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 Sessie 1: Samenwerking 1e lijn en zorgverzekeraars  
 
Locatie:  gemeentehuis Gulpen-Wittem, Willem Vliegenstraat, Gulpen 
 
Aanwezig: Mascha Matthijsen  Ambulante Thuiszorg 
  Annemiek Tans   Envida (wijkverpleegkundige) 
  Francien Heussen  MEE 
  Yvonne van Rooy  Steunpunt Mantelzorg 
  Inge Elzer   Trajekt 
  Sasha van Dongen  Lionarons GGZ 
  Monique Lemmens  Robuust 
  Inge Systermans   HAGRO Geulle-Elsloo 
  Nicole Hermans  VGZ 
  Nicky Linskens   Sevagram 
  Josine Storcken   Gemeente Eijsden-Margraten 
  Chantalle Tillemans  gemeente Vaals en Gulpen-Wittem 
  Carla Saris   gemeente Maastricht 
  Benigna Deiana-Maes  gemeente Vaals 
  Lysbeth den Dulk  Facet& - voorzitter 
  Irma Bakker   gemeente Maastricht – notulist 
 
 
L. den Dulk (voorzitter) heet iedereen welkom. 
 
Waar is teveel overlap/loop je elkaar in de weg? 
- Inge Elzer: waar professionals elkaar in de weg lopen moeten we met elkaar in gesprek gaan en 

afstemmen wie wat doet. 
- MEE stemt af. 
 
Waar is te weinig afstemming? 
- C. Saris (adviseur WMO): afstemming met wijkverpleegkundige is soms lastig, je zoekt elkaar niet 

zo snel op. Oorzaak is een combinatie van factoren. Je kent de kanalen niet. 
- Annemiek Tans (wijkverpleegkundige) herkent zich hier niet in. Ze weet de WMO consulenten 

goed te vinden. Dit komt ook omdat de naam van de consulent op brieven vermeld wordt. 
Annemiek gaat soms ook samen met de WMO consulent op huisbezoek.  Als er een verandering in 
de situatie optreedt dan is het ook weer dezelfde consulent die het dossier oppakt. De 
samenwerking tussen wijkverpleegkundige en WMO consulent is een sterk punt met als doel het 
zo goed mogelijk voor de cliënt te regelen.  

- Wordt ergens vastgelegd welke professional waar zit? Nicole Hermans: als iemand een andere 
functie krijgt of verhuisd, kan de samenwerking ook zo weer voorbij zijn. 

- De wijkverpleegkundige zou een spin in het web moeten zijn. In het Heuvelland is hiervan nog 
weinig te merken.  

- Nicky Lintzen: onbekendheid met segment 1 wijkverpleegkundige. Men dacht dat deze niet actief 
is in het heuvelland maar er zijn dus wel uren toegewezen. Een overzicht waarop aangegeven 
staat wie de wijkverpleegkundige is zou prettig zijn. Een dergelijk lijstje is er. 

- Francien Heussen: het is een ware zoektocht wie wat overgenomen heeft.  
- Bij de zorgverzekeraars kom je altijd terecht bij een helpdesk. Op zich werken ze goed maar het 

zou fijn zijn als er een contactpersoon is die je kunt bellen. 
- Chantalle Tillemans: hoe is e.e.a. inhoudelijk ingedeeld voor zorgverzekerden? Is er een consulent 

die verantwoordelijk is voor een bepaald gebied? 



- Nicole Hermans: nee iedereen komt bij de helpdesk. Afhankelijk van wie er net vrij komt wordt 
het gesprek aangenomen. 

- Francien Heussen: het adviesteam van VGZ werkt wel goed.  
- Chantalle Tillemans: een vaste persoon voor de regio zou fijner zijn. Geef het een gezicht. 
- Nicole Hermans: VGZ is er van op de hoogte dat het een probleem is dat ze niet herkenbaar zijn. 

Er zijn geen namen en gezichten bekend. 
- Kunnen we het organiseren dat organisaties in overleg gaan met VGZ om zo een gezicht te 

creëren? Geef het call centrum een gezicht. 
- Nicole Hermans: VGZ heeft voor zorgaanbieders wel al stappen gezet t.a.v. de herkenbaarheid. 
- Besluiten die door VGZ en Gemeenten genomen worden hebben invloed op elkaar. Beiden 

hebben elkaar ook iets te bieden. 
- Er is een spanningsveld tussen de taakstelling van organisaties en “goed voor de cliënt”.  
- Het zorgkantoor betrekken. 
- Inge Elzer: kijk ook naar de 0-de lijn. Welk netwerk is er om de cliënt heen en betrek deze erbij. 
- Soms moet je preventief te werk gaan om te vermijden dat er zorg geleverd moet worden. 

Bijvoorbeeld door de aanschaf van een hulpmiddel. 
- Benigna Deiana: is het een mogelijkheid ook het hulpmiddel te bekostigen uit het budget van de 

wijkverpleegkundige. Bijvoorbeeld een uur minder zorg verlenen en dit investeren in de aanschaf 
van het hulpmiddel, waardoor minder zorg nodig is? annemiek Tans gaf hier het voorbeeld dat 
met een douchezitje minder persoonlijke verzorging nodig is. 

- Nicole Hermans: de vraag is moet ik investeren om kosten te besparen? Dit zul je als organisatie 
niet zo snel doen als het voordeel van de besparing vervolgens aan iemand anders toekomt. Elke 
organisatie heeft ook zijn taakstelling. VGZ heeft hulpmiddelen niet in het pakket. 

- Benigna Deiana: je kunt een aantal hulpmiddelen ook gewoon verkrijgen, bijvoorbeeld in de 
bouwmarkt kopen. insteek van de gemeente Vaals is dan dat het algemeen gebruikelijk is waarbij 
er wel ruimte is voor uitzonderingen op de regel.(achterliggende gedachte is dat door de kosten 
die de gemeente maakt(-e) voor dit soort zaken, je dus als zorgverzekeraar kunt besparen). 

- Nicole Hermans: Laagdrempelige zorg en ondersteuning uit de AWBZ zoals begeleiding, 
dagbesteding en verzorging/verpleging aan huis zal worden overgedragen naar de 
Zorgverzekeringwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je kunt soms beter geld 
uitgeven aan een hulpmiddel dan aan hoge zorgkosten. Via de zorgverzekeraar kun je tot een half 
jaar hulpmiddelen lenen. Het pijnpunt bij de aanschaf van hulpmiddelen ligt in de vraag wie deze 
moet betalen als de cliënt dit niet kan.  Als een hulpmiddel niet gefinancierd wordt en het 
netwerk kan het niet oplossen dan moet dure zorg geleverd worden terwijl het eigenlijk niet 
nodig zou zijn als het hulpmiddel beschikbaar was. 

- Leg de verantwoordlijkheid bij degene die de aanvraag afhandelt. Er is meer mogelijk. Goed 
motiveren t.a.v. eigen kracht is kostenbesparend. 

- Zoek de ruimte in de uitzonderingen. 
 

Geef een voorbeeld waarbij het goed ging (eigen praktijk voorbeeld). 
- C. Saris: de wijkverpleegkundige die in bepaalde gevallen snel kan schakelen. Zij heeft een andere 

taak dan de gemeente. 
- M. Lemmens: het contact tussen huisartsen, jeugdartsen en gemeenten. Een bijeenkomst voor 

huisartsen en  praktijkondersteuners waarbij ze uitleg krijgen over hoe de Gemeente werkt. 
Contact is belangrijk. Mensen uit het werkveld moeten kennismaken met elkaar en 
telefoonnummers uitwisselen. Elke regio heeft zijn eigen Robuust consulent die stimuleert dat 
mensen elkaar ontmoeten. 

- Inge Systermans: ook in kleine groepen contact zoeken 1 op 1. Niet alleen in grote groepen want 
daar leer je elkaar onvoldoende kennen. De wijkverpleegkundige moet met gemeenten afspraken 
maken. Dit hoeft niet meteen over een specifieke cliënt te gaan. Korte lijnen zijn belangrijk. 

- Inge Elzer: elkaar kleinschalig ontmoeten. Trajekt werkt van onder op om, laagdrempelig, de 
verbinding te zoeken. N.a.v. signalen uit de buurt/wijk wordt gekeken waar (laagdrempelig) 



aangehaakt kan worden.  Als professional moet je elkaar ook opzoeken. Hiervoor worden in 
Maastricht netwerkbijeenkomsten georganiseerd. 

- Mascha Matthijsen (huishoudelijke zorg): vooral in Maastricht worden we vaker betrokken via het 
Veiligheidshuis (Multi problem). Van hieruit wordt strak regie gevoerd (regisseur is functie vanuit 
het Veiligheidshuis). Als er geen regie is verloopt het minder goed.   

- Francien Heussen: MEE werkt altijd vanuit casussen. We gaan eerst na of er meer hulpverleners in 
huis komen. Ook de huisarts en de praktijkondersteuners hierbij betrekken, eerder schakelen. 
(waarom zou je alles helemaal opnieuw doen – investeer hierin). Daarna maken we voor 1 gezin 1 
plan.  

- Yvonne van Rooy heeft een lijstje met namen van de wijkverpleegkundigen. Yvonne zit ook in het  
Sociaal Team Meerssen en heeft daardoor korte lijnen en goede ervaringen. In uitzonderlijke 
gevallen gaat Yvonne samen met de wijkverpleegkundige en iemand van MEE samen op 
huisbezoek. Vraag is: heb je voldoende vertrouwen om het soms ook aan een ander over te laten? 

- Francien Heussen: Bij complexe casussen samen met de cliënt bij elkaar zitten en afspraken 
maken. Duidelijkheid verschaffen. 

- Sacha van Dongen: in het kader van de privacy moet de cliënt wel toestemming geven dat er over 
hem gesproken wordt. 

- 1 gezin, 1 plan is belangrijk vooral ook met namen en gezichten. 
- De 1e lijn moet unaniem hetzelfde verhaal vertellen.  
- Een gezamenlijk budget voor de wijk. 

 
Welke parijen zijn van belang in de 1e lijn? 
- Wijkverpleegkundige, MEE, Trajekt, fysyotherapeut. 
- Chantalle Tillemans: er is een spanningsveld tussen “zorgen voor” en versterken van eigen kracht. 
- Leg je sneller contact als je weet wie er opereren in het veld? 
- Inge Elzer: je hebt allerlei partijen nodig.  
- Chantalle Tillemans: korte lijnen en een stukje “mindset” zijn belangrijk. Het 

verwachtingenpatroon moet goed neergezet worden bij de burger.  
- Francien Heussen: wat kan de cliënt zelf en wat kan zijn netwerk doen? Het moet goed 

doordringen dat de cliënt zelf ook iets moet doen. Waar heeft de cliënt nog hulp bij nodig? Van 
wijkverpleegkundigen wordt ook verwacht dat ze deze lijn aanhouden.  

 
Als je mag kiezen waar zou je dan zelf een pilot op starten? 
- Monique Lemmens: er lopen een aantal kleine pilots die gezamenlijk gefinancierd worden door 

zorgverzekeraars en gemeente.  
- Francien Heussen: ontschotten. Er zijn regels maar afhankelijk van de persoon waarmee je te 

maken hebt wordt losser of strikter mee omgegaan. Hoe ga je met regels om? 
- De kracht van samenwerking is ook, ten koste van het eigenbelang, een stapje terug doen. 
- Nicky Linskens: waar trek je dan de grens? 
- In Maastricht loopt een pilot m.b.t. de uitleen van scootmobiels. Lenen is gratis gedurende een 

bepaalde periode. Dit is toegankelijk en breed uitgezet in de stad. 
- In Vaals en Gulpen-Wittem worden scootmobiels voor gezamenlijk gebruik door de klussendienst 

beheerd. Ook hulpmiddelen die niet meer nodig zijn kunnen er worden ingeleverd, die worden 
opgeknapt voor mensen die het niet kunnen betalen. 

- Je kunt ook hulp zoeken in het vrijwilligers circuit. 
- Het is goed om elkaar te voeder met voorbeelden van projecten, bijeenkomsten en pilots. 


