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Introductie

Met ‘Intake nieuwe stijl’ wordt ingezet op de opschaling 
van E-health toepassing Zo-Dichtbij (ZDB). Daarbij staat 
de kwaliteit van leven van de inwoner centraal. Dat be-
gint bij goede preventie en vitaliteit en strekt zich uit 
naar sociale inclusie, een veilige woning en mobiliteit. 

Op basis van een online zelftriage gekoppeld aan een di-
gitale kluis wordt zoveel mogelijk relevante informatie 
opgehaald van de cliënt voordat het intakegesprek met 
de zorgverlener plaatsvindt. Met deze aanpak wordt het 
intakegesprek efficiënter; kan er meer informatie over 
de cliënt in kortere tijd worden opgehaald; maar stijgt 
ook de tevredenheid over de dienstverlening bij zowel 
de zorgmedewerkers als de cliënten.

ZDB helpt burgers om comfortabel in de vertrouwde 
omgeving te blijven wonen. Een digitale wegwijzer voor 
vraag en aanbod op het gebied van wonen, zorg en wel-
zijn, waarbij de resultaten van een zelftriage (de zoge-
naamde zelfcheck) hulpverleners helpt om een beter 
beeld te krijgen van de klant. Alle relevante informatie 
van de klant wordt in een digitale kluis veilig bewaard 
en de burger bepaalt zelf met wie deze informatie wordt 
gedeeld. ZDB zet dus vol in op bronregistratie bij de bur-
ger.

ZDB geeft mensen zelfinzicht en regie. In wat ze (nog) 
kunnen, waar problemen liggen en waar preventie 
helpt. Iemand kan zo met zijn eigen sociale omgeving 
bepalen wat men zelf kan doen om thuis te blijven wo-
nen en zo lang mogelijk (sociaal) actief te zijn. De zelf-
triage vormt tevens de basis voor de verpleegkundige 
indicatie in de thuiszorg, omdat het aansluit op de be-
staande classificatiesystemen. Het helpt zorgprofessi-
onals sneller en beter inzicht te krijgen in de situatie 
rondom een cliënt. Het resultaat vormt de basis voor 
een zorg/behandelplan. Ook wordt de keten rond-
om deze (zorgbehoevende) cliënt gefaciliteerd met de 
juiste informatie. Waarbij de cliënt op termijn zelf kan 
kiezen om deze kennis te delen met onder andere het 
wijkteam, gemeente (WMO), huisarts, ziekenhuis (SEH), 
thuiszorg of verpleeghuis.

Door gebruik te maken van zelftriage kan het intake-
gesprek met hulpverleners worden verkort, waardoor 
het minder belastend is voor de cliënt en er gericht kan 
worden ingegaan op bestaande (zorg)wensen. De vraag-
verheldering die achter de zelftriage ligt is afkomstig 
van InterRAI, een internationaal, not-for-profit samen-
werkingsverband van wetenschappers en professionals 
uit meer dan 30 landen (inclusief Nederland).

Om goede zorg te kunnen verlenen hebben zorgprofessionals een helder en compleet beeld nodig van de zorg-
vrager. Omdat er steeds vaker en ook steeds intensievere zorg thuis wordt verleend, groeit ook het aantal 
betrokken zorgverleners. In de huidige situatie haalt elke nieuwe zorgpartij elke keer opnieuw de benodigde 
informatie op over de cliënt. Dit is frustrerend en tijdsintensief voor alle betrokkenen. Bovendien is het heel 
veel werk (om niet te zeggen onmogelijk) om op al die verschillende plekken de informatie up-to-date te hou-
den. Vanwege zowel het tekort aan zorgpersoneel als aan mantelzorgers, is efficiëntie op het gebied van in-
formatie-uitwisseling noodzakelijk. Deze problematiek speelt landelijk, maar samen met zorgaanbieder Pieter 
van Foreest, DSW Zorgverzekeraar en Stichting Zo-Dichtbij is in het kader van de Stimuleringsregeling E-health 
Thuis gestart met een regionale aanpak. Hiervoor zijn in 2020/2021 ouderen en mantelzorgers uit de regio’s 
Delft, Westland en Oostland betrokken bij het project ‘Intake nieuwe stijl’.

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021
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Proces van aanmelding tot follow-up
Formeel wordt bij PvF gebruik gemaakt van twee aan-
meldsystemen: Point en Zorgdomein, die elk hun eigen pro-
ces kennen. Er is een algehele structuur die de zorgprofes-
sionals volgen maar de invulling en de manier hiermee om 
te gaan verschilt per professional. Door de ervaring en ex-
pertise of door de persoonlijke aanpak van de professional 
bewegen ze soms anders binnen het proces van aanmelding 
tot follow-up. Waar sommige professionals strikter naar de 
regels en/of protocollen kijken en deze stapsgewijs uitvoe-
ren, gaan anderen hier een stuk flexibeler mee om. Hierbij 
wordt ook gekeken naar de behoefte van de cliënt.

Bij de aanmelding voor een wijkverpleegkundige zijn er ver-
schillende groepen mensen die hulp nodig hebben. Mensen 
die ouder worden en hulp nodig hebben bij ADL, mensen 
met dementie, maar ook mensen die na ontslag uit het zie- 
kenhuis ondersteuning nodig hebben na een revalidatie. Bij 
de casemanagers bestaat het cliëntenbestand voornamelijk 
uit mensen met dementie in alle leeftijdscategorieën.

Aanmelding
De aanmelding zelf komt binnen via verschillende kanalen. 
Vaak gebeurt dit via Point, de huisarts, via de Geriatrische 
Revalidatie Zorg (GRZ) of de mantelzorger. Aanmeldingen 
kunnen ook komen van een andere afdeling van PvF. Bij-
voorbeeld: de wijkverpleegkundige meldt een cliënt aan 
voor casemanagement, of een medewerker van het Ont-
moetingscentrum (dagbesteding) meldt iemand aan voor 
wijkverpleging of casemanagement. Wanneer de zorgpro-
fessional de aanmelding ontvangt wordt allereerst de infor-
matie gelezen. Vaak moet er op diverse plaatsen (huisarts, 
mantelzorger, transferverpleging) telefonisch verder uit-
gevraagd worden zodat er een goed beeld wordt gevormd 
van wat er speelt. Dit kan in vergelijking tot andere aanmel-
dingswegen meer tijd in beslag nemen.

Na de aanmelding worden voorbereidingen getroffen voor 
het intake gesprek. Er wordt gebeld met de cliënt en man-
telzorger en het dossier wordt in orde gemaakt. Dit gebeurt 
in Nedap, de software van het Elektronisch Cliënten Dos-
sier, hierin staan alle gegevens en rapportages vermeld. 
Zo wordt een dossier aangemaakt; het BSN nummer inge-
voerd en informatie in het systeem weggezet. Ook moeten 
verschillende formulieren geprint worden zoals de Zorg-
leveringsovereenkomst (ZLO) en een stamkaart. Deze for-
mulieren worden meegenomen naar het eerste bezoek. De 
zorgprofessionals bellen na aanmelding voor het maken van 
een afspraak. Tijdens dit telefonisch contact stellen zij vra-
gen aan de cliënt en/of mantelzorger om zo meer te weten te 

komen van de achtergrond van de problematiek. De intake 
wordt soms ook geregeld door de planningsafdeling, zodat 
intake en het eerste zorgmoment samen worden ingepland. 

Bij casemanagers heeft dit contact met de cliënt en/of 
mantelzorger een iets andere insteek omdat er een lange 
wachtlijst is. De casemanagers checken daarom of het om 
een spoedgeval gaat of dat er tijdelijk andere zorg ingezet 
kan of moet worden. Eén casemanager geeft aan ‘Als we de 
aanmelding krijgen nemen we contact op met de mantelzorger. 
Hoe is de situatie? Is ondersteuning al nodig zoals thuiszorg, 
medicatie of contact met het Ontmoetingscentrum?’ De acties 
die hieruit voortvloeien en de tijd die hieraan besteed wor-
den, wordt niet genoteerd aangezien de cliënten nog niet ‘in 
zorg’ zijn, ze staan namelijk nog op de wachtlijst.

Intake gesprek
De manier van intake wordt door de zes professionals op 
verschillende manieren ingestoken. Iedereen hanteert een 
eigen leidraad met eigen vragen en een eigen structuur. 
Hierbij geven twee wijkverpleegkundigen aan dat ze de 
anamnese vragen gebruiken die ze tijdens de opleiding heb-
ben geleerd en één wijkverpleegkundige geeft expliciet aan 
dat ze de anamnese van Gordon gebruikt en op deze manier 
de intake voor zichzelf structureert. Daarnaast geeft een 
wijkverpleegkundige aan dat ze zoveel mogelijk informatie 
op wil halen bij de cliënt zelf. Dit vergelijkt ze met de infor-
matie die binnen is gekomen tijdens de aanmelding. Bij haar 
zit de mantelzorger er ook niet altijd bij, maar soms wendt 
ze zich wel tot een mantelzorger.

Dit komt overeen met wat een casemanager heeft be-
noemd: ‘Ik noem het vaak een kennismakingsgesprek in plaats 
van een intake. ‘Klopt het wat ik gelezen heb en welk gevoel 
krijg ik erbij.’ Daarnaast geven drie professionals aan dat 
ze de cliënt willen zien en meemaken om vanuit daar goed 
onderbouwd het zorgplan te kunnen schrijven. Eén casema-
nager geeft expliciet aan ‘Hoe bewegen ze? Hoe gaat het met 
eten en drinken? ’ 

Het aanmeldproces duurt gemiddeld 
12,5 minuten. Het ophalen van 
informatie bij derden gemiddeld 29 
minuten.

1. Interviews

Zo-Dichtbij is tijdens het opschalingstraject binnen Pieter van Foreest gebruikt als interventie instrument en het pro-
ces is gevolgd aan de hand van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Via analyse, interviews, enquêtes, fo-
cusgroepen en verdieping achterhalen we de achterliggende motivatie voor verandering of de hindermacht voor im-
plementatie van onze innovatie.  Het startpunt van het SET-project bestond uit een nulmeting waarbij het bestaande 
intakeproces (de ‘ist’-situatie) volledig in kaart is gebracht. Hiervoor zijn interviews uitgezet met een kernteam van 
zes zorgprofessionals (3 casemanagers en 3 wijkverpleegkundigen) van Pieter van Foreest (PvF). Tijdens de interviews 
werd ingegaan op het werk, het werkplezier en het proces van aanmelding tot follow-up. De interviews van anderhalf 
uur per keer werden bijgewoond door een observant. Tijdens het interview is op een whiteboard het volledige proces 
in een stroomschema opgetekend.

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021



Het gemiddelde intakegesprek 
duurt 69 minuten (in een range 
van 45 tot 90 minuten).

5

De wijkverpleegkundigen geven aan dat het belangrijk is 
om zelf het eerste zorgmoment met de cliënt te hebben. 
Hierdoor krijgen ze een beter totaalbeeld. Zo observeren 
ze ook tijdens het zorgmoment, zoals het (helpen) wassen 
van de cliënt, en stellen ze dan (extra) vragen. Eén wijkver-
pleegkundige geeft aan dat de risico inventarisaties een on-
derdeel is van het anamnese gesprek. ‘Op basis van ervaring 
hoef ik niet meer standaard het hele lijstje af te werken: DOS, 
decubitus, valgevaar, bedlegerigheid. Dit lijstje heb je wel stan-
daard in je achterhoofd.’

Het intakegesprek bij de casemanagers heeft een andere 
insteek. Er wordt aangegeven dat ze een band willen opbou-
wen en het gesprek aangaan met de cliënt samen met de 
mantelzorger. Eén casemanager geeft aan dat ze haar vra-
gen structureert doordat ze zelf in drie domeinen inzicht wil 
hebben: lichamelijk, psychosociaal en leefomgeving. Ze ver-
trouwt zichzelf toe dat ze alle benodigde informatie boven 
tafel haalt. Een andere casemanager geeft aan dat ze eerst 
luchtig wil beginnen, daarna de pittige onderwerpen aan-
snijdt om vervolgens weer luchtig te eindigen.

Naast het intakegesprek moeten er ook verschillende for-
mulieren worden doorgelopen en ondertekend. Zo wordt er 
een WID check gedaan en het ZLO moet worden onderte-
kend bij het intakegesprek: Eén wijkverpleegkundige meld-
de dat ze haar laptop bij het intakegesprek erbij houdt, zon-
der hiervan hinder te ondervinden tijdens het gesprek. De 
overige professionals gebruiken pen en papier om notities 
te maken.

Zorgplan maken
Voor het maken van een zorgplan maken de professionals 
gebruik van Omaha, dit is een classificatiesysteem waar-
mee onder andere zorgplannen worden gemaakt. Er wordt 
hierbij uitgegaan van een viertal domeinen (fysiologisch do-
mein, gezondheid gerelateerd gedragsdomein, omgevings-
domein, psychosociale domein), waaronder 42 gebieden 
vallen. Per gebied zijn er een aantal signalen of symptomen 
die gekozen kunnen worden om doelen of acties over te 
schrijven.

De casemanagers geven aan dat ze veelal algemene doelen 
noteren. De reden hiervoor is tweeledig: allereerst blijven 
algemene doelen langer relevant voor cliënten met demen-
tie en het zorgplan hoeft gezien het ziektebeeld niet na kor-
te tijd te worden aangepast. Ook kunnen specifieke doelen 
voor de cliënt of mantelzorger confronterend zijn waardoor 
zij het niet eens kunnen zijn met de gestelde doe-len. Een 
casemanager geeft aan ‘Ik maak een zorgplan met twee doe-
len: één gericht op cognitie en één doel gericht op overbelasting 

van de mantelzorger’. De waarde van het zorgplan voor de 
casemanagers ligt bij de rapportage. Wat is er in de tussen-
tijd gebeurd en wat zien de overige zorgprofessionals die bij 
diezelfde cliënt over de vloer komen?. In Omaha staat vaak 
al informatie zoals de aanleiding, voorgeschiedenis of aller-
gieën. Dit kan worden gebruikt voor het concept zorgplan. 
De gebieden staan vast in Omaha, maar de doelen of acties 
moeten door de wijkverpleegkundige zelf worden 
geschre-ven. Eén wijkverpleegkundige merkt op dat er wel 
veel kwa-liteitsverschil zit tussen de professionals. Een 
andere wijk-verpleegkundige geeft aan dat er in Omaha 
veel gesloten vragen staan met afvinklijstjes, dit ervaart ze 
als vervelend. De acties omschrijven voor cliënten is wel 
handig. Ook een casemanager merkt op dat er veel 
verschillende plekken zijn waar je verschillende dingen 
moet aanklikken, ze heeft geen overzicht en het is voor haar 
onlogisch.

Het maken van een zorgplan kost 
gemiddeld 52,5 minuten (in een 
range van 30 tot 90 minuten).

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021
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Ondertekenen/follow-up
De zorgplannen die door de wijkverpleegkundigen zijn op-
gesteld worden vaak door andere verzorgenden onderte-
kend, dit gebeurt tijdens of na een zorgmoment. In de prak-
tijk wordt dit wel eens vergeten: ‘Je wordt er gestoord van dat je 
daar zo achter aan moet zitten. Dit kost onnodig veel extra tijd.’ 

Het ondertekenen van de zorgplannen van de casemana-
gers kan op verschillende manieren gebeuren. Zo geeft een 
casemanager aan dat ze soms het zorgplan vooraf via de 
mail toestuurt, of ze laat de thuiszorg of het Ontmoetings-
centrum het zorgplan overhandigen. Soms wordt het ook 
bij het volgende gesprek ondertekend. Het nadeel hiervan 
benoemt ze vervolgens: ‘Soms kom je zelf pas na 6 weken voor 
het eerst […] Hier moet je dus wel achteraan, want pas als het 
zorgplan ondertekend is, kan onze hulp feitelijk in gang gezet 
worden.’ Een andere casemanager geeft aan dat ze zelf het 
zorgplan niet mag aftekenen in Nedap. ‘Ik moet het laten te-
kenen door een HBO-V verpleegkundige […] soms gaat daar een 
paar weken overheen.’

De zorgprofessionals gaven in hun schatting vaak ook een 
range aan, omdat de tijd die ze besteden ook afhankelijk is 
van de cliënt en de complexiteit van de zorgvraag. Het pro-
ces van aanmelding tot follow-up zou voor een ‘gemiddelde’ 
cliënt gemiddeld gezien 183,5 minuten bedragen; drie uur 
en drie en een halve minuut (zie tabel 1).

Tabel 1. De geschatte tijd in minuten per professional en de 
gemiddelde tijd per onderdeel van proces van aanmelding 
tot follow-up.

Reistijd en administratie
Alle professionals geven aan dat ze maximaal 10% van hun 
werktijd besteden aan reizen. De geschatte percentages hoe-
veel tijd ze kwijt zijn aan administratieve taken loopt uiteen. 
Eén casemanager stelt dat dit tussen de 20% en 30% van haar 
tijd is. Een wijkverpleegkundige geeft aan 30%, twee case- 
managers geven aan tussen de 30% en 40% en tenslotte ge-
ven twee wijkverpleegkundigen aan dat administratieve ta-
ken tussen de 40% en 50% van hun werktijd in beslag nemen. 

Casemanagers hebben ongeveer 1 (á 2) keer per week een 
intake. Voor de wijkverpleegkundigen verschilt dit. Zo heeft 
de ene wijkverpleegkundige gemiddeld drie intakes per 
maand, een andere één á twee per week, weer een ander 
heeft er drie per week. Tenslotte schrijven wijkverpleegkun-
digen duidelijk vaker zorgplannen dan casemanagers, ge-
middeld tien per week terwijl casemanagers er gemiddeld 
één á twee  per week schrijven. Eén casemanager geeft aan 
dat dit komt vanwege de algemene doelen in het zorgplan 
en vanwege de progressiviteit van dementie een eenmaal 
opgesteld zorgplan weinig hoeft te worden aangepast.

Het ondertekenen en de 
follow-up kost gemiddeld 20,5 
minuten (in een range van 10 
tot 60 minuten).

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021



7

2. Enquètes

Taakinhoud
De taken van casemanagers en wijkverpleegkundigen over-
lappen grotendeels; casemanagers doen iets meer aan 
voorlichting en emotionele ondersteuning, wijkverpleeg-
kundigen doen naast hun zorgtaken nog iets meer (admi-
nistratieve) taken en taken gericht op samenwerking in/
aansturing van het zorgteam.

Zorgaanvraag
Voor een goede beoordeling van een zorgaanvraag is spe-
cifieke informatie nodig die bij de cliënt en verwijzer moet 
worden opgehaald. Het gaat niet alleen om zorginhoudelij-
ke (voor-) informatie maar ook om de kwaliteit van het soci-
ale netwerk, de woonsituatie en administratieve gegevens. 
Daarnaast moet meteen gecheckt worden of de zorg gele-
verd kan worden, dus ook andere zorgverleners moeten ge-
consulteerd worden. 

Een deel van de informatie is voorhanden in het digitale sys-
teem waarin de zorgverleners werken; het merendeel moet 
echter via face-to-face, schriftelijk en in minder mate digi-
taal contact met de cliënt en/of mantelzorger en de verwij-
zer worden opgehaald. 

Meestal gaat dit om meerdere contacten. Met de cliënt of/
mantelzorger is het contact overwegend face-to-face.

Hoewel niet alle stappen exact gevolgd worden onderschrij-
ven de enquêtes de interviews. In de toelichting bij de vra-
gen werd aangegeven dat uit praktische overwegingen -en 
dus om meer efficiënt te kunnen werken – sommige stappen 
worden samengevoegd die in de schema’s in de tijd verder 
uit elkaar liggen. Het doen van de intake en het maken van 
een zorg/behandelplan loopt daardoor in de praktijk enigs-
zins door elkaar: Bij de intake wordt vaak al vooruitgelopen 
op wat mogelijk in het zorg/behandelplan moet worden op-
genomen.

Tijdsinvestering zorg/behandelplan
De tijd die de casemanagers en wijkverpleegkundigen 
nodig hebben om een zorg/behandelplan te maken ligt 
tussen de 30 en 60 minuten. Dit kan inclusief het uitwer-
ken van de intake zijn. Eén van de wijkverpleegkundigen 
geeft aan dat de gemiddelde tijdsinvestering afhanke-
lijk is van de manier waarop de aanvraag binnenkomt. 

De drie casemanagers en drie wijkverpleegkundigen - allen HBO-opgeleid - vulden na de interviews een uitgebreide 
digitale enquête met 78 vragen in, waarin het gehele traject van aanmelding tot en met follow-up en evaluatie van 
zorgplannen aan de hand van vragen werd doorlopen. De uitgebreide vragenlijst, waarin op alle details van het werk 
van casemanagers en wijkverpleegkundigen wordt ingegaan, vormde de basis voor een kortere vragenlijst voor de 
overige casemanagers en wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn bij PvF. In hoofdstuk 3 wordt hierop nader ingegaan.

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021
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De totale tijd die gespendeerd wordt aan een cliënt bij de 
zorgaanvraag gehonoreerd wordt en voor/met wie een zorg-
behandelplan gemaakt wordt ligt tussen de minimaal 1 uur 
en maximaal 3 uur en 35 minuten (inclusief administratieve 
handelingen).

Als de invulling van het zorg/behandelplan akkoord is, 
wordt dit opgenomen in de een zorgleveringsovereenkomst 
(ZLO) die door de cliënt moet worden ondertekend. Dit be-
tekent in het algemeen dat de zorgverlener op huisbezoek 
moet gaan en dit kost gemiddeld 30 minuten tijdsinveste-
ring voor de casemanagers. De wijkverpleegkundigen geven 
aan dat het ondertekenen zelf maar 5 minuten in beslag 
neemt, maar dat allerlei zaken eromheen of als ze er achter-
aan moeten tot wel 60 minuten tijd kan vragen. Het is niet 
duidelijk of reistijd hierin ook is meegenomen.  

Administratie rondom zorg/behandelplan
De administratieve en andere taken die verricht moeten 
worden om de zorgpas, de startmutatie, de WID-check en de 
ondertekening van de ZLO zijn complex en tijdrovend. Niet 
alleen informatie zoeken maar ook formulieren scannen 
en laten ondertekenen, dus op huisbezoek, een foto (laten) 
maken en rapporteren wat je gedaan hebt in het dossier. 

Point is het meest gebruikte systeem waarbinnen zorg-
aanvragen worden gedaan. Als een zorgaanvraag via Point 
wordt gedaan worden casemanagers daarop geattendeerd 
in de vorm van een email specifiek voor casemanagers. 
Deze mailbox wordt op afspraak regelmatig gecontroleerd. 
Wijkverpleegkundigen kijken regelmatig in het Point-sys-
teem of er nieuwe aanvragen binnengekomen zijn; als zij 
zelf Point-dienst hebben zien ze de aanvragen zelf. Als een 
collega-wijkverpleegkundigen Point-dienst heeft worden zij 
door hen telefonisch op de hoogte gesteld. 

Zorgdomein is het tweede systeem waarbinnen zorgaanvra-
gen worden gedaan. Als een zorgaanvraag via zorgdomein 
wordt gedaan worden casemanagers daarop geattendeerd 
in de vorm van een telefoontje van een huisarts of dienst-
doende verpleegkundige, of ze krijgen een emailbericht in 
de gezamenlijke mailbox. De wijkverpleegkundige wordt 
gebeld door de dienstdoende verpleegkundige of kunnen 
tijdens Point-dienst in de mailbox waar zorgdomein aanvra-
gen binnenkomen. Zowel casemanagers als wijkverpleeg-
kundigen zijn van mening dat de beschikbare informatie 
niet echt voldoende is en dat zij moeten doorvragen om een 
zorgaanvraag goed te kunnen beoordelen.

De informatie die nagevraagd moet worden betreft ach-
tergrondinformatie over de thuissituatie van de cliënt, de 
betrokken mantelzorgers, informatie over de mobiliteit, en 
medicatie. Men neemt  hiervoor niet alleen contact op met 
de verwijzer, maar ook met de cliënt en/of mantelzorger. 

De digitaal of schriftelijk bewaarde informatie is alleen toe-
gankelijk voor geautoriseerde personen; dit zijn alle zorg-
verleners van PvF die betrokken zijn bij de zorg voor de 
cliënt. Het is zichtbaar wie het systeem consulteert. Als er 
geen duidelijke redenen voor zijn wordt dit nagevraagd bij 

betrokkenen. Als een zorgaanvraag niet aangenomen wordt 
bij een aanmelding vanuit het transferpunt in het zieken-
huis, blijft de informatie in het patiëntinformatiesysteem 
van het ziekenhuis.

Op de vraag wie verantwoordelijk is voor de opgeslagen in-
formatie blijkt dat hier geen eenduidig antwoord op wordt 
gegeven. Men is er niet zeker van wie verantwoordelijk is: 
zelf of anderen.

Evaluatie en monitoring
Het zorgplan wordt elk half haar geëvalueerd. Dit wordt 
overwegend in direct (face-to-face) contact tussen zorgver-
leners en cliënt en/of mantelzorger gedaan. Daarnaast is 
dit onderwerp van gesprek tussen casemanagers en wijk-
verpleegkundigen. Zowel casemanagers als wijkverpleeg-
kundigen lezen regelmatig de overdrachtsinformatie in het 
digitale systeem.

Tevredenheid
De drie casemanagers en drie wijkverpleegkundigen zijn in 
het algemeen redelijk tevreden over de samenwerking met 
en afstemming tussen de bij de zorg betrokken hulpverle-
ners. Gemiddeld geven ze samenwerking een waardering 
van 4.0 op een schaal van 5, met een relatief lage spreiding 
(sd .58). Zowel casemanagers als wijkverpleegkundigen vin-
den dat ze teveel tijd kwijt zijn aan administratieve lasten; 
het Zorgdomein-systeem en met name het Omaha dragen 
daaraan veel bij. Beide groepen zorgverleners vinden dat 
het werk veel efficiënter kan.

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021
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3. Impactmeting

Taakinhoud en overleg
Het aantal zorgaanvragen en intakes per casemanager en 
wijkverpleegkundige weergegeven is zeer verschillend. 
Wijkverpleegkundigen beoordelen vier keer zoveel zorgaan-
vragen dan de casemanagers. Ook doen de wijkverpleeg-
kundigen vaker intakes dan de casemanagers. 

In het overleg tussen casemanagers en wijk-verpleegkun-
digen over de zorgaanvraag ten behoeve van de diagnostiek 
is niet alleen de medische informatie van belang, maar ook 
hoe het (sociale) zorgsysteem en de veiligheid rondom de 
cliënt is georganiseerd.  Daarnaast is van belang welke hulp 
geboden moet worden, wat er nodig is en of er voldoende 
menskracht en expertise aanwezig is. Voor de wijkverpleeg-
kundigen is de aard en met name de complexiteit van de 
zorgaanvraag onderwerp van gesprek. 

Casemanagers en wijkverpleegkundigen overleggen 
bij voorkeur face-to-face over een zorgaanvraag, 
aangevuld met telefonisch overleg. Veel informatie wordt 
vervolgens digitaal gedeeld. De duur van dit overleg kan 
sterk wisselen en is afhankelijk van de complexiteit van de 
zorgaanvraag, maar neemt gauw iets meer dan een uur in 
beslag.

Over de beoordeling van de zorgaanvraag wordt 
overleg gevoerd met de cliënt en/of mantelzorger  en met 
andere zorgverleners. Deze contacten kunnen zowel face-
to-face, telefonisch, schriftelijk als digitaal zijn.  

Casemanagers en wijkverpleegkundigen hebben vrijwel 
al-lemaal minimaal één keer een face-to-face gesprek met 
de cliënt en/of mantelzorger dat gemiddeld één uur in 
beslag neemt. Daarnaast is er één á twee keer telefonisch 
contact dat gemiddeld genomen 20 minuten kan duren. 
Tenslotte vindt ook digitaal contact plaats, dat  maximaal 
20 minuten kan duren, hoewel niet met elke cliënt en niet 
door elke zorgverlener. Tijdsinvestering en frequentie van 
contact wordt bepaald door de complexiteit van de 
zorgvraag. 

Casemanagers en wijkverpleegkundigen hebben allen 
con-tact met andere zorgverleners ten behoeve van het 
beoor-delen van een zorgaanvraag. In het algemeen gaat 
het hier overwegend om telefonisch contact dat 0-20 
minuten in be-slag kan nemen, maar ook face-to-face 
contact vindt veel plaats. Dit duurt meestal iets langer tot 
maximaal één uur. Aanvullend is er veelal digitaal contact 
dat maximaal 20 mi-nuten in beslag kan nemen.

De focus in het overleg tussen de casemanager en de wijk-
verpleegkundige over het maken van een zorg/
behandel-plan ligt op de afstemming van de zorg/
regietaken, zorgbe-hoefte en zelfredzaamheid van de cliënt 
en de logistiek met betrekking tot wie voor welke zorg moet 
worden ingeschakeld.

Casemanagers en wijkverpleegkundigen overleggen bij 
voorkeur face-to-face over het maken van een zorg/be-
handelplan, aangevuld met telefonisch overleg. Veel infor-
matie wordt digitaal gedeeld. De duur van dit overleg kan 
sterk wisselen en is afhankelijk van de complexiteit van de 
zorgaanvraag en varieert tussen de 10 minuten en een uur.

Casemanagers en wijkverpleegkundigen hebben vrijwel al-
lemaal verschillende face-to-face gesprekken met de cliënt 
en/of mantelzorger dat gemiddeld tussen de 30 minuten en 
één uur in beslag neemt. 

Daarnaast heeft men over het algemeen ook telefonisch 
contact, dat tot 20 minuten kan duren. Tenslotte vindt ook 
digitaal contact plaats, maar dit gebeurt niet altijd (niet met 
elke cliënt en niet door elke zorgverlener). Tijdsinvestering 
en frequentie van contact wordt bepaald door de complexi-
teit van de zorgvraag. 

Met  de andere zorgverleners is door de meeste casemana-
gers en wijkverpleegkundigen face-to-face contact over het 
zorg/behandelplan dat gemiddeld genomen 15-30 minuten 
duurt. De wijkverpleegkundigen hebben vaker en langer te-
lefonisch overleg met andere zorgverleners dan de caseman-
agers, gemiddeld genomen neemt dit rond de 15 minuten in 
beslag. Incidenteel is ook schriftelijk contact door de wijk-
verpleegkundigen; dit neemt dan gemiddeld tussen de  0-15 
minuten in beslag.  Er is door vrijwel alle casemanagers en 
wijkverpleegkundigen digitaal contact. Dit neemt gemiddeld 
tussen de 5–10 minuten in beslag.

Om een nog beter beeld te krijgen van de huidige manier van werken door zorgprofessionals binnen PvF is aansluitend 
aan de nulmeting aan 20 casemanagers en wijkverpleegkundigen een verkorte digitale vragenlijst gestuurd. Deze vra-
genlijst is gebaseerd op de gedetailleerde informatie uit de kerngroep van 6 zorgprofessionals waarover in Hoofdstuk 
2 Enquêtes, wordt gerapporteerd. Uiteindelijk hebben 12 zorgverleners de complete digitale vragenlijst volledig inge-
vuld. De lijst bestond uit 47 vragen, grotendeels met voorgestructureerde antwoordmogelijkheden. Een deel van de 
vragen bestond uit stellingen, waarbij men op een 5-puntsschaal (van 1=geheel mee oneens tot 5 =geheel mee eens) 

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021
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Tijdsbesteding totale zorgaanvraag 
De tijd die de casemanagers en wijkverpleegkundigen gemid-
deld nodig hebben om een zorg/behandelplan te maken ligt 
tussen de 90 en 180 minuten. Dit kan inclusief het uitwerken 
van de intake zijn. De totale tijd die gespendeerd wordt aan 
een cliënt bij de zorgaanvraag niet gehonoreerd wordt ligt 
tussen de 15 en 90 minuten (inclusief administratieve han-
delingen).

Finaliseren zorg/behandelplan
Als de invulling van het zorg/behandelplan akkoord is, wordt 
dit opgenomen in de zorgleveringsovereenkomst (ZLO) die 
door de cliënt moet worden ondertekend.  De administratie-
ve en andere taken die verricht moeten worden om de zorg-
pas, de startmutatie, de WID-check en de ondertekening van 
de ZLO zijn complex en tijdrovend. Niet alleen informatie zoe-
ken maar ook formulieren scannen en laten ondertekenen, 
dus op huisbezoek, een foto (laten) maken en rapporteren 
wat je gedaan hebt in het dossier. Afronding vraagt veel ad-
ministratieve handelingen.  Ook het navragen of een ZLO is 
ondertekend kost veel tijd.

De aanvullende informatie om de uitvoering van het zorg/
behandelplan mogelijk te maken wordt bij de cliënt opge-
haald. In een face-to-face gesprek dat tussen de 5-20 mi-
nuten kan duren, eventueel gecombineerd met een telefo-
nisch contact van 5-10 minuten, mogelijk schriftelijk contact 
dat 5-10 minuten tijd in beslag neemt en het aanvullende 
digitale contact van 5-20 minuten kan het dossier compleet 
gemaakt worden.

Monitoring en follow-up
Hoe het monitoren en de follow-up bij cliënt rondom het 
zorg/behandelplan is geregeld is wisselend, maar vraagt 
om contact met de cliënt en/of mantelzorger, andere zorg-
verleners, consulteren van het digitale systeem en speci-
fie  overleg tussen casemanager en wijkverpleegkundigen. 
Voor de zorgverleners betekent dit een tijdsinvestering van 
minimaal 35 minuten en maximaal 70 minuten.

Tevredenheid over aspecten van het werk
De respondenten zijn in het algemeen redelijk tevreden 
over de samenwerking met en afstemming tussen de bij 
de zorg betrokken hulpverleners. Casemanagers en wijk-
verpleegkundigen zijn beide het meest tevreden over hun 
onderlinge samenwerking en over het Point-systeem dat 
zij een goed verwijssysteem vinden. Wijkverpleegkundigen 
zijn over het algemeen iets meer tevreden dan de casema-
nagers over de kwaliteit van de samenwerking met andere 
zorgverleners. Zie tabel 2.

Tabel 2. Tevredenheid over het werk.(CM=casermanager; 
Wijkvpk= wijkverpleegkundige)

Zowel casemanagers als wijkverpleegkundigen vinden dat ze 
teveel tijd kwijt zijn aan administratieve lasten; het Zorgdo-
mein en Omaha dragen daaraan bij. Beide groepen vinden 
dat het werk efficiënte kan; de wijkverpleegkundigen zijn 
nog iets minder tevreden over de efficiënti dan de casema-
nagers. Vooral de casemanagers zouden graag wat meer tijd 
willen kunnen besteden aan de inhoud van de zorg.

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021
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Tijdsbesteding werktijd
Uit tabel 3 blijkt dat zowel casemanagers als wijkverpleeg-
kundigen een substantieel deel van hun tijd besteden aan 
reizen en administratieve zaken. 

Tabel 3. Vragen over tijdsbesteding

Uit tabel 4 blijkt dat de zorgverleners het essentieel vin-
den dat zij voldoende tijd hebben voor contact met 
cliënt en/of mantelzorger en dat de kwaliteit van het 
werk voorop staat.

Tabel 4. Wat is het belangrijkste wat moet blijven bestaan 
Iin het proces van zorgaanvraag, zorg/behandelplan en fol-
low-up?

Tabel 5. Wat is het belangrijkste dat zou moeten veran-
deren in het proces van zorgaanvraag, zorg/behandel-
plan en follow-up?

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021

Het moet efficiënter, minder administratie

Misschien minder administratie rondom dit proces?
Mutatieformulieren

De manier waarop Omaha kan worden gebruikt in 
ONS. Ik vind het erg summier.

meer verantwoordelijkheid contactverzorgende bij 
de follow-up

Het klinisch redeneren aan de hand van Omaha.
Concrete, duidelijke, volledige zorgvraag via point. 
Point kan overzichtelijker.

Wijkverpleeg-
kundigen

Weet ik niet

Casemanagers

De hoeveelheid tijd die je bezig bent met de 
administratie rondom de cliënt.

Dubbele intake en vervolg gesprekken van 
wijkverpleegkundige en casemanager

Minder administratie

Bereikbaarheid van zorgverleners met name 
huisartsen maar ook CM zijn vaak niet telefonisch te 
bereiken.

Minder lijstjes

Het klinisch redeneren aan de hand van Omaha.
Intake door wijkverpleegkundige/casemanager.
Intake en evaluatiegesprekken

Wijkverpleeg-
kundigen

De communicatie met cliënt/mantelzorger

Casemanagers

Tijd en aandacht richting cliënt en mantelzorger en
betrekken van contactverzorgenden

De gesprekken met cliënt en mantelzorger
Face to face contact
Persoonlijk contact met cliënt en naasten

Persoonlijk contact met de cliënt en mantelzorger
De juiste medische gegevens moeten aanwezig zijn.
Dus een goede overdracht middels POINT / huisarts
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4. Focusgroepen4. Focusgroepen

Als kapstok voor de ‘ist’ situatie is gebruik gemaakt van een 
procesplaat waarbij op basis van hun input van interviews, 
enquêtes en het daadwerkelijk ‘klokken’ van een aantal inta-
kes het hele proces van aanmelden van een cliënt tot aan de 
follow up in kaart is gebracht. Samen met de kerngroep zijn 
de klantreizen verder verfijnd.

Klantreis wijkverpleegkundigen PvF: 
https://miro.com/app/board/o9J_lEWOkFs=/

Klantreis casemanagers PvF: 
https://miro.com/app/board/o9J_lEWOmp4=/

Na een gezamenlijke analyse zijn alle zorgprofessionals 
het er over eens dat een eerste intake (inclusief adminis-
tratie en afhandeling van de aanmelding) minimaal 3,5 uur 
duurt en er bij complexe zorgvragen soms wel 9 uur ver-
strijkt. Gelukkig zijn dit de uitzonderingen. Toch is het niet 
ongewoon dat het totale proces een volle werkdag duurt. 
De hoeveelheid te verrichten handelingen en de gemiddel-
de tijdsduur die daar mee gemoeid is zorgt voor een enor-
me administratieve belasting van de zorgverleners. Zelfs 
al worden niet alle handelingen bij alle intakes uitgevoerd. 
De inschatting van alle zorgverleners is dat een gemiddel-
de (niet al te complexe) intake achteraf gezien toch wel 
4.15 uur van hun tijd in beslag neemt. Dit is dus ruim een 

uur meer dan ze hadden ingeschat tijdens de interviews. 

Reflectie op het proce
Een belangrijk onderdeel van het proces tussen aanmelding 
en follow-up is het persoonlijke contact tijdens de intake. 
De zorgprofessionals geven aan dat dit een onderdeel is dat 
moet blijven. ‘Soms heb ik vooraf al gesproken met de mantel-
zorger, dat is heel belangrijk evenals het kennismakingsgesprek.’ 
Twee wijkverpleegkundigen geven aan de indicatie van zorg 
ook belangrijk is. ‘Indicatiestelling moeten ze er niet uithalen. 

Dan wordt het werk echt niet leuk. Ik wil niet belanden in uur-
tje-factuurtje’. Tenslotte gaf een casemanager aan dat rappor-
tage en verslaglegging zeer belangrijk zijn, niet alleen van de 
zorgmomenten of de gesprekken, maar ook hoe de mensen 
de hulp ervaren is waardevolle informatie. Via goede rappor-
tage kan er ook  voor mantelzorgers inzichtelijk gemaakt wor-
den wat er is gebeurd. De administratielast en de huidige au-
tomatiseringssystemen zijn daarentegen zaken die moeten 
veranderen volgens alle professionals. Het zijn allemaal ver-
schillende systemen die niet goed op elkaar aansluiten. ‘Als 
systemen wel op elkaar aansluiten zou dit al zoveel schelen. […] 
Ook als informatie centraal staat geregistreerd zou dit al zoveel 
helpen, dat betekent dat je niet steeds overal achteraan moet 
trekken.’ ‘Onze systemen zijn gewoon onduidelijk en onlogisch’. 

Door de versnippering wordt regelmatig informatie dubbel 
uitgevraagd bij de cliënt. ‘Om ruis te voorkomen vraag ik het 
nu nog een keer, maar dat zou bij goede rapportages niet 
nodig moeten zijn. Dan kan je meteen inzoomen op wat be-
langrijk is.’ De wijkverpleegkundigen geven aan dat wanneer 
er voorafgaand aan de intake meer informatie beschikbaar 
is dit veel tijd, energie en frustratie zou schelen. Eén wijkver-
pleegkundige voegt daar aan toe dat ze het fijn zou zijn als 
er een kwaliteitsinstrument zou zijn waarbij je een holistisch 
beeld van de cliënt zou kunnen krijgen.

Een casemanager geeft daarnaast aan dat het indiceren 
vóór dat er een contactmoment is geweest lastig is. ‘Formeel 
moet ik bij de voordeur al bedenken hoeveel ik tijd ik ga beste-
den, maar ik weet niet wat ik aantref achter de voordeur ’.

Het huidige zorgplan en dit bespreken is voor professio-
nals iets wat anders georganiseerd zou mogen worden. ‘Een 
andere benadering van de cliënt: wel het zorgplan mondeling 
doorlopen, maar niet vermoeien met informatie als het niet no-
dig is. De spanningsboog is vaak heel kort. Veel gaat op basis 
van vertrouwen met de cliënt.’ Ook het al dan niet onderte-
kenen van verschillende papieren is voor een casemanager 
een knelpunt. ‘Leuk plan verzinnen voor de handtekeningen. 
Zo is het niks waard. […] het verandert steeds: handtekening 
zorgverlener, mantelzorger, cliënt zelf. Dit is zeer onrustig en 
ondoorzichtig voor cliënten.

Als aanvulling geeft een casemanager aan door de wacht-
tijden er geen tijd is om mensen preventief te ondersteu-
nen. Er is een wachttijd van 4 tot 6 maanden bij PvF voor be-
geleiding door een casemanager. Daarnaast stelt ze dat 
cliënten door de hoeveelheid verschillende intakes die ze 
moeten doen érg vaak hun verhaal moeten vertellen. Dit is 
iets wat door alle professionals wordt benoemd als een na-
deel van het proces en dat doorwerkt op de cliënt en man-
telzorger. ‘Cliënten en mantelzorgers moeten heel vaak hetzelf-
de verhaal vertellen. “Oh daar komt weer iemand die alles van 
me wil weten.” Onnodig frustrerend en belastend.’

Aansluitend aan de interviews en de enquêtes zijn een tweetal focusgroep sessies (groepsinterviews) gehouden met de 
kerngroep zorgverleners. Doel van de sessies was om van ‘ist’ (huidige werkwijze) naar ‘soll’ (nieuwe werkwijze) te komen. 
Met andere woorden wat zou er in de ogen van de kerngroep aangepast moeten worden aan de huidige aanpak van intake 
tot follow-up om tot betere resultaten te komen.

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021
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Brainstorm ‘soll’ situatie
Tijdens de brainstorm naar de ‘soll’ situatie; de ideale situ-
atie voor wijkverpleegkundigen en casemanagers kwamen 
er verschillende zaken naar voren. Er werd gevraagd om de 
ideale situatie te beschrijven in relatie tot het intake proces, 
waarbij er geen rekening gehouden hoefde te worden met 
geld of mankracht.  

Afhankelijk van de aanmeldprocedure via Point, het Zorg-
domein, de huisarts of de specialist (GRZ) en de hoeveelheid 
informatie die vooraf beschikbaar is van de cliënt moet er 
meer of minder achter benodigde informatie worden aan-
gegaan. Dit is een tijdrovend en veelal frustrerend proces. 
Zowel de casemanagers als de wijkverpleegkundigen zoe-
ken in veel gevallen contact met de mantelzorger om een 
holistisch beeld te krijgen van de cliënt alvorens het intake-
gesprek in te gaan. Gemiddeld duurt de intake zelf ongeveer 
60 minuten met uitschieters tot anderhalf uur. Dan nog is 
niet alle informatie compleet en moet er worden gebeld of 
gemaild om alle input voor het zorgplan te verzamelen. Het 
gebeurt regelmatig dat er verschillende zorgmomenten no-
dig zijn om een compleet beeld van de situatie te krijgen. 
Aangezien dementerenden cliënten vaak eerst (en soms 
lang) op de wachtlijst staan bij PvF, kunnen de casemana-
gers deze cliënten nog niet direct in zorg nemen. Wel ma-
ken de casemanagers vast een basisdossier aan. Er komt 
veel knip- en plakwerk per cliënt aan te pas om alle admi-
nistratieve ICT systemen te vullen. Omaha wordt niet als 
gebruiksvriendelijk ervaren en niet geschikt voor het doen 
van anamneses (in tegenstelling tot Gordon). Na een paar 
maanden tot een half jaar na de eerste intake met de cliënt 
wordt het zorgplan geëvalueerd en dit proces duurt gemid-
deld 60 minuten.

Aan de hand van de E-health toepassing Zo-Dichtbij is het 
complete proces samen met de zorgverleners doorgelopen. 
De eerste indruk was positief en leverde enthousiaste re-
acties op. Opmerkingen zijn verzameld en op een wensen-
lijst gezet op basis van prioriteit. Over vrijwel alle wensen 
konden de zorgverleners gerust worden gesteld. Of het was 
al onderdeel van ZDB of het zou binnen het project worden 
opgeleverd. Zie tabel 6 .

Tabel 6.  Openstaande vragen van zorgprofessionals naar 
aanleiding van presentatie ZDB.

In een tweede focusgroep sessie lag de nadruk op het aantal 
handelingen dat volgens de verschillende protocollen door de 
zorgprofessionals gedaan worden. Met de vraag hoe zinvol ze 
de acties achten, wat wellicht kon worden overgedragen, dan 
wel  worden geschrapt (Tabel 7). 

Handelingen en taken die (bijna) alle professionals wel zelf 
uitvoeren zijn handelingen rondom de WID check, het Nedap 
dossier openen via eigen telefoon, ‘het getekende ZLO en het 
toestemmingsformulier op kantoor scannen en uploaden 
naar Nedap’ en ‘Rapporteren wat je gedaan hebt in het dos-
sier’.

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021

Top tien van aangedragen verbeterpunten voor het 
intakeproces en de follow up:

1. verlaging van de administratieve belasting
2. betere voorzieningen rondom het verkrijgen en

ordenen van informatie
3. met één druk op de knop een holistisch beeld

krijgen van de cliënt, nog voordat intake plaats
vindt

4. standaard intake formulier en eenduidige ma-
nier van uitvragen

5. eenvoudig delen van informatie met andere
zorgverleners (overdracht)

6. actueel medicatie overzicht
7. digitaal aftekenen van documenten
8. risicosignaleringen (zoals BEM, SNAQ en valrisi-

co)
9. uitleg voor cliënten van alle formuleren (in Jip en

Janneke taal)
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Tabel 7. Handelingen die volgens zorgprofessionals moeten 
worden verbeterd, overgedragen en/of geschrapt.

Zaken rondom de zorgmap worden niet door de professionals 
zelf gedaan: zoals het uitprinten van documenten, zorgmap 
maken en klaarleggen. Ook gaven bijna alle professionals aan 
dat ze ‘het ZLO invullen + datum en toestemmingsformulier 
aanmaken onder brieven in ONS’ niet zelf doen, evenals ‘het 
ZLO profielvragenlijst invullen met startdatum en team’. Han-
delingen rondom de zorgpas waren voor alle professionals 
niet van toepassing, zoals ‘fysieke nieuwe pas koppelen aan 
cliënt en in voorkant van de map doen’ of ‘pasnummer invul-
len in ONS administratie’.

De professionals geven aan dat ze voorafgaand aan het on-
dertekenen van het ZLO de cliënt moeten wijzen op de voor-
waarden van Pieter van Foreest. Ook gaven ze aan dat het 
lastig is dat er verschillende plannen bestaan: het WMO plan 
en het Zorgplan. ‘Bij sommige cliënten zijn er erg veel doelen 
en erg veel plannen, wat de zorg alleen maar bemoeilijkt’. ‘Er is 
in het verleden gekeken naar één cliënt, één plan, maar hier is 
niet iets concreets uit gekomen’. Tenslotte gaven de casema-
nagers aan dat ze zorgdossiers van cliënten van directe col-
lega’s niet in kunnen zien, dit mag alleen na het gebruik van 
de ‘escalatieknop’, waarbij er toestemming gevraagd wordt 
om het dossier in te zien. Er wordt grif toegegeven door alle 
professionals dat deze escalatieknop regelmatig moet wor-
den gebruikt omdat je anders de cliënt op dat moment niet 
kan helpen. 

Werkplezier 
Vijf mensen zeggen dat ze ‘regelmatig’ plezier hebben in hun 
werk, één persoon geeft aan ‘vaak’ plezier te hebben in het 
werk in de afgelopen 3 maanden. Dit is sinds Covid-19 niet 
wezenlijk veranderd. Het plezier van het werken zit hem voor 
de professionals in de afwisseling van het werk. Het van be-
tekenis kunnen zijn (waarbij een casemanager aangeeft dat 
ze vaak meer kan betekenen voor de mantelzorger dan voor 
de cliënt). Tevens werd aangegeven dat holistisch werken, 

het samen komen van het psychische deel en de zorg voor 
werkplezier zorgt. Ook geeft een casemanager aan dat het 
contact met diverse andere professionals (de geriater, huis-
arts en wijkverpleegkundige) haar veel voldoening geeft. 
Verder geeft een wijkverpleegkundige aan dat het leukste in 
haar werk is wanneer iemand zelf de regie weer kan oppak-
ken en  op die manier zelfredzamer wordt. Tenslotte geeft 
een casemanager aan dat de diversiteit van de cliënten en 
cases, het aanpassen aan de situaties en de vrijheid in het ei-
gen handelen haar werk zo mooi maakt. Waar het plezier van 
de professionals op verschillende gebieden te vinden is, blijkt 
dat de professionals over wat hen het minst aanspreekt aan 
hun baan meer overeenkomt. De professionals geven aan dat 
administratie of ‘administratieve rompslomp’ het minst leuk 
is aan hun baan. ‘Dat ik zo’n groot deel van de tijd op kantoor 
zou zitten, dat wist ik niet echt. […] Na de overstap uit het zie-
kenhuis dacht ik: ik ga nu veel meer met handen aan het bed en 
dat viel tegen.’ Ook de grote teams er de vele cliënten die in 
zorg zijn per team is soms ingewikkeld, dit staat het maken 
van afspraken met collega’s over zorg lastig. Een andere wijk-
verpleegkundige gaf aan dat adhoc een route overnemen van 
een collega, maar ook werk onder haar niveau, niet het meest 
leuke is van haar baan. Ook ‘op de vingers getikt worden’ 
door een niet-directe collega zoals cliëntenadministratie over 
iets dat nog niet gedaan is, is vervelend. Eén casemanager 
gaf aan het lastig te vinden wanneer ze weinig van beteke-
nis kan zijn, omdat cliënten of mantelzorgers zorg afhouden. 
Tenslotte gaf een andere casemanager aan dat ze soms tegen 
de regels en de beperkingen van het zorgsysteem aan loopt. 
Zeker wanneer ze zaken bij schrijnende gevallen met tempo 
wil regelen en het mag of kan niet.

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021
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5. Co-creatie met zorgverlener5. Co-creatie met zorgverlener

In verschillende iteratieslagen is door de kerngroep com-
mentaar geleverd op de zelfcheck en de opbouw van de 
toepassing. Niet alleen tekstueel, maar ook inhoudelijk is 
bediscussieerd of alle vragen to the point waren en bij kon-
den dragen aan het vormgeven van het intakegesprek en 
het zorgplan. De opmerkingen op de gevalideerde vragen 

uit de zelfcheck (afkomstig van InterRAI) en de wijze van 
presenteren van de resultaten zijn vervolgens doorgevoerd
De zorgverleners oefenden diverse malen met de zelfcheck. 
Steeds met andere cases in het achterhoofd. Daarnaast 
werd gekeken of de resultaten overeen kwamen met het 
gevoel dat ze hadden bij die specifieke cliënt en hoe de re-
sultaten pasten in hun zorgplan. Ook is gekeken hoe intuï-
tief ZDB was te gebruiken, oe eenvoudig een digitale kluis 
was aan te maken en hoe eenvoudig de zelfcheck te vinden 
en in te vullen was. 

De kerngroep was het meest content met de resultaten van 
de zelfcheck die van waarde is bij het ophalen van de infor-
matie van de cliënt. Hoe sneller een holistisch beeld van de 
cliënt bestond, zo was de aanname, hoe beter en efficiënter 
de zorgvraag kon worden ingeschat.

De kerngroep was er inmiddels van overtuigd dat de zelf-
triage zorgt voor een vorm van vraagverheldering waarmee 
de cliënt en eventuele mantelzorgers zélf een beeld kunnen 
vormen van hun situatie, maar ook waar eventuele risico’s 
liggen. Op basis van 10 leefgebieden vormt  de zelftriage de 
basis voor de verpleegkundige indicatie. Met als direct ef-
fect dat er maatwerk mogelijk is en er meer ruimte komt 
voor daadwerkelijke zorg- en ondersteuningsactiviteiten, 
advies, informatie, preventie en vroeg signalering. 

Alhoewel er bedenkingen waren over het grote aantal vra-
gen in de zelfcheck (ruim 100 als de zorgvraag complex is) 
waren de zorgverleners blij met de mogelijkheid dat de zelf-
check in delen kon worden ingevuld. Ook dat tussendoor 
kon worden gestopt met invullen en men later de sessie 
weer kon hervatten was een pre.

Niet alle vragen in de zelfcheck zijn nog in ‘Jip en Janneke 
taal’ oftewel op B1 taalniveau gesteld. Dit is een aandachts-
punt ook voor de overleggen met InterRAI (de leverancier 
van de gevalideerde vragenlijsten). In overleg met Stichting 
Pharos zal worden gekeken naar een laatste vertaalslag, 
waarbij bijvoorbeeld extra toelichting wordt gegeven op 
bepaalde woorden. Op termijn wordt deze toelichting zicht-
baar als men met de cursor over het specifieke woord heen 
beweegt.

Alle opgehaalde informatie uit zowel interviews, enquêtes als focusgroepen is verzameld en gespiegeld met het basis-
principe van Zo-Dichtbij. Dit leidde tot een actielijst, waarbij op basis van prioriteiten een inschatting is gemaakt wat 
in- en out of scope van het SET project ‘Intake nieuwe stijl’ was en wanneer aanpassingen aan de beurt waren om door 

Whitepaper SET project ‘Intake nieuwe stijl’ 2020/2021

In zes stappen hee! ZDB via de laatste testen zijn weg naar de 
cliënten van PvF gevonden.

�� Stap 1: vraagverheldering testen met kerngroep�zorgveS�
leners

�� Stap 2. analyse van vraagverheldering testen door kern-
groep 

�� Stap 3: zorgverleners vragen om 1 testcase uit te zoeken 
�� Stap 4: elke zorgverlener legt het systeem uit aan een an-

dere zorgverlener
�� Stap 5. de uitgenodigde zorgverlener gaat zelf aan de slag 

met vraagverheldering en analyse
�� Stap 6. de eerste ‘echte’ cliënten worden uitgenodigd

(mogen zowel nieuwe intakes of bestaande cliënten zijn)
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6. Co-creatie met ouderen/6. Co-creatie met ouderen/
mantelzorgersmantelzorgers

De gebruikers waren unaniem van mening dat de te nemen 
stappen: het inloggen, het aanmaken van een digitale kluis en 
het invullen van de zelfcheck, goed te doen was. Uitstraling, 
kleurgebruik, corpsgrootte en logica lieten niets te wensen 
over. Wel kwamen er nog specifieke suggesties over het taal-
gebruik in de zelfcheck, die zullen worden meegenomen in de 
overleggen met InterRAI.
Een enkeling had moeite met inloggen en hierdoor is de inlog-
procedure nog eens tegen het licht gehouden en zijn er kleine 
verbeteringen doorgevoerd, zodat de foutkans nog verder 
werd verkleind. Problemen die boven water kwamen hadden 
onder meer te maken met de hoofdlettergevoeligheid van 
wachtwoorden, verificatiemails die in de spam terecht kwa-
men en scherp afgestelde firewalls die verificatiemails tegen 
hielden.

Vragen die gesteld waren aan de doelgroep:
1. Was de zelfcheck makkelijk te vinden?
2. Voelde het als een opgave om de zelfcheck in

te vullen?
3. Is de voortgang van de vragen goed te volgen?
4. Waren de vragen duidelijk?
5. Waren de thema’s (leefgebieden) duidelijk?
6. Missen er nog thema’s?
7. Voelt de Zo-Dichtbij omgeving natuurlijk aan

en zijn de elementen duidelijk?

Spontaan werden diverse uitbreidingsmogelijkheden  geop-
perd voor de digitale kluis:
• medische gegevens
• digitaal testament
• uploaden documenten van zorgverzekeraar
• behandelstop
• niet-reanimeren verklaring
• vaccinaties (met name COVID)
• in kaart brengen van de woonsituatie
Maar ook werd de suggestie geopperd waarom ZDB alleen in-
zetten voor jongere ouderen tussen de 55 en 75 jaar. De doel-
groep kon eenvoudig worden uitgebreid, zo was de gedachte.

Daarna waren de PvF cliënten aan de beurt. Ook dat traject is 
in stappen verdeeld. Eerst nodigde de kerngroep ieder 2 
digitaal vaardige bes-taande cliënten uit om mee te draaien 
in het traject, vervol-gens waren de eerste intake cliënten 
aan de beurt. Sommige cliënten vroegen voor de zekerheid 
hulp van hun mantelzor-gem, maar ook nu kwamen er geen 
noemenswaardige pro-blemen met het gebruik van ZDB 
boven water. Na een go van het management van PvF is 
ZDB in april 2021 als de nieuwe werkwijze betiteld en zijn 
de 24 wijkverpleegkundigen en 6 casemanagers 
voortvarend gestart met het uitnodigen van cliënten. 
Gemiddeld worden binnen PvF op jaarbasis zo’n 1000 
intakegesprekken gedaan en na 3 maanden tot een half jaar 
worden al deze cliënten geëvalueerd. De verwachting is dat 
eind 2021 circa 750 PvF cliënten een zelfcheck hebben 
ingevuld, waarbij bij de helft van de cliënten minstens één 
evaluatie heeft plaats gevonden op basis van de intake- en 
evaluatie tool van ZDB.

Naast de kerngroep zorgverleners zijn in totaal 30 ouderen/mantelzorgers betrokken bij de testrondes van ZDB (leeftijds-
groep 50 - 85 jaar). Gebruiksvriendelijkheid en logica van de zelfcheck en digitale kluis waren de speerpunten. Ook is er 
getoetst In hoeverre de doelgroep in de praktijk al dan niet tegen problemen aanliepen met het in gebruik nemen van 
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De exploratieve evaluatiestudie die hiervoor is opgezet be-
staat uit een uitgebreide nulmeting (interviews en enquêtes) 
die na zes tot 9 maanden wordt opgevolgd door minimaal 
één na-meting. Gezien de tijdsspanne van het SET project (1 
maart 2020 – 1 juni 2021) is de na-me-ting gepland in het na-
jaar van 2021.

Bij deze na-meting zullen zoveel mogelijk zorgprofessionals 
van PvF worden betrokken om uitvoerig te toetsen wat de ef-
fecten zijn van het invoeren van de zelftriage (‘Intake nieuwe 
stijl’). De belangrijkste uitkomstmaten voor de zorgprofessio-
nals zijn de kwaliteit van de verpleegkundige indicatie, kwa-
liteit van zorg, kosten, geïnvesteerde tijd en medewerkerste-
vredenheid. De belangrijkste  uitkomstmaat gerelateerd aan 
de cliënt en/of mantelzorger is de tevredenheid over ZDB. De 
rapportage over de overall impact van ‘Intake nieuwe stijl’ op 
de zorgverlening door PvF wordt over negen maanden ver-
wacht.

De complete tijdsbesteding van zowel de casemanagers als 
de wijkverpleegkundigen aan het proces van aanmelding tot 
aan het leveren van zorg aan de cliënt is verzameld in tabel 
7. De aanname is dat ZDB gemiddeld 40% tijd bespaart voor
de zorgverleners. Alhoewel niet alle hieronder beschreven
handelingen altijd plaatsvinden loopt de inschatting van tijd-
besteding van de in totaal 20 ondervraagde zorgverleners van
Pieter van Foreest nauwelijks uiteen.

Tabel 7. Tijdsbesteding zorgverlener van moment van 
aan-melden tot het leveren van het eerste zorgmoment.

7 Procesoptimalisatie7 Procesoptimalisatie

-
sional, omdat deze een compleet (holistisch) beeld krijgt om daarop vervolgactiviteiten af te stemmen en lagere kosten 

. -
views en enquêtes) die na zes tot 9 maanden wordt opgevolgd door minimaal één na-meting. Gezien de tijdsspanne van 
het SET project (1 maart 2020 – 1 juni 2021) is de na-meting gepland in het najaar van 2021.

Frequentie en tijdsduur contact
met cliënt en/of mantelzorgers
Face-to-face (Het maken van een 
zorg/behandelplan)

De wijze waarop aanvullende
informatie wordt verkregen en de 
ondertekening van de ZLO wordt 
geregeld Telefonisch contact

0

Aard en tijdsduur van het overleg 
tussen wijkverpleegkundige en 
ander zorgverleners inclusief 
casemanagers, over het 
zorg/behandelplan. Telefonisch
contact

Wijze waarop informatie wordt 
uitgewisseld omtrent monitoring
en follow up Face-to-face contact

Gemiddelde tijdsinvestering bij het
maken van een zorg/behandelplan 

Frequentie en tijdsduur contact 
tussen casemanagers en 
wijkverpleegkundige over een 
zorgaanvraag Telefonisch contact

Frequentie en tijdsduur contact
tussen casemanagers en 
wijkverpleegkundige over een 
zorgaanvraag Digitaal contact

58 35

13 10

0 10

37 45

9 10

11 24

10 15

13 11

De wijze waarop aanvullende 
informatie wordt verkregen en de 
ondertekening van de ZLO wordt geregeld
Face-to-face contact

11 11

8

Aard en tijdsduur van het overleg 
tussen wijkverpleegkundige en 
ander zorgverleners inclusief 
casemanagers, over het 
zorg/behandelplan. Digitaal 
contact

Wijze van afstemming over het 
zorg/behandelplan met de cliënt 
en/of mantelzorger Face-to-face
contact

Wijze van afstemming over het 
zorg/behandelplan met de cliënt 
en/of mantelzorger telefonisch 
contact

0 8

8 10

13 13

13 14

De wijze waarop aanvullende 
informatie wordt verkregen en 
de ondertekening van de ZLO wordt 
geregeld Schriftelijk contact

13 13

De wijze waarop aanvullende 
informatie wordt verkregen en ]
de ondertekening van de ZLO wordt 
geregeld Digital contact

10 10

Wijze van afstemming over het 
zorg/behandelplan met de cliënt
en/of mantelzorger Digitaal contact

Met wie wordt contact opgenomen om 
het zorg/behandelplan tussentijds te 
evalueren Cliënt/mantelzorger

Met wie wordt contact opgenomen
om het zorg/behandelplan 
tussentijds te evalueren Verwijzer

Met wie wordt contact opgenomen 
om het zorg/behandelplan tussentijds 
te evalueren Casemanager

Wijze waarop informatie wordt 
uitgewisseld omtrent monitoring 
en follow up Telefonisch contact
Wijze waarop informatie wordt 
uitgewisseld omtrent monitoring 
en follow up Digitaal contact

Totaal aantal gespendeerde minuten

8 8

11 16

8 0

10 8

14 18

10 13

10 13

574 527

Tijd spenderen aan cliënt waarbij 
zorgaanvraag aangenomen is en 
zorg/behandelplan gemaakt wordt 

Beoordelen zorgaanvraag 

Taak Tijd besteed door 
Wijkverpleegkundige  
(minuten) 

Tijd besteed door 
Casemanager  
(minuten) 

Frequentie & tijdsduur met cliënt 
en mantelzorger face-to-face 
(informatie verzamelen voor
intakegesprek)

Frequentie & tijdsduur met cliënt 
en mantelzorger telefonisch 
(informatie verzamelen voor 
intakegesprek)

Frequentie & tijdsduur met cliënt 
en mantelzorger digitaal contact 
(informatie verzamelen voor 
intakegesprek – beoordelen 
zorgaanvraag)

Frequentie contact tussen andere 
zorgverleners telefonisch
(beoordelen zorgaanvraag) 

Frequentie contact tussen andere 
zorgverleners digitaal contact 
(beoordelen zorgaanvraag) 

20 23

158 85

54 60

19 13

13 13

11 13

11 15

Frequentie en tijdsduur contact 
met cliënt en/of mantelzorgers 
Telefonisch contact (Het maken
van een zorg/behandelplan)

Frequentie en tijdsduur contact
met cliënt en/of mantelzorgers
Digitaal contact (Het maken 
van een zorg/behandelplan)

Frequentie en tijdsduur contact
met andere zorgverleners
Telefonisch contact (gesprek
over  cliënt)

Frequentie en tijdsduur contact 
met andere zorgverleners 
Digitaal contact (gesprek 
over cliënt)

Frequentie en tijdsduur contact
met cliënt en/of mantelzorgers
Face-to-face (Het maken van een 
zorg/behandelplan)

De wijze waarop aanvullende
informatie wordt verkregen en de 
ondertekening van de ZLO wordt 
geregeld Telefonisch contact

0

Aard en tijdsduur van het overleg 
tussen wijkverpleegkundige en 
ander zorgverleners inclusief 
casemanagers, over het 
zorg/behandelplan. Telefonisch
contact

Wijze waarop informatie wordt 
uitgewisseld omtrent monitoring
en follow up Face-to-face contact

Gemiddelde tijdsinvestering bij het
maken van een zorg/behandelplan 

Frequentie en tijdsduur contact 
tussen casemanagers en 
wijkverpleegkundige over een 
zorgaanvraag Telefonisch contact

Frequentie en tijdsduur contact
tussen casemanagers en 
wijkverpleegkundige over een 
zorgaanvraag Digitaal contact

58 35

13 10

0 10

37 45

9 10

11 24

10 15

13 11

De wijze waarop aanvullende 
informatie wordt verkregen en de 
ondertekening van de ZLO wordt geregeld
Face-to-face contact

11 11

8

Aard en tijdsduur van het overleg 
tussen wijkverpleegkundige en 
ander zorgverleners inclusief 
casemanagers, over het 
zorg/behandelplan. Digitaal 
contact

Wijze van afstemming over het 
zorg/behandelplan met de cliënt 
en/of mantelzorger Face-to-face
contact

Wijze van afstemming over het 
zorg/behandelplan met de cliënt 
en/of mantelzorger telefonisch 
contact

0 8

8 10

13 13

13 14

De wijze waarop aanvullende 
informatie wordt verkregen en 
de ondertekening van de ZLO wordt 
geregeld Schriftelijk contact

13 13

De wijze waarop aanvullende 
informatie wordt verkregen en ]
de ondertekening van de ZLO wordt 
geregeld Digital contact

10 10

Wijze van afstemming over het 
zorg/behandelplan met de cliënt
en/of mantelzorger Digitaal contact

Met wie wordt contact opgenomen om 
het zorg/behandelplan tussentijds te 
evalueren Cliënt/mantelzorger

Met wie wordt contact opgenomen
om het zorg/behandelplan 
tussentijds te evalueren Verwijzer

Met wie wordt contact opgenomen 
om het zorg/behandelplan tussentijds 
te evalueren Casemanager

Wijze waarop informatie wordt 
uitgewisseld omtrent monitoring 
en follow up Telefonisch contact
Wijze waarop informatie wordt 
uitgewisseld omtrent monitoring 
en follow up Digitaal contact

Totaal aantal gespendeerde minuten

8 8

11 16

8 0

10 8

14 18

10 13

10 13

574 527

Tijd spenderen aan cliënt waarbij 
zorgaanvraag aangenomen is en 
zorg/behandelplan gemaakt wordt 

Beoordelen zorgaanvraag 

Taak Tijd besteed door 
Wijkverpleegkundige  
(minuten) 

Tijd besteed door 
Casemanager  
(minuten) 

Frequentie & tijdsduur met cliënt 
en mantelzorger face-to-face 
(informatie verzamelen voor
intakegesprek)

Frequentie & tijdsduur met cliënt 
en mantelzorger telefonisch 
(informatie verzamelen voor 
intakegesprek)

Frequentie & tijdsduur met cliënt 
en mantelzorger digitaal contact 
(informatie verzamelen voor 
intakegesprek – beoordelen 
zorgaanvraag)

Frequentie contact tussen andere 
zorgverleners telefonisch 
(beoordelen zorgaanvraag) 

Frequentie contact tussen andere 
zorgverleners digitaal contact 
(beoordelen zorgaanvraag) 

20 23

158 85

54 60

19 13

13 13

11 13

11 15

Frequentie en tijdsduur contact 
met cliënt en/of mantelzorgers 
Telefonisch contact (Het maken
van een zorg/behandelplan)

Frequentie en tijdsduur contact
met cliënt en/of mantelzorgers
Digitaal contact (Het maken 
van een zorg/behandelplan)

Frequentie en tijdsduur contact
met andere zorgverleners
Telefonisch contact (gesprek
over  cliënt)

Frequentie en tijdsduur contact 
met andere zorgverleners 
Digitaal contact (gesprek 
over cliënt)
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Frequentie en tijdsduur contact
met cliënt en/of mantelzorgers
Face-to-face (Het maken van een 
zorg/behandelplan)

De wijze waarop aanvullende
informatie wordt verkregen en de 
ondertekening van de ZLO wordt 
geregeld Telefonisch contact

0

Aard en tijdsduur van het overleg 
tussen wijkverpleegkundige en 
ander zorgverleners inclusief 
casemanagers, over het 
zorg/behandelplan. Telefonisch
contact

Wijze waarop informatie wordt 
uitgewisseld omtrent monitoring
en follow up Face-to-face contact

Gemiddelde tijdsinvestering bij het
maken van een zorg/behandelplan 

Frequentie en tijdsduur contact 
tussen casemanagers en 
wijkverpleegkundige over een 
zorgaanvraag Telefonisch contact

Frequentie en tijdsduur contact
tussen casemanagers en 
wijkverpleegkundige over een 
zorgaanvraag Digitaal contact

58 35

13 10

0 10

37 45

9 10

11 24

10 15

13 11

De wijze waarop aanvullende 
informatie wordt verkregen en de 
ondertekening van de ZLO wordt geregeld
Face-to-face contact

11 11

8

Aard en tijdsduur van het overleg 
tussen wijkverpleegkundige en 
ander zorgverleners inclusief 
casemanagers, over het 
zorg/behandelplan. Digitaal 
contact

Wijze van afstemming over het 
zorg/behandelplan met de cliënt 
en/of mantelzorger Face-to-face
contact

Wijze van afstemming over het 
zorg/behandelplan met de cliënt 
en/of mantelzorger telefonisch 
contact

0 8

8 10

13 13

13 14

De wijze waarop aanvullende 
informatie wordt verkregen en 
de ondertekening van de ZLO wordt 
geregeld Schriftelijk contact

13 13

De wijze waarop aanvullende 
informatie wordt verkregen en ]
de ondertekening van de ZLO wordt 
geregeld Digital contact

10 10

Wijze van afstemming over het 
zorg/behandelplan met de cliënt
en/of mantelzorger Digitaal contact

Met wie wordt contact opgenomen om 
het zorg/behandelplan tussentijds te 
evalueren Cliënt/mantelzorger

Met wie wordt contact opgenomen
om het zorg/behandelplan 
tussentijds te evalueren Verwijzer

Met wie wordt contact opgenomen 
om het zorg/behandelplan tussentijds 
te evalueren Casemanager

Wijze waarop informatie wordt 
uitgewisseld omtrent monitoring 
en follow up Telefonisch contact
Wijze waarop informatie wordt 
uitgewisseld omtrent monitoring 
en follow up Digitaal contact

Totaal aantal gespendeerde minuten

8 8

11 16

8 0

10 8

14 18

10 13

10 13

574 527

Tijd spenderen aan cliënt waarbij 
zorgaanvraag aangenomen is en 
zorg/behandelplan gemaakt wordt 

Beoordelen zorgaanvraag 

Taak Tijd besteed door 
Wijkverpleegkundige  
(minuten) 

Tijd besteed door 
Casemanager  
(minuten) 

Frequentie & tijdsduur met cliënt 
en mantelzorger face-to-face 
(informatie verzamelen voor
intakegesprek)

Frequentie & tijdsduur met cliënt 
en mantelzorger telefonisch 
(informatie verzamelen voor 
intakegesprek)

Frequentie & tijdsduur met cliënt 
en mantelzorger digitaal contact 
(informatie verzamelen voor 
intakegesprek – beoordelen 
zorgaanvraag)

Frequentie contact tussen andere 
zorgverleners telefonisch
(beoordelen zorgaanvraag) 

Frequentie contact tussen andere 
zorgverleners digitaal contact 
(beoordelen zorgaanvraag) 

20 23

158 85

54 60

19 13

13 13

11 13

11 15

Frequentie en tijdsduur contact 
met cliënt en/of mantelzorgers 
Telefonisch contact (Het maken
van een zorg/behandelplan)

Frequentie en tijdsduur contact
met cliënt en/of mantelzorgers
Digitaal contact (Het maken 
van een zorg/behandelplan)

Frequentie en tijdsduur contact
met andere zorgverleners
Telefonisch contact (gesprek
over  cliënt)

Frequentie en tijdsduur contact 
met andere zorgverleners 
Digitaal contact (gesprek 
over cliënt)
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Met name in de administratieve belasting van de zorgpro-
fessionals is zoals verwacht een optimalisatieslag te maken. 
In dit kader is de grootste winst met ZDB te behalen bij het 
efficiënte voeren van het intakegesprek en de evaluatie; 
het maken van het zorgplan en het beperken van het aan-
tal onnodige gesprekken met derden voor het ophalen van 
aanvullende informatie over de cliënt. Met name het in de 
wacht staan werkt frustrerend en het feit dat veelal tijdsdruk 
meespeelt bij het in zorg nemen van cliënten.

Bijgaand voorbeeld gerelateerd aan de klantreizen van de 
zorgprofessionals (zie hoofdstuk 4), geeft een indicatie van de 
tijdsbesparing.

Op basis van een gemiddelde intake van 4.15 uur is de in-
schatting dat het proces van zorgaanvraag tot aan het leve-
ren van zorg qua tijdsbesteding kan worden teruggebracht 
naar gemiddeld 2,5 uur, waarbij de meeste winst valt te beha-
len op de volgende onderdelen:

• Het ophalen informatie: van circa 60 minuten naar
• circa 20 minuten
• Beoordelen zorgaanvraag: van circa 60 minuten naar cir-

ca 30 minuten
• Intakegesprek van circa 90 naar circa 60 minuten
• Zorgplan opstellen van circa 60 naar circa 30 minuten

Op basis van hun ervaring schatten de zorgverleners in dat 
ruim 80 procent van alle benodigde informatie over de cliënt 
op basis van de ZDB zelfcheck al wordt opgehaald vooraf-
gaand aan intake en evaluatie. Dit is een voorzichtige inschat-
ting. Dit betekent dat de zorgverlener beter beslagen ten ijs 
komt bij het face-to-face gesprek met de cliënt en tevens een 
verdiepingsslag kan aanbrengen in het gesprek. Dit komt zo-
wel de kwaliteit van zorg, als het zorgplan ten goede.

Voor de cliënt geeft de zelfcheck en de resultaten inzicht in de 
eigen vitaliteit op 10 leefgebieden. Zowel de cliënt (en even-
tuele mantelzorger) heeft dus hetzelfde uitgangspunt als de 
zorgprofessional, waarmee een gelijkwaardiger gesprek over 
de zorgvraag is te voeren.

Hoe de effecten zijn op de langere termijn zal de tijd moeten 
uitwijzen. Hiervoor zullen zowel de doelgroep als de zorgver-
leners na afloop van het SET project voor een langer  
periode worden gevolgd.

Frequentie en tijdsduur contact
met cliënt en/of mantelzorgers
Face-to-face (Het maken van een 
zorg/behandelplan)

De wijze waarop aanvullende
informatie wordt verkregen en de 
ondertekening van de ZLO wordt 
geregeld Telefonisch contact

0

Aard en tijdsduur van het overleg 
tussen wijkverpleegkundige en 
ander zorgverleners inclusief 
casemanagers, over het 
zorg/behandelplan. Telefonisch
contact

Wijze waarop informatie wordt 
uitgewisseld omtrent monitoring
en follow up Face-to-face contact

Gemiddelde tijdsinvestering bij het
maken van een zorg/behandelplan 

Frequentie en tijdsduur contact 
tussen casemanagers en 
wijkverpleegkundige over een 
zorgaanvraag Telefonisch contact

Frequentie en tijdsduur contact
tussen casemanagers en 
wijkverpleegkundige over een 
zorgaanvraag Digitaal contact

58 35

13 10

0 10

37 45

9 10

11 24

10 15

13 11

De wijze waarop aanvullende 
informatie wordt verkregen en de 
ondertekening van de ZLO wordt geregeld
Face-to-face contact

11 11

8

Aard en tijdsduur van het overleg 
tussen wijkverpleegkundige en 
ander zorgverleners inclusief 
casemanagers, over het 
zorg/behandelplan. Digitaal 
contact

Wijze van afstemming over het 
zorg/behandelplan met de cliënt 
en/of mantelzorger Face-to-face
contact

Wijze van afstemming over het 
zorg/behandelplan met de cliënt 
en/of mantelzorger telefonisch 
contact

0 8

8 10

13 13

13 14

De wijze waarop aanvullende 
informatie wordt verkregen en 
de ondertekening van de ZLO wordt 
geregeld Schriftelijk contact

13 13

De wijze waarop aanvullende 
informatie wordt verkregen en ]
de ondertekening van de ZLO wordt 
geregeld Digital contact

10 10

Wijze van afstemming over het 
zorg/behandelplan met de cliënt
en/of mantelzorger Digitaal contact

Met wie wordt contact opgenomen om 
het zorg/behandelplan tussentijds te 
evalueren Cliënt/mantelzorger

Met wie wordt contact opgenomen
om het zorg/behandelplan 
tussentijds te evalueren Verwijzer

Met wie wordt contact opgenomen 
om het zorg/behandelplan tussentijds 
te evalueren Casemanager

Wijze waarop informatie wordt 
uitgewisseld omtrent monitoring 
en follow up Telefonisch contact
Wijze waarop informatie wordt 
uitgewisseld omtrent monitoring 
en follow up Digitaal contact

Totaal aantal gespendeerde minuten

8 8

11 16

8 0

10 8

14 18

10 13

10 13

574 527

Tijd spenderen aan cliënt waarbij 
zorgaanvraag aangenomen is en 
zorg/behandelplan gemaakt wordt 

Beoordelen zorgaanvraag 

Taak Tijd besteed door 
Wijkverpleegkundige  
(minuten) 

Tijd besteed door 
Casemanager  
(minuten) 

Frequentie & tijdsduur met cliënt 
en mantelzorger face-to-face 
(informatie verzamelen voor
intakegesprek)

Frequentie & tijdsduur met cliënt 
en mantelzorger telefonisch 
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Frequentie & tijdsduur met cliënt 
en mantelzorger digitaal contact 
(informatie verzamelen voor 
intakegesprek – beoordelen 
zorgaanvraag)

Frequentie contact tussen andere 
zorgverleners telefonisch
(beoordelen zorgaanvraag) 

Frequentie contact tussen andere 
zorgverleners digitaal contact 
(beoordelen zorgaanvraag) 

20 23

158 85

54 60

19 13

13 13

11 13

11 15

Frequentie en tijdsduur contact 
met cliënt en/of mantelzorgers 
Telefonisch contact (Het maken
van een zorg/behandelplan)

Frequentie en tijdsduur contact
met cliënt en/of mantelzorgers
Digitaal contact (Het maken 
van een zorg/behandelplan)

Frequentie en tijdsduur contact
met andere zorgverleners
Telefonisch contact (gesprek
over  cliënt)

Frequentie en tijdsduur contact 
met andere zorgverleners 
Digitaal contact (gesprek 
over cliënt)
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Digitaal contact (gesprek 
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De SROI is een gestructureerde methode voor het ma-
ken van een maatschappelijke kosten-baten analyse. 
Binnen een SROI worden per stakeholder de benodigde 
investeringen en de (verwachte) economische en maat-
schappelijke waardes zichtbaar gemaakt. De uitkom-
sten geven vervolgens een eerste beeld wat er nodig is 
voor structurele implementatie en opschaling van de 
e-health toepassing. Daarnaast vormt de SROI belangrij-
ke input voor het gesprek over structurele financiering
na afloop van het SET-project. Om dit handen en voeten
te geven is onder leiding van Vitavalley (in het kader
van het SET-up programma) met het innovatiecluster
gewerkt aan een zogenaamde SROI quickscan. Dat be-
tekende wel dat voorafgaand aan de verkenning een
eerste consensus moest worden bereikt over het geza-
menlijke uitgangspunt en de potentie van ZDB. Hiervoor
is gebruik gemaakt van de ‘Theory of Change’.

Wat is het probleem? 

Om goede zorg te kunnen verlenen hebben zorgverle-
ners een helder en compleet beeld nodig van de zorg-
vrager. Omdat er steeds vaker, steeds intensievere zorg 
thuis wordt verleend, groeit ook het aantal betrokken 
zorgverleners. In de huidige situatie haalt elke nieuwe 
zorgpartij steeds opnieuw de benodigde informatie over 
de cliënt op. Dit is frustrerend en tijdsintensief voor alle 
betrokkenen. Bovendien is het heel veel werk (om niet 
te zeggen onmogelijk) om op al die verschillende plek-
ken de informatie up-to-date te houden. Vanwege zowel 
het tekort aan zorgpersoneel als aan mantelzorgers, is 
efficiëntie op het gebied van informatie-uitwisseling 
noodzakelijk. 

Wat is de schaalgrootte van het probleem?

De problematiek speelt landelijk, maar samen met zorg-
aanbieder Pieter van Foreest, DSW en Zo-Dichtbij is 
besloten te starten met een regionale aanpak, waarbij 
ouderen en mantelzorgers uit de regio Delft, Westland 
en Oostland worden betrokken bij ‘Intake nieuwe stijl’.

Wat is de tijdshorizon waarop we kijken? 
De tijdshorizon van de SROI in bovenstaande regio is 
drie jaar, waarbij het streven is om eind 2021 circa 1000 
gebruikers aan te laten aansluiten op het platform 
Zo-Dichtbij. Oplopend van 2500 gebruikers in 2022 en 
minimaal 7500 in 2023. Tegelijkertijd is het streven om 
in 2022 drie nieuwe regio’s aan te laten sluiten bij ‘inta-ke 
nieuwe stijl’. 
Delen met onder andere het wijkteam, gemeente (WMO), 
huisarts, ziekenhuis (SEH), thuiszorg of verpleeghuis. 
Door gebruik te maken van zelftriage kan het intake-
gesprek met hulpverleners worden verkort, waardoor 
het minder belastend is voor de cliënt en er gericht kan 

worden ingegaan op bestaande (zorg)wensen. 
ZDB zet dus vol in op bronregistratie bij de burger. 

Wat gaan we daaraan doen? 

Met ‘Intake nieuwe stijl’ wordt ingezet op de 
opschaling van e-health toepassing Zo-Dichtbij (ZDB). 
Op basis van een online zelftriage gekoppeld aan een 
digitale kluis wordt zoveel mogelijk relevante 
informatie opgehaald van de cliënt voordat het 
intakegesprek met de zorg-verlener plaatsvindt. Met 
deze aanpak wordt het inta-kegesprek efficiënter; kan 
er meer informatie over de cliënt in kortere tijd 
worden opgehaald; maar stijgt ook de tevredenheid 
over de dienstverlening bij zowel de zorgmedewerkers 
als de cliënten. ZDB geeft mensen zelfinzicht en regie. In 
wat ze (nog) kunnen, waar problemen liggen en waar 
preventie helpt. Iemand kan zo met zijn eigen sociale 
omgeving bepalen wat men zelf kan doen om thuis te blijven 
wonen en zo lang mogelijk (sociaal) actief te zijn. De 
zelftriage vormt tevens de basis voor de verpleegkundige in-
dicatie in de thuiszorg, omdat het aansluit op de bestaande 
classificatiesystemen. Het helpt zorgprofessionals sneller en 
beter inzicht te krijgen in de situatie rondom een cliënt. Het 
resultaat vormt de basis voor een zorg- / behandelplan. Ook 
wordt de keten rondom deze (zorgbehoevende) cliënt gefaci-
liteerd met de juiste informatie, waarbij de cliënt op termijn 
zelf kan kiezen om deze kennis te

Wat zijn daarbij de doelen? 

Door de benaderingswijze van ZDB wordt tegemoetge-
komen aan integraliteit en doelmatigheid (juiste zorg 
op juiste moment). Door ‘intake nieuwe stijl’ zou het 
intakegesprek voor de thuiszorg efficiënter en doelma-
tiger kunnen. De zelftriage binnen het platform zorgt 
voor een persoonlijk toegespitste vraagverheldering 
waarmee de cliënt en eventuele mantelzorgers zélf een 
beeld kunnen vormen van hun situatie en waar de risi-
co’s liggen. Daarvoor krijgt de burger een digitale kluis 
ter beschikking vanwaar vragenlijsten per leefgebied, 
(waaronder zelftriage), geactiveerd kunnen worden, 
maar ook persoonlijke gegevens kunnen worden vast-
gelegd. Deze zelftriage vormt vervolgens de basis voor 
de verpleegkundige indicatie in de thuiszorg. Met als 
direct effect dat voor professionals meer ruimte komt 
voor daadwerkelijke zorg- en ondersteuningsactivitei-
ten, advies, informatie, preventie en vroeg signalering. 
Met het digitale kluisje krijgen kwetsbare doelgroepen 
en hun mantelzorgers inzicht in hun persoonlijke status 
rond zorg en veiligheid.

8. Duurzame bekostiging8. Duurzame bekostiging

Als onderdeel van het SET project worden partijen gestimuleerd om vast na te denken over de duurzame bekos-
tiging van de e-Health toepassing na afloop van het project. In dit kader heeft het innovatiecluster onder meer 
een gezamenlijke verkenning gedaan naar de Social Return On Investment (SROI) van ZDB.
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1. Betere kwaliteit van leven van de 
cliënt.
 
2. Betere zorg door de professional 
(maatwerk), omdat deze een beter beeld 
krijgt van de cliënt om daarop 
vervolgactiviteiten af te stemmen.

3. Lagere zorgkosten
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Efficiënte gegevensverzameling en uitwisseling op basis van 
een online zelftriage gekoppeld aan de digitale kluis van ZDB 
wordt nu zoveel mogelijk relevante informatie opgehaald 
van de cliënt voordat het intakegesprek met de zorgverlener 
plaatsvindt. Met deze aanpak wordt het intakegesprek effi-
ciënter; is gemiddeld 80% van de benodigde informatie over 
de cliënt al opgehaald voorafgaand aan het intakegesprek; 
en hiermee stijgt naar verwachting ook de tevredenheid 
over de dienstverlening bij zowel de zorgmedewerkers als 
de clienten.

Nadat de cliënt de zelfcheck heeft ingevuld en PvF als zorg-
aanbieder heeft gekoppeld kunnen de zorgverleners via de 
coachingsmodule van ZDB de resultaten en de bijbehorende 
zelfchecks inzien. Zo krijgen ze in één oogopslag een com-
pleet beeld van de cliënt. Vervolgens worden de resultaten 
geprint en bij het zorgplan gevoegd en wordt het geheel als 
pdf weggezet in Nedap. Dit scheelt niet alleen veel adminis-
tratief werk, maar ook tijd, energie en frustratie bij de uit-
vraag: zowel aan de zijde van de cliënt als die van de man-
telzorger. 
Voorafgaand aan het intakegesprek vormen de resultaten uit 
de zelfcheck een zogenaamde nulmeting; voorafgaand aan 
de evaluatie is ook de trend gezien door de tijd voor zowel 
cliënt als zorgverlener beschikbaar. Hiermee hebben beiden 
een zelfde uitgangspositie; zijn de visuele resultaten goed te 
gebruiken als praatplaat en heeft ook de cliënt (samen met 
de mantelzorger) een beter overzicht van de situatie.

Wensen van zorgverleners
In zowel interviews en focusgroepen zijn de wensen opge-
haald van de zorgprofessionals en is waar mogelijk aangege-
ven welke oplossingen ZDB kan bieden (zie tabel 9).

Tabel 9. Wat was de wens en in hoeverre is ZDB een oplos-
sing?

Evaluatie impact van ZDB
Uit de evaluatie van de impact van ZDB ‘Intake nieuwe stijl’ 
zal blijken of de cliënt door het gebruik van ZDB een ander 
gedrag gaat vertonen en ze tevredener zijn over de dienst-
verlening van PvF. Hiervoor zal de doelgroep voor langere tijd 
moeten worden gevolgd. Eind 2021 staat de na-meting bij de 
zorgprofessionals gepland evenals een kwalitatieve evalua-
tie. Tussentijds wordt zoveel mogelijk informatie van zowel 
PvF cliënten als de zorgprofessionals verzameld met betrek-
king tot tijdsinvestering en tevredenheid

9. Conclusies9. Conclusies

Met ‘Intake nieuwe stijl’ is ingezet op de opschaling van E-health toepassing Zo-Dichtbij bij zorgaanbieder Pieter van Fo-
reest. Daarbij staat de kwaliteit van leven van de cliënt centraal. Dat begint bij goede preventie en vitaliteit en strekt zich 
uit naar sociale inclusie, een veilige woning en mobiliteit
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Risicosignaleringen (zoals BEM, 
SNAQ en Valrisico) 

wordt aan voldaan met de zelfcheck

Uitleg voor cliënten van formulieren 
(in Jip en Janneke taal)

out of scope SET project

Statusoverzicht van cliënten 
(gevolgd door de tijd: nulmeting en 
trends zichtbaar)

Trendlijn gezien door de tijd beschikbaar. Alle 
zelfchecks en resultaten zijn zichtbaar in het 

Betere voorzieningen rondom het 
verkrijgen en ordenen van 
informatie 

Verlaging van de administratieve 
belasting

Wat was de wens in hoevere is ZDB een oplossing?

Met één druk op de knop een 
holistisch beeld krijgen van de 
cliënt, nog voordat intake plaats 
vindt

Standaard intake formulier en 
eenduidige manier van uitvragen

Eenvoudig delen van informatie met 
andere zorgverleners (overdracht)

Actueel medicatie overzicht

Digitaal aftekenen van documenten

Inschatting van 40% tijdsbesparing (van
aanmelding tot leveren zorg)
Inschatting van 80% van informatie opgehaald 
door toedoen van de zelfcheck

Zelfcheck vormt de basis:
• resultaten weggezet in zorgplan
• totale zelfcheck in te zien
• nulmeting en trends te gebruiken 
bij intake en evaluatie

Resultaten in 1 oogopslag helder. Stoplichten 
systeem zorgt voor ondersteuning bij vroeg 
signalering en preventie

Zelfcheck kan organisatie breed worden ingezet
bij intake en evaluatie

Via de coachingsmodule kriijgen zorgverleners
toegang krijgen tot de resultaten en de 
zelfcheck per cliënt

out of scope SET project

out of scope SET project
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De klantreizen geven met name inzicht in het scala aan acti-
viteiten dat tussen het moment van aanmelding en het leve-
ren van het eerste zorgmoment liggen. De inzet van ZDB als 
intake- en evaluatietool, met een geschatte tijdsreductie van 
40%, zou op dit gebied voor hen een verademing betekenen.

Persoonlijk contact is waardevol
Het persoonlijke contact met klant en mantelzorger wordt 
door alle zorgverleners als heel waardevol betiteld, dus 
ZDB mag wat hun betreft pertinent niet ingezet worden om 
de intakes en evaluaties te vervangen. ZDB is derhalve een 
hulpmiddel om zoveel mogelijk informatie van de cliënt op te 
halen in de kortst mogelijke tijd zodat de zorgverleners goed 
beslagen ten ijs komen bij de cliënt en ze gericht kunnen in-
zetten op de hulpverlening aan die cliënt. 

Bronregistratie bij de burger
Door gebruik te maken van zelftriage kan het intakegesprek 
met hulpverleners worden verkort, waardoor het minder be-
lastend is voor de cliënt en er gericht kan worden ingegaan 
op bestaande (zorg)wensen. ZDB zet dus vol in op bronregis-
tratie bij de burger. 

Duurzame bekostiging
Het maken van structurele bekostigingsafspraken kost tijd 
en bekostiging zal onder meer worden gebaseerd op behaal-
de resultaten bij een bredere toepassing. In samenspraak 
tussen zorgaanbieder Pieter van Foreest en inkoper DSW 
Zorgverzekeraar zal de komende tijd worden gekeken wat 
de daadwerkelijke effecten zijn van de e-Health interventie 
om vervolgens de juiste samenwerkingsafspraken te kunnen 
maken. Op basis van de business case van ZDB in combinatie 
met de eerste resultaten van de SROI quikscan (ratio 3.6) ligt 
een vorm van structurele bekostiging in de lijn der verwach-
ting.
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Grote administratieve druk
Uit de informatie die tot nu toe verkregen is blijkt dat de zorg-
professionals te maken hebben met een grote administratie-
ve belasting. Tussen 30 - 50% van hun werktijd besteden zij 
aan administratieve taken. De zorgverleners geven aan dat 
dit ten koste gaat van het leveren van goede zorg. Niet alleen 
vinden ze het lastig om met zoveel verschillende systemen te 
moeten werken, ook het vele knip- en plakwerk (verhuizen 
van informatie van de ene naar de andere plek) is hen een 
doorn in het oog. Het verkrijgen van alle relevante informatie 
van én over de cliënt is zo mogelijk een nog grotere probleem. 
Het kost veel tijd om informatie op te halen bij de cliënt zelf 
en daarnaast vraagt het veel tijd en energie om informatie te 
krijgen van de mantelzorger en de betrokken hulpverleners 
rondom de cliënt. 

Teambuilding
De onderlinge verstandhouding tussen de zorgverleners is ge-
lukkig goed, maar door de administratielast geven de meeste 
zorgverleners aan dat door tijdsdruk teamvorming als lastig 
wordt ervaren en dat sommige wijkteams te groot zijn om 
onderling goed contact te houden. Dat is een aandachtspunt 
voor de organisatie.

Klantreizen
De zogenaamde klantreizen (zie hoofdstuk 3) die samen met 
de zorgprofessionals zijn opgesteld waren een eye-opener:

Klantreis wijkverpleegkundigen PvF: 
https://miro.com/app/board/o9J_lEWOkFs=/

Klantreis casemanagers PvF: 
https://miro.com/app/board/o9J_lEWOmp4=/
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