 
VPT team om cliënten die eventueel thuis zouden 
willen blijven wonen de juiste ideale tijdlijn te bieden. 

5. Anders werken is van belang, een cliënt moet 
dagelijks gecoacht worden om zelfregie te 
behouden. Werknemers zullen andere taken 
hebben dan in het verpleeghuis.

1. Een VPT team wordt opgezet die ervaring hebben 
met ouderen met dementie. Waarvan de meeste 
ervaring komt van verpleeghuizen en persoonlijke 
begeleiding.

2. Een grenzenkaart is opgesteld zodat de 
zorgmedewerkers deze ten alle tijden kunnen 
raadplegen en weten wanneer ze actie 
moeten/mogen ondernemen. De grenzen zijn 
opgesteld door de zorgmedewerkers zelf en vallen 
onder de categorieën agressiviteit, gedragsproblemen 
en veiligheid.

3. Een voorwaarde kaart is gemaakt door de 
zorgmedewerkers om mee te nemen naar de intake. 
Zodat alles van te voren goed wordt besproken en 
iedereen weet welk traject ze ingaan. Een cliënt langer 
thuis laten wonen brengt veel met zich mee en 
daardoor moet er veel afgesproken worden zodat 
iedereen continu op één lijn blijft staan. Er is ook een 
innovatie kaart, zodat familie en cliënten weten wat er 
ingezet kan worden.

4. De zorgmedewerkers functies zijn nogmaals 
besproken en eventuele veranderingen zijn 
opgeschreven. Sommige functies zullen extra taken 
moeten doen, hiervoor kunnen zij certificaten behalen 
of cursussen volgen. Doordat er een verandering is in 
taken zal er goede begeleiding en coördinatie moeten 
zijn van de planner. Deze moet ervaring hebben en 
goed in kunnen schatten wat de zorgmedewerkers in 
huis hebben en kunnen betekenen voor de bewoners. 

5. Door eerst de ideale situatie te schetsen konden de 
zorgprofessionals samen besluiten wat ze precies 
wilde bereiken. Voor hun zelf werd het hierdoor 
overzichtelijk en konden ze steeds meer de stappen 
zien die ze moesten belopen om de ideale tijdlijn te 
bereiken. Door samen sessies te houden gaven ze 
aan verder te komen dan los van elkaar bezig zijn met 
plannen en ontwikkelen. Na het schetsen van de 
ideale tijdlijn konden er acties worden verdeeld en zo 
kwamen we stap voor stap verder. Tot aan het 
moment dat we zelf extra personeel en cliënten 
konden aannemen omdat het een succes werd. 

       Uitwerking van de kansen

“Langer thuis wonen”
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Het gaan leveren van de VPT in een niet geclusterde setting vraagt een aanpak 
waarbij het einddoel duidelijk is, over de gemiddelde periode dat een cliënt met 
een VPT in zorg zal zijn moet je uitkomen met het budget vanuit de WLZ. 
Evenals bij de opname in een verpleeghuis zal dit niet geleidelijk over de hele 
duur plaatsvinden. De randvoorwaarden moeten vooraf duidelijk zijn voor alle 
stakeholders denk daarbij aan:

● Financiële haalbaarheid, het VPT budget is een bedrag per cliënt per 
dag vanuit de ZZP, eventueel met de meerzorgmodule

● Transparantie naar de cliënten toe over de mogelijkheden van te leveren 
dienstverlening

● Gemiddelde verwachte duur van de dienstverlening op basis van 
informatie van de zorgkantoren (bijvoorbeeld nu: gemiddelde duur 
verblijf in een verpleeghuis is 3 jaar en 7 maanden)

● Belangrijk is dat de nachtzorg op een efficiënte manier ingericht is, door 
een eigen nachtzorgteam dat ook voor de wijkverpleging noodzakelijk 
is of door samenwerking met een andere organisatie

● Welke interne uurtarieven worden gehanteerd voor de verschillende 
zorgverleners?

● De MPT-tarieven, de WMO tarieven van de gemeente, de tarieven van 
de zorgverzekeraars, dit is met name ook afhankelijk of gebruik wordt 
gemaakt van de bestaande infrastructuur van de verschillende soorten 
van dienstverlening.

● Dagbesteding is beschikbaar en is passend voor de cliënt.

In de eerste fase van de cliënten tijdlijn zal zeker een extra investering nodig zijn 
ten opzichte van het budget. Omdat het team de cliënt en andersom elkaar 
moeten leren kennen. Herkenbaarheid en vertrouwen moeten optimaal zijn 
zodat de cliënt zich veilig zal voelen. Dit resulteert in een efficiëntere inzet van 
de medewerkers, waardoor de behoefte van de cliënt binnen het budget blijft. 
Als gevolgd dat er in de tussenfase zelfs minder nodig is vanuit het budget. 
Aan het einde van de tijdlijn, zal de inzet van het team weer toenemen. Als dit 
berekend wordt over de gehele tijdlijn, zal het matchen met elkaar. Door 
minimaal 10-15 cliënten in de VPT zorg te hebben, zal de inzet middelen, 
immers de ene cliënt heeft meer behoeften dan de anderen.  

Financiële kaders VPT - niet geclusterd

“Langer thuis wonen”
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