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Het zijn ware woorden van Goethe en wij geven er 
elke dag invulling aan. Als adviseur, als opleider en 
natuurlijk als zorgverlener. Hoe en waarom we dat 
doen? Dat leest u in dit magazine. Het is de allereerste 
editie en we zijn er ontzettend trots op!

ZBVO ontwikkelt sterk. Net als de ouderenzorg zelf. 
Zo treft u bij ons geen duur pand, maar een kantoor 
die intern ‘het clubhuis’ wordt genoemd, gesitueerd 
in het hart van onze doelgroep. Ook heeft ZBVO 
geen druk van investeringsmaatschappijen of private  
equity funds, maar maakt een groep bevlogen 
specialisten ondersteund door efficiënte bedrijfs-
voering een professionele visie waar. Dat maakt 
ZBVO wendbaar en adaptief met behoud van  
focus op kwalitatieve ouderenzorg. 

In de zorg raken steeds meer partijen betrokken en 
worden de uitdagingen groter. Simpelweg omdat er 
steeds meer ouderen komen, de groep meer divers 
wordt en nieuwe medische mogelijkheden en inzichten 
zowel de levensverwachting als diens kwaliteit verder 
verhogen. Daar passen standaardoplossingen niet 
meer bij: ouderen willen zo lang mogelijk de regie 
blijven voeren over hun leven. En gelijk hebben ze.

Dit alles biedt ruimte voor organisaties als de onze. 
We bieden u extra hands & brains op de momenten 
dat ze nodig zijn. Onze artsen en therapeuten hebben 
niet alleen de beste papieren, maar ervaren ook een 
warm kloppend hart voor de groep mensen die hun 
aandacht en zorg het hardst nodig heeft. ZBVO- 
behandelaren voegen zich naadloos in uw team, 
maar vormen onderling ook een team. Wij hechten 
aan onderlinge contacten waarin we van elkaar leren 
en elkaar stimuleren om het beste uit onszelf te 
halen. Wie in dit alles centraal staat? Dat spreekt  
bij ons voor zich: de oudere. Altijd.

Onze aanpak wordt gewaardeerd en we groeien 
gestaag. Niet als detacheerder. Niet als medisch 
uitzendbureau. Maar wél als zelfstandige organisatie 
waarin u geen beleidsmedewerkers of management- 
lagen zult aantreffen – onze behandelaren zijn onze 
helden en, naar we hopen, ook een beetje die van u. 
In dit magazine stellen we ons graag aan u voor; 
onze visie, onze methodes en natuurlijk onze mensen. 
We hopen dat u er veel leesplezier aan beleeft!

Stefan Lucius,
Directeur/bestuurder

Voorwoord

Het is geen kunst oud te worden;
het is een kunst ermee te leven

“ “
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De fysiotherapeut als begeleider, coach én adviseur
Door: Frank van Brakel

De ZBVO-therapeut doet veel meer dan alleen 
cliënten begeleiden. Dat is wat werken bij ZBVO 
zo uitdagend maakt.
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Uitdagingen in de ouderenzorg
Door: Prof. Dr. H. Nies

De ouderenzorg laat boeiende ontwikkelingen  
zien. Tussen deze ontwikkelingen bevindt zich  
een spanningsveld. Wat moeten en kunnen de  
specialisten ouderengeneeskunde daarmee?
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Hoe blijft de specialist ouderengeneeskunde 
in 2040 toegankelijk?
Blik op de toekomst 

Verenso publiceerde op 1 augustus j.l. een rapport 
waarin men kijkt naar het effect van de achter- 
blijvende instroom in de opleiding op het tekort aan 
specialisten ouderengeneeskunde in de toekomst.
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Een dankbare taak voor de  
specialist ouderengeneeskunde
Door: Prof. R. Koopmans

In de ouderenzorg is in toenemende mate 
aandacht voor de eerstelijn. Hiervoor zijn tal van  
redenen. Lees meer over de gevolgen hiervan  
en wat dit betekent voor de ouderenzorg.
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ZBVO als opleider
Zorg in ontwikkeling 

Zorg is altijd in ontwikkeling, zowel onze als externe 
professionals. ZBVO faciliteert deze ontwikkeling 
met de ZBVO Academy.
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Hey, buddy!
Door: Judith Martens

Medewerkers die bij ZBVO aan de slag gaan,  
krijgen een buddy toegewezen. Wat is een buddy 
en welke meerwaarde biedt het in de ouderenzorg?



Mobiliteit en levenskwaliteit op peil houden door te werken aan spier-
kracht, balans en conditie; het is de missie van geriatrie-fysiotherapeut 
Frank van Brakel van ZBVO. “Er zijn aanwijzingen dat beweging het 
dementieproces kan vertragen. Daarom is het belangrijk dat ook  
verzorgenden cliënten stimuleren om actief en mobiel te blijven.”
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Door: Frank van Brakel

De fysiotherapeut  
als begeleider, 
coach én adviseur

Als fysiotherapeut van ZBVO verricht je alle werk-
zaamheden die een verpleeghuis mag verwachten. 
Daarnaast zetten zij graag een extra stap. Dat 
merk je aan Frank, als hij praat over zijn rol als  
fysiotherapeut in verpleeghuis Annenborch in  
Rosmalen. “De ZBVO-therapeut doet veel meer  
dan alleen cliënten begeleiden. Dat is wat mijn werk 
bij ZBVO zo uitdagend maakt; ik werk met cliënten, 
in een meer coachende rol adviseer ik verzorgenden 
over hoe zij cliënten het beste kunnen begeleiden,  
en ik ondersteun het management met het uitzetten 
van beleid volgens de Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen.”  

In de watten leggen
Frank werkt nu drie jaar bij dezelfde instelling. In die 
tijd is er veel veranderd, weet hij. “Toen ik er begon 
werd er natuurlijk al goed gezorgd voor de cliënten. 
Maar met mijn komst is er toch veel veranderd. De 
focus bij de verzorgenden is verlegd; waar cliënten 
voorheen vooral in de watten werden gelegd, kijken 
we nu veel meer naar het mobiel en actief houden 
van ze, binnen hun mogelijkheden. Bewegen is  
gewoon belangrijk.”

Intramuraal wordt extramuraal
Frank werkt graag met zijn cliënten, kijken wat 
mobiliteit hen van dag tot dag brengen kan. Maar 
ook de toekomst boeit. Dat die veranderingen met 
zich meebrengt is zeker. “We zien dat ons werk 
vaker bij de cliënt thuis gaat plaatsvinden. Die ont-
wikkeling heeft zijn weerslag op het vak en ZBVO 
anticipeert daarop. Prachtig, de uitdaging om mee 
te werken aan het naar buiten brengen van intra-
murale zorg!”

Er zijn aanwijzingen dat  
beweging het dementie- 
proces kan vertragen.  
Daarom is het belangrijk dat 
ook verzorgenden cliënten 
stimuleren om actief en  
mobiel te blijven.

“

“
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Uitdagingen in 
de ouderenzorg

De ouderenzorg laat boeiende ontwikkelingen zien: er  
is voldoende geld, de vraag naar zorg en ondersteuning 
groeit, er heerst personeelstekort en de zorgkwaliteit 
neemt toe. Tussen deze ontwikkelingen bevindt zich een 
spanningsveld. Dit gezegd hebbende: wat moeten en 
kunnen de specialisten ouderengeneeskunde daarmee?

De wachtlijsten voor verpleeghuizen nemen toe. 
Capaciteit creëren lijkt de oplossing. Bouwen dus. 
Een meer structurele oplossing is de eerstelijnszorg 
nog beter toerusten voor complexe zorg.  
Wijkverpleging en hulpverleners moeten dan op 
volle sterkte kunnen opereren. Van de specialisten 
ouderengeneeskunde vraagt het focus op de  
fasen vóór het verpleeghuis.

De tweede richting voor specialisten ouderen- 
geneeskunde is de Positieve gezondheid, een  
levensbrede kijk op gezondheid die ook aandacht 
heeft voor sociale relaties, zingeving, hulpmiddelen, 
inkomen en dergelijke. Van een dokter wordt ook 
oog voor deze aspecten gevraagd. ‘Een arts moet 
zeggen dat iets niet medisch is’, zei een collega ooit 
tegen mij. Dat klopt. Maar hij of zij moet als het níet 
medisch is vooral ook dóen, om te voorkomen dat 
het medisch wórdt. 

De derde richting gaat over het versterken van zelf-
redzaamheid. In Scandinavië is reablement breed 
omarmd. In Nederland vinden we zelfredzaamheid 
weliswaar belangrijk, maar we betalen en belonen 
vooral afhankelijkheid. Willen we de toenemende 
zorgvraag beteugelen, dan moeten we daar na-
drukkelijker aan werken. Daar is sterke inhoudelijke 
regie en inspiratie voor nodig: een mooie rol voor de 
specialist ouderengeneeskunde.

Dan is er de bemoeienis met het niet-medische. 
Denk bijvoorbeeld aan praten met de gemeente 
over het hulpmiddelenbeleid, en of het vervoer  
anders kan. Een specialist ouderengeneeskunde 
heeft daar doorgaans oog voor, maar ziet het niet 
als zijn missie om daar beleidsmatig op in te steken. 
Toch betreft het zaken die door ouderen als belang-
rijk worden ervaren.

Tenslotte is er zorginhoudelijke kwaliteit. We werken 
met kwaliteitsinstrumenten. Ze hebben bestaans-
grond, maar zijn vaak ook erg talrijk. Die instrumenten 
zijn echter een middel en geen doel. Je moet ze met 
verstand toepassen en dat kunnen uitleggen. In de 
duiding van kwaliteitsinstrumenten ligt een belang-
rijke rol voor de specialist ouderengeneeskunde. 

Kunnen we met dit pakket de spanningen oplossen? 
Nee, maar door reflecteren, wegen, schuiven en 
herschikken kunnen we veel bereiken. Daarover 
moeten we blijven praten, ook buiten het directe 
vakgebied. Dat is misschien wel de grootste uit-
daging: anderen dan alleen specialisten ouderen-
geneeskunde beargumenteerd uitdagen. Iets waar 
ZBVO ieder half jaar tijdens de interne strategie-
dagen veel aandacht aan besteedt. ZBVO moedigt 
haar specialisten aan om de alledaagse uitdagingen 
met elkaar te delen om zo samen tot oplossingen te 
komen. Een mooie klus! 

Door: Prof. Dr. H. Nies
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Door reflecteren, wegen, schuiven en 
herschikken kunnen we veel bereiken. 
Daarover moeten we blijven praten, 
ook buiten het directe vakgebied.

“

“

Henk Nies, Bijzonder Hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam en Bestuurder bij Vilans.
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Hoe blijft de specialist 
ouderengeneeskunde 
in 2040 toegankelijk?

Blik op de toekomst

De invulling door ZBVO 

ZBVO groeit sterk in de eerstelijn. Zowel in de huisartsenpraktijk als in consulterende rol. Daar-

mee draagt ZBVO bij aan het toegankelijk houden van specialistische zorg voor ouderen en het 

voorkomen en vertragen van hospitalisatie.

Zowel op landelijk (beleidsmatig) niveau als in de praktijk is ZBVO een van de koplopers als het 

gaat om taakdifferentiatie.

Met optimale praktijkvoering en maximale ondersteuning faciliteert ZBVO efficiënt werken.

Als WTZi-instelling gaat ZBVO zinnig en zuinig om met capaciteit en zorgvragen. Advanced care  

planning en shared decisionmaking zijn een tweede natuur van onze medisch specialisten.

Zowel als opleider als werkgever draagt ZBVO bij aan het aantrekkelijk houden en maken van het vak.

1.000.000
Het aantal kwetsbare 
65-plussers stijgt van 
700.000 in 2010 naar 
ruim 1.000.000 in 2030.

165.000
Het aantal mensen met 
een indicatie voor 24-
uurszorg (ZZP5) stijgt 
van 76.000 in 2015 
naar 165.000 in 2040.

20402015

330.000
Het aantal mensen 
met dementie stijgt 
van 154.000 in 2015 
naar 330.000 
in 2040.

2019 2034

44% 
Zonder ingrijpen loopt het
tekort aan specialisten ouderen- 
geneeskunde in 2034 op tot 
1.230, op de benodigde 2.766 
om aan de vraag te voldoen.
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ZBVO als 
opleider

Masterclass 
december 2019

Zorg is altijd in ontwikkeling, dus onze professionals 

ook. ZBVO faciliteert deze ontwikkeling met de ZBVO 

Academy. Wij bieden doorlopende, geaccrediteerde 

scholing aan voor onze, maar ook voor externe pro-

fessionals. We bespreken bijvoorbeeld de nieuwste 

ontwikkelingen in de eerste lijn, de palliatieve zorg 

of Advanced Care Planning. Ook voor organisaties 

biedt ZBVO een passend trainingsaanbod voor zorg of 

(para)medisch personeel. Daarnaast organiseren wij 

inspirerende Masterclasses om op de hoogte te blijven 

van zowel de hedendaagse als toekomstige ont- 

wikkelingen in de ouderenzorg.

Afgelopen juni werd de eerste ZBVO Masterclass ge-
organiseerd. Een succesvolle start van de ZBVO Aca-
demy: een initiatief van ZBVO om de ontwikkeling van 
zorgprofessionals te stimuleren.

De Masterclass werd door twee deskundige 
gastsprekers geleid: Magda Hermsen, GZ- 
psycholoog en CCE-consulent, en Jacobien
Erbrink: Specialist Ouderengeneeskunde, 
Kaderarts psychogeriatrie en Stafdocent 
kaderopleiding psychogeriatrie. 

Heeft u niet bij onze eerste Masterclass aanwezig  
kunnen zijn? Niet getreurd, want de volgende  
editie staat alweer gepland op 3 december 2019. 

Het thema van deze avond zal zijn: ‘Nieuwe  
initiatieven in de anderhalve lijns ouderenzorg: 
succesfactoren en obstakels’. Wilt u op de 
hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 
de Masterclass? Of leest u graag meer over 
ZBVO Academy? Kijk dan op: 

www.zbvo.nl/zbvo-als-opleider

Zorg in ontwikkeling
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Een dankbare 
taak voor de SO

Al die aandacht voor de extramurale behandeling 
heeft gevolgen voor de specialist ouderengenees-
kunde. Hoewel de financiering van zijn diensten 
vanaf volgend jaar onder de zorgverzekering valt, is 
hiermee de kous niet af. Het opgehoogde uurtarief 
is mogelijk onvoldoende. Het is immers zo dat al die, 
overigens vaak nuttige indirect bestede tijd, zoals 
voor multidisciplinair overleg en registratietijd, niet 
voldoende wordt vergoed.

Voor veel specialisten ouderengeneeskunde  
betekenen deze ontwikkelingen dat zij zich meer 
moeten bekwamen in de extramurale behandeling. 
De kaderopleiding Eerstelijns Ouderengeneeskunde 
is hier een goede optie. Hiermee maakt de specialist 
ouderengeneeskunde zich meer competenties 
eigen om goed in de eerstelijn te kunnen werken. 
Ook is het van belang om tot meer uniforme werk-
wijzen te komen, bijvoorbeeld bij dementiediagnos-
tiek. De zorgverzekeraar zal dit een prettige ontwik-
keling vinden, zeker als het gaat om het vaststellen 
van vergoedingen.

Prof. R. Koopmans,  
Hoogleraar Ouderen- 

geneeskunde Radboud UMC

In de ouderenzorg is in toenemende mate aandacht 
voor de eerstelijn. Hiervoor zijn tal van oorzaken.  
Zo blijven ouderen langer thuis wonen en laten zieken- 
huizen minder specialistische medische ouderenzorg 
over aan de eerstelijn, zodat zij zich kunnen richten  
op meer high care zorg. Als gevolg hiervan werken  
specialisten ouderengeneeskunde steeds meer  
samen met huisartsen, ontstaan er anderhalve lijns- 
voorzieningen zoals Hospital at Home en hebben  
we eerstelijns verblijfsvoorzieningen.

Door: Prof. R. Koopmans
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Interessant is ook de transformatie van verpleeg-
huizen naar expertisecentra. In het rapport 
‘Expertisecentra langdurige zorg’ van afgelopen 
mei adviseert KPMG over hoogcomplexe doelgroepen 
in verpleeghuizen met een laag volume, zoals cliënten 
met de ziekte van Huntington, Korsakov, geronto-
psychiatrische cliënten of mensen met dementie en 
zeer ernstig probleemgedrag. KPMG adviseert om 
per ziektebeeld een landelijk kenniscentrum op te 
zetten, naast een aantal expertisecentra die deze 
specialistische zorg bieden.

Ik voorspel dat er binnen afzienbare tijd kader- 
opleidingen komen die specialisten ouderengenees-
kunde bekwamen in werken met zo’n specifieke 
doelgroep. We hebben er al een voor Huntington  
en ook voor het werken met jonge mensen met een  
dementie. Op dit moment vindt volop wetenschap-
pelijk onderzoek plaats naar die doelgroepen. 
Het is aan het werkveld om alle innovaties en ont-
wikkelingen in de praktijk te brengen. Zeker voor 
specialisten ouderengeneeskunde die straks in zo’n 
expertisecentrum werken, is het belangrijk dat zij 
zich hiervan op de hoogte stellen. Daar ligt voor 
hen een mooie taak. 

Ik voorspel dat er binnen 
afzienbare tijd kader- 
opleidingen komen die  
specialisten ouderen- 
geneeskunde bekwamen 
in werken met zo’n 
specifieke doelgroep.

“

“

Benieuwd naar de expertisegebieden van 
onze artsen? Kijk dan eens op onze website.
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Judith Martens, Specialist Ouderengeneeskunde & Accounthouder 

ZBVO Buddy.

Een buddy is een collega die ZBVO én 
onze manier van werken kent. Bovenal 
vindt hij of zij het een regelrechte  
uitdaging om nieuwe collega’s met 
gedegen advies op weg te helpen.

“

“



Hey, 
buddy!

Of je nu een ervaren zorgprofessional bent die al vele 
werkplekken heeft gezien, of een pas afgestudeerde 
zorgprofessional die op het punt staat in het diepe te 
springen (maar op wie de diepte ineens als enorm leeg 
overkomt); ZBVO weet dat de eerste stappen binnen 
een nieuw bedrijf of zorginstelling lastig kunnen zijn. 
Daarom is er ons buddysysteem. 

Bij ZBVO komen nieuwe medewerkers terecht in  
een hecht team, waarin elk teamlid telt. Dat is een 
prettige gedachte, en een streven waar wij ons 
hard voor maken. Immers, wie nieuw is moet de 
kans krijgen te wennen. Aan collega’s, aan de  
bedrijfscultuur en zelfs aan ‘gewone’ dagelijks  
voorkomende werkzaamheden die ineens zeer 
complex kunnen lijken. Niet prettig, soms. Heel  
menselijk, altijd!

Wanneer je als behandelaar bij ZBVO aan de slag 
gaat krijg je een buddy toegewezen, als je daar 
behoefte aan hebt. Een buddy is een (ervaren)  
collega (die ook ooit ‘nieuw’ is geweest) die ZBVO  
én onze manier van werken kent. Bovenal vindt hij  
of zij het een regelrechte uitdaging om nieuwe  
collega’s met gedegen advies op weg te helpen. 

Ons buddysysteem is er voor iedere medewerker die 
daar behoefte aan heeft. Het sluit aan bij ZBVO’s 
intra- en extramurale karakter, waardoor lang niet 
iedereen altijd collega’s om zich heen heeft, en 
waar sommigen een meer solistische koers varen 
dan anderen. Het buddysteem draagt eraan bij dat 

iedereen zich een volwaardig en gewenst teamlid 
voelt, buiten intervisie, scholingsbijeenkomsten en 
teamuitjes om.

Wat gebeurt er na de inwerkperiode? Als de  
nieuwe medewerker zijn of haar draai draai heeft 
gevonden kan hij of zij ervoor kiezen om gekoppeld 
te blijven aan de buddy als coach of spannings-
partner. De ZBVO-buddy als klankbord om meer 
inzicht te krijgen en professioneler in het werk te 
staan; zo bezien is hij ook nog eens aanjager 
voor verdere professionalisering van het vak.

Door: Judith Martens 15
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ZBVO, Specialisten in ouderenzorg

Door de vergrijzing neemt de vraag naar medische- en 

paramedische zorg toe. Het aantal specialisten ouderen-

geneeskunde echter niet. Voor zorginstellingen is het daarom 

een grote opgave om de gevraagde behandeling aan haar 

patiënten te leveren. 

ZBVO kan hierbij een oplossing zijn! Wij leveren medische- 

en paramedische zorg voor zorginstellingen en particulieren, 

zowel in de erkende zorginstellingen als bij mensen thuis.
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Vragen, opmerkingen of suggesties? 

Neem dan contact op:


