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Wijkgericht werken en 
integrale zorg 

De kijk van eerstelijnszorgprofessionals, 
gemeenten, de zorgverzekeraar en patiënten op 
het integreren van gemeentelijke basiszorg en 

eerstelijnszorg 
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Inleiding 

• Achtergrond 

• Doel onderzoek 

• Onderzoeksvragen 

 

Methode 

• Context/setting 

• Hoe hebben we dit onderzocht? 

 

 Resultaten 

 

 Stellingen 

Inhoud 
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Inzicht verkrijgen in factoren en processen die de samenwerking 
tussen eerstelijnszorg en gemeentelijke basiszorg (Wmo & Wpg) 
kunnen stimuleren om te komen tot een gezamenlijke 
wijkgerichte aanpak. 

  

Factoren belangrijk voor samenwerking (o.a. Kaats & Opheij, 2012)  

1. Financiële factoren 

2. Organisatorische factoren  

3. Culturele factoren 

4. Fysieke factoren 

5. Inhoudelijke factoren (zorg) 

 

Doel onderzoek 
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1. Hoe sluit eerstelijnszorg in eerstelijnscentra en 
gemeentelijke basiszorg op elkaar aan? 

 

2. Welke financiële, organisatorische, culturele, fysieke en 
inhoudelijke aspecten zijn van belang als het gaat om het 
integreren van eerstelijnszorg en gemeentelijke basiszorg? 

 

3. Hoe kijkt de thuiswonende patiënt aan tegen de 
eerstelijnszorg die al dan niet met gemeentelijke basiszorg 
wordt uitgevoerd? 

Onderzoeksvragen 
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Onderzoeksdesign en context 

• Kwalitatief multiple case-study design 

• 6 eerstelijnszorgcentra in 3 gemeenten in Parkstad 
 

Meetinstrumenten 
 

• Semi-gestructureerde diepte-interviews (+/- 1 uur) 

o Eerstelijnszorgverleners (n = 53)  

o Mensen werkzaam binnen gemeentelijke basiszorg (n = 15) 

o Zorgverzekeraar ( n = 3) 

• Focusgroep patiënten (n=6; +/- 1,5 uur) 
 

Analyse 

• Axiaal coderen (Nvivo10) binnen een deductief codeerschema  

 
 

 

 

Methode 
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Hoe sluit eerstelijnszorg in eerstelijnscentra en 

gemeentelijke basiszorg op elkaar aan? 

 

 

 

 

 

 

Resultaten onderzoeksvraag 1 
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Welke financiële, organisatorische, culturele, 

fysieke en inhoudelijke aspecten zijn van belang 

als het gaat om het integreren van 

eerstelijnszorg en gemeentelijke basiszorg? 

 

 

 

 

 

 

Resultaten onderzoeksvraag 2 
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Resultaten financiële factoren (1) 

Wmo Wpg 

Awbz ZvW 

• Verhogen administratieve 
lasten 

• Afbakening domeinen 

• Ontbreken financiële 
prikkel om te investeren 
in publieke gezondheid 
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“Voor de professional is dat vaak uitzoeken geblazen. Vaker als er 
iets is, spelen er problemen op meerdere terreinen. Voor die meerdere 
terreinen moet je vaak bij verschillende geldverstrekkers zijn.” 
(gemeente) 

“..Op het moment dat wij een perfect Wmo-model hebben, waar wij 
mensen goed ondersteunen en waardoor mensen lang onder goed 
welzijn thuis kunnen blijven wonen, dan bespaart dat geld hier in de 
AWBZ. Dan gaan die niet naar de verzorgingstehuizen. Alleen die 
besparing die zie ik niet.” (Gemeente) 

Resultaten financiële factoren (1) 
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Resultaten financiële factoren (1)  

• Het opzetten, coördineren en institutionaliseren van 
samenwerking tussen eerstelijnszorg en gemeentelijke 
basiszorg vergt investering 

“Als het anders georganiseerd moet worden dan moet er 
ook budget vrijgemaakt worden om die verandering 
van die organisatie ook te bewerkstelligen..” 
(Eerstelijnsprofessional) 

“De zichtbare schakel was een pilot project 
gesubsidieerd vanuit ZonMw. Er waren iets van 40 
krachtwijken in Nederland waar een bepaald aantal fte 
voor een zichtbare schakel werd gesubsidieerd. Dat was 
toen in deze wijk 1 fte gedurende een aantal jaren.” 
(Eerstelijnsprofessional) 
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Resultaten financiële factoren (1) 

• Beloningsstructuur huisartsenzorg belemmert samenwerking 

 

overlegtijd ≠ betaalde tijd 

“Als de huisarts stil zit of moet overleggen, dat kost hem 
gewoon geld.” (Zorgverzekeraar) 

“Dat zie ik wel met al die overleggen die komen en die 
niet betaald worden, hoe moet dat dan, wie eist dat 
en vraagt dat?“ (Eerstelijnszorgprofessional) 
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Resultaten organisatorische factoren (2)  

• Aansluiting gemeentelijke basiszorg op eerstelijnszorg wenselijk 

 

• Minimale tijdsinvestering huisarts 

• Patiënten sneller geholpen 

• Minder kosten voor gemeente 

• Meer kennis bij professionals 

 

“als ik hier (eerstelijnscentrum) medische info kan krijgen van een huisarts 
kan dit ons het verdiepend onderzoek uitsparen, en tijd voor de 
cliënten.” (gemeente) 
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Resultaten organisatorische factoren (2) 

• Turbulente en onzekere politieke tijd 

“Je merkt dat zij die er nu zitten en straks niet meer, het moeilijk 
vinden om nu besluiten te maken maar je kunt ook niet wachten. We 
kunnen niet wachten totdat er straks nieuwe wethouders zijn en die 
ingewerkt zijn. Dan is het te laat..” (Gemeente) 

“Nog niet alle wetten zijn aangenomen… De budgets zijn nog niet 
bekend…Je moet wel nu al zorgen dat je dingen in orde hebt. En dat is heel 
lastig als we niet precies weten welke condities we hebben om dat te doen. 
Daar lopen we wel echt tegenaan.” (Gemeente) 
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Resultaten organisatorische factoren (2) 

• Diffuse en gefragmenteerde organisatie 

“Ik doe ook gezondheidsbeleid en ik merk dat dat ook gewoon weer een 
heel andere realiteit is als de WMO-welzijn. De samenwerking moet wel 
nadrukkelijk opgezocht worden.” (Gemeente) 

“Ik heb nog steeds het gevoel dat bij de gemeente nog steeds hele dikke 
deuren tussen al die loketten zitten.” (Eerstelijnszorgprofessional) 

“De huisartsen hier in deze regio zijn, als ik het vergelijk met ZIO in 
Maastricht, Heuvelland, vrij diffuus georganiseerd.” (Gemeente) 
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Resultaten organisatiecultuur (3) 

• Gebrek aan leiderschap en coördinatie bij gemeenten 

“Dat merk je aan overleggen, dat het toch wel regelmatig een beetje 
dreigt te verzanden. Je krijgt van verschillende mensen een stukje 
informatie. Je zit bij elkaar in een groep maar de anderen zitten ook 
allemaal in andere groepen waar ook dingen besproken zijn. Op de 
een of andere manier ontbreekt het een beetje aan de 
coördinatie.” (Gemeente) 

“Ja, en het is ook wel logisch dat het heel gefragmenteerd is omdat 
het heel veel is... Maar de helikopterview ontbreekt.” (Gemeente) 
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Resultaten organisatiecultuur (3) 

• Grotendeels overeenstemming in missie en visie 

 

 Kwalitatief  goede, zinnige, zuinige en doelmatige zorg, die 

vraaggericht, laagdrempelig en dicht bij de burger op maat 

moet worden aangeboden. 

 Regie over zorg bij de huisarts (eerstelijn) 

Echter.. 
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Resultaten organisatiecultuur (3) 

• Misvattingen m.b.t. elkaars missie, visie en uitvoering hiervan 

 

 

 

 

 

“Het is belangrijk dat de huisarts ook gaat denken vanuit eigen 
kracht. Dat wordt een hele lastige. Wat kunnen mensen zelf? ” 
(Gemeente) 

“De nadruk ligt toch op leefstijlverandering, niet alleen op 
veranderen van medicatie. Een stukje zelfmanagement, wat kan die 
patiënt zelf doen.” (Eerstelijnszorgverlener) 
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Resultaten organisatiecultuur (3) 
 

• Verschil in visie over strategie van samenwerking (uitvoering) 
kan concrete invulling van de samenwerking belemmeren 

 

 

 

 

 

 

Kleinere specialistische 
teams i.c.m. efficiënte 
netwerken 

Brede aanpak  VS. 

Keurend arts Behandelend arts VS. 

“…..een behandelend arts en een keurend arts of consulent die hebben dan 
samen overleg. Dat maakt het voor de patiënten heel ontransparant. Die 
hebben dan echt het gevoel; mijn behandelaar gaat mij zo straks beoordelen.” 
(Eerstelijnszorgprofessional) 
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Resultaten organisatiecultuur (3) 

• Ervaren cultuurverschillen 

“Soms heel moeilijk om nee te verkopen. Ik begrijp dan wel dat een 
voorziening prettig zou zijn, maar met de wet er langs te leggen zul je toch 
nee moeten verkopen en dat kan wel eens wat onbegrip opleveren…” 
(gemeente) 

“Ik denk dat dat een van de grootste problemen is van de gemeente, de 
starheid en ook allemaal regeltjes gebonden.” (Eerstelijnszorgprofessional) 
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Resultaten fysieke factoren (4) 

• Onder 1 dak werken OF efficiënte zorgnetwerken 

 

• Wijkgebied ≠ praktijkgebied 
 

“Als je huisartsgericht in plaats van wijkgericht gaat werken 
dan kan je het clusteren. Dan heb je vaste mensen vanuit de 
thuiszorg gekoppeld aan vaste huisartsen. Dan zijn het niet meer heel 
veel mensen die met meerdere artsen contact moeten hebben, dus je 
maakt de lijnen korter.” (Eerstelijnszorgprofessional) 
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Resultaten inhoudelijke factoren (5) 

• Verschil in omgang met privacy belemmert inhoudelijk 
casusoverleg 

 

 

 

 

 

• Gebrek aan kennis van elkaars werkwijze, competenties en 
disciplinaire reikwijdte 

“Het feit dat wij niet helemaal doorhebben hoe het binnen de 
gemeente zit, geldt andersom ook. Zij weten ook niet hoe 
gezondheidscentra werken of hoe huisartsenpraktijken überhaupt 
werken en wat er wel en niet is.” (Eerstelijnsprofessional) 

“Ja, daar ga ik geen patiëntinformatie geven. Dat is echt een no-
go. Sommige overleggen willen ze graag dat de woningcoöperatie 
aansluit. Dan denk ik; daar wil ik niet bij zijn. Dan kom je echt in een 
moeilijke modus.” (Zorgprofessional) 
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Hoe kijkt de thuiswonende patiënt aan tegen de 

eerstelijnszorg die al dan niet met gemeentelijke 

basiszorg wordt uitgevoerd? 

 

 

 

 

 

 

Resultaten onderzoeksvraag 3 



Perceptie patiënt 

• Patiënten ervaren procedure WMO-aanvraag als bureaucratisch 

 
 

 

 

• Patiënten vertrouwen huisarts in hun oordeel over het wel of 
niet toekennen van voorzieningen en vinden de huisarts ook 
de aangewezen persoon hiervoor 

 

“Bij alles wat we hebben aangevraagd, moesten we altijd nog 
naar GGD, terwijl er al zo’n pak papier ligt. Als we het dan over 
bezuinigen hebben dan zeg ik, schrap die maar meteen, want dat kost 
geld en is onzin.” 

“Ik denk dat een huisarts goed kan uitleggen waarom je misschien een 
voorziening niet nodig hebt, dat hij daar goede argumenten voor kan 
aandragen, en ik neem aan dat dat vertrouwen er bij de huisarts 
wel is, dat hij het goed met je voorheeft.” 
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Perceptie patiënt 

• Patiënten ervaren samenwerking tussen de huisarts en 
maatschappelijk werk als zeer positief 

 

 

 

 

• Huisartsen signaleren al voldoende op sociale problematiek 
volgens patiënten  

“Ik vond het geweldig dat ik hier terecht kon bij maatschappelijk werk. 
En ik vond het ook fijn dat er werd gecommuniceerd met de 
dokter.”  

“Een goede huisarts die je kent, en als je een goede verhouding hebt, die 
pikt de maatschappelijke problemen al op. Hij is wel de eerste die 
zo’n signaal kan opvangen.” 
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Perceptie patiënt 

• Gemeentelijke basiszorg aanbieden in eerstelijnscentra is 
volgens patiënten een goed idee 

 

 

 

 

 

• Patiënten ervaren voorgestelde participatiemaatschappij als 
iets dat er deels al is en deels ook niet haalbaar is vanwege de 
individualisering van de samenleving 

“Het is hier in het eerstelijnscentra vertrouwd. Ik vertrouw mijn 
huisarts erin dat er dan goed gecommuniceerd wordt. Het zijn toch 
meestal ouderen die de Wmo nodig hebben en die hebben toch graag 
een stukje vertrouwen. De drempel is dan niet zo groot om er naar 
toe te gaan.” 

“Tegenwoordig moet je met twee mensen werken wil je 
rondkomen, en dan willen ze ook nog eens die mensen, de kinderen, 
vragen om voor hun ouders te zorgen? Die moeten gewoon volop aan de 
bak om rond te komen en om de studie voor hun kinderen te betalen.” 
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Samenvattend.. 

Mogelijk faciliterend Mogelijk belemmerend 

• Investering • Financiële schotten 
• Beloningsstructuur 

• Aansluiting op eerstelijnszorg • Turbulente politieke tijd 
• Diffusie, gefragmenteerde organisatie 

• Grotendeels overeenstemming 
missie en visie 

• Gebrek aan leiderschap en coördinatie      
bij  gemeenten 

• Misvattingen  
• Verschillen visie over concrete invulling       

strategie samenwerking 

• Ervaren cultuurverschillen 

• Onder 1 dak werken • Wijkgebied ≠ praktijkgebied 

• Gebrek aan kennis van elkaars 
werkwijzen, competenties en  
disciplinaire reikwijdte 

• Verschil omgang privacy 
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Stellingen voor workshop 

1. Gemeente zou geen wijkteam moeten initiëren, maar 

aansluiten op wat er vanuit de praktijkgebieden van 

eerstelijnszorgcentra al aan samenwerking is.  

2. Huisartsen moeten open staan om, met toestemming van de 

patiënt, informatie uit te wisselen en te overleggen met Wmo-

consulenten (evt. in gezamenlijk MDO). 

3. Zorgverzekeraar en gemeenten moeten gezamenlijk 

eerstelijnszorgprofessionals financieel prikkelen om de 

samenwerking tussen eerstelijnszorg en gemeentelijke 

basiszorg concreet vorm te gaan geven. 

4. Zorgverzekeraar en gemeenten zouden toe moeten werken 

naar een ‘shared savings’  systeem waarin men (deels) 

ontschot en gezamenlijke winsten deelt. 
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Aanbevelingen 

 Misvattingen over elkaars ambities, motieven uit de weg te ruimen door kennis 

over elkaars ambities, werkwijzen en verantwoordelijkheden te vergroten. 

 Komen tot een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en ambitie die een win-

win situatie creëert voor alle partijen. 

 Bereidheid tot compromissen sluiten om tot een zinvolle inhoudelijke 

aansluiting te komen, door inzicht in en acceptatie van organisatiestructuur- en 

organisatiecultuurverschillen: 

 aansluiten van gemeentelijke basiszorg op bestaande structuren in de 

eerstelijnszorg (bottom-up). 

 eerstelijnszorg open staan voor directe informatie-uitwisseling gemeentelijke 

basiszorg en adviserende rol m.b.t. Wmo-aanvragen. 

 Financiële ruimte creëren om samenwerking te formaliseren en te continueren 

door bijvoorbeeld 

 direct financieel prikkelen van huisartsenzorg. 

 een hervorming van de bekostiging van de huisartsenzorg. 

 deels te ontschotten en gezamenlijke winsten te delen. 

 Hanteren van een gelijke populatiedefinitie door gemeenten en 

zorgverzekeraars (eerstelijnszorg) om gezamenlijke winsten inzichtelijk te maken 

m.b.t. gezondheids- en financiële uitkomstindicatoren en de samenwerking te 

kunnen evalueren. 


