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Die vijand is natuurlijk Covid 19 en vluchten is er 
voor ons niet bij. Integendeel! Onze mensen staan 
al sinds februari in de frontlinie van de strijd tegen 
de pandemie. Om de meest kwetsbare groep in 
de samenleving te beschermen: onze ouderen. 

Het toont niet alleen wat we kunnen en durven 
maar ook wie we zijn: een hechte groep behandel
professionals met het hart op de juiste plaats. 
Met een sterke teamgeest en de drang om van 
elkaar te leren en elkaar te blijven motiveren, 
bijvoorbeeld via onze masterclasses en webinars 
die zeer goed worden bezocht. 

Het bewijst ook de kracht van ons aannamebeleid. 
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, slagen 
we erin de artsen, therapeuten en paramedisch 
specialisten aan ons te binden die iets extra’s 
hebben. Die zeer zelfstandig kunnen werken maar 
zich tegelijkertijd soepel weten te voegen naar de 
organisatie waarvoor ze werken. Die gedreven 
worden door het welzijn van ouderen en daarin 
graag initiatief en betrokkenheid tonen. 

Inmiddels begint onze benadering op te vallen. 
Het bezoek aan onze website en social media 
kanalen steeg het afgelopen jaar met meer 
dan 400 procent en zo krijgt onze ambitie om 
landelijk bij te dragen aan moderne, kwalitatieve 
ouderenzorg, steeds meer vorm. 

Of dat tot meer managers leidt? Absoluut niet. 
We geloven in de kracht van een platte organi satie 
die zuinig en zinvol opereert. In nauwe samen
werking met onze opdrachtgevers, zodat we de 
meest professionele en effectieve zorg kunnen 
garanderen. Niet als uitzendbureau of detacheerder, 
maar als prettige partner die de zorgketen ten volle 
begrijpt en op de best mogelijke manier ondersteunt 
in de Zorg en Behandeling Voor Ouderen. Want die 
staat centraal. Altijd.

Wie we zijn en op welke wijze we invulling geven 
aan deze belofte, dat leest u in dit magazine.  
Het is inmiddels de tweede editie en we hopen 
dat u er veel plezier aan beleeft!

Stefan Lucius,
Directeur/bestuurder

Voorwoord

Velen worden dapper  
als de vijand op de vlucht slaat

“ “
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Tijd voor wennen was er niet, toen voorafgaand 
aan de opening de teamleden met elkaar 
kennis  maakten. “Het team bestond uit 25 tot 
30 medewerkers, van medisch specialisten tot 
verpleegkundigen, vrijwilligers en een pastor. 
Wennen aan de anderhalve meter kon niet. 
We hadden een onrustig voorgevoel. Wij stonden 
voorop, maar net als de rest van Nederland 
hadden we geen idee wat ons te wachten stond.”

Spelletjes en tijdschriften
De doelgroep bestond uit dementerende 
corona patiënten die niet meer naar het 
ziekenhuis konden, en voor wie medisch niet 
meer alles mogelijk was. “Waar normaliter 
cliënten dagbesteding hebben, waren er 
nu alleen spelletjes en tijdschriften in een 
geïsoleerde huiskamersetting. Behalve 
videobellen was contact met familie feitelijk 
onmogelijk. Dat was voor onze patiënten 
haast niet te bevatten. Het was de reden 
dat wij bezoek soms wel op een veilige 
manier toestonden, bijvoorbeeld bij ernstig 
zieke patiënten. Dat werd gewaardeerd.”

Grillig patroon
Het team verbaasde zich over het grillige patroon 
van het virus. Meermaals kwamen patiënten 
er ondanks de beroerde vooruitzichten goed 
doorheen. “Een vreemde gewaarwording”, 
herinnert Gerard zich, “want andere patiënten 
die ogenschijnlijk in goede conditie waren of aan 
de beterende hand, redden het uiteindelijk niet.” 
Ook bij zijn  en dat wil Gerard benadrukken  zéér 
gemotiveerde staf eisten de omstandigheden 
hun tol. “Het voelde vreemd om geen afscheid te 
mogen nemen als overleden patiënten werden 
opgehaald, volgens het toen geldende strenge 
protocol. Later hebben we toch iets van een ritueel 
bedacht, met kaartjes, kaarsen en gedichten.”

Onbaatzuchtig
Gerards team heeft getoond hoe heilzaam 
onbaatzuchtige inzet is. “Wij hebben laten zien 
wat je kunt betekenen voor mensen die onder 
urgente omstandigheden zorg nodig hebben. 
Ons team, maar ook ZBVO, heeft het voortouw 
genomen in een precaire situatie. Daar ben ik 
trots op.”

“Wij stonden voorop, 
maar wisten niet wat 
ons te wachten stond”

Woensdag 18 maart was voor SO Gerard de Wild de start van een 
opmerkelijke periode: die dag opende bij Liduina in Boxtel de eerste 
corona-unit voor dementerenden. Een intensieve periode van zes 
weken volgde, waarin Gerard met zijn team 32 coronapatiënten 
verzorgde. Twaalf van hen zouden komen te overlijden. 

6 Allereerste corona-unit geleid door ZBVO SO 

Dol op Margriet
“Onze allereerste patiënt was een vriendelijke 
dame, die met haar rollator de afdeling inluidde. 
Wij waren nog druk bezig met opstarten, waardoor 
verveling op de loer lag. Gelukkig boden de door ons 
meegebrachte Margrieten uitkomst. Ze bewaarde 
de bladen – háár Margrieten inmiddels – zorgvuldig 
op haar rollator. Zó zorgvuldig, dat ze ze eigenlijk niet 
wilde delen met nieuwkomers, voor wie ze toch ook 
echt waren bedoeld. Helaas heeft onze lieve ‘Patiënt 
1’ het uiteindelijk niet gered.”

Opname doet patiënt flink opknappen
“Een nogal verwaarloosde indruk maakte een dame 
die op een dag arriveerde. Ze was dementerend, en 
haar geestelijke vermogens leverden behoorlijk in. 
Tegen hun taak als mantelzorger leken haar kinderen 
niet opgewassen. Eenmaal opgeknapt was wat ons 
betreft terugkeer naar haar oude milieu geen optie. 
Gelukkig volgde na ingrijpen al snel een CIZindicatie, 
die opname elders mogelijk maakte. Onze keuze 
voor opname ná verblijf op de coronaunit bleek 
juist; door de goede zorg die ze nu krijgt is ze flink 
opgeknapt.”

Coronaopname leidt tot ethische discussie
“Er arriveerde een patiënt die ik kende van mijn 
werklocatie: een man met fors probleemgedrag, 
die slecht kon communiceren en gewend was om 
zijn eigen gang te gaan. Maar op de coronaunit, 
met alom heersend besmettingsgevaar, was 
dat lastig. Om zijn boosheid in toom te houden 
moesten wij hem uiteindelijk medicamenteus 
behandelen. De situatie verergerde dusdanig dat 
wij uiteindelijk in overleg met de familie hebben 
besloten hem te laten inslapen. Dat was een 
pittige ethische discussie: je neemt een patiënt 
op vanwege een virusinfectie, en uiteindelijk leidt 
ernstig probleemgedrag tot overlijden.”

Tijdens de periode bij Liduina 
maakte Gerards team memorabele, 
ontroerende en schrijnende situaties 
mee. Wat beleefden zij zoal?
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Tot aan de gespreksvoorbereiding kenden Pieter en 
Carlo elkaar niet. Dat veranderde toen het ZBVO
bestuur in maart besloot om medewerkers voor 
online ondersteuningsgesprekken uit te nodigen. 
In totaal dertien keer wierp het tweetal een extra 
steen in de roerige vijver die de ouderenzorg in 
coronatijd toen al was – opzettelijk wel te verstaan. 
“Met de komst van corona zag het bestuur dat veel 
last op de schouders van ZBVO’ers zou komen”, zegt 
Pieter. “Onzekerheid heerste, soms zelfs paniek. 
Logisch, want in die tijd ontbrak nog een goed beeld 
van wat het virus betekende voor de verpleeghuizen, 
hun medewerkers en ZBVO. Aldus luidde de vraag 
vanuit het bestuur: 

ZBVO’ers delen 
ervaringen tijdens 
corona crisis

Op het hoogtepunt van de coronacrisis ontvingen ZBVO-medewerkers 
een bijzondere uitnodiging. Zij kregen de kans om met collega’s te praten 
over wat hen in die periode overkwam. De gesprekken vonden plaats in 
kleine groepen, onder supervisie van ZBVO-begeleidingskundige Pieter le 
Rütte en Carlo Mittendorff, expert in psychotrauma, stressmanagement en 
crisisbeheersing. “Zorgwerkers willen vooruit. Stilstaan bij wat hen overkomt 
is niet hun natuur. Maar ook voor hen loont het om te zien wat een extreme 
situatie met je doet, op het werk maar ook privé.” 

Carlo Mittendorff,  
Executive coach

Delen draagt bij aan verwerken

Hoe houden we onze mensen gezond 
zodat zij tijdens, maar ook na deze periode 
goed blijven functioneren?”

“

“

Zelfzorg
Vanuit hun eigen expertise combineerden Pieter en 
Carlo gespreksthema’s. Die vormden de leidraad 
voor de gesprekken, hoewel het aan de deelnemers 
zelf was om ze in te vullen. Zelfzorg was een 
belangrijk thema. “Hoe je in coronatijd op je mentale 
gezondheid past was een terugkerend onderwerp”, 
zegt Carlo. “Door te luisteren naar anderen krijg je 
zelf ook weer handreikingen die je helpen tijdens een 
crisissituatie. Ze zijn er ook om na afloop, als er weer 
rust is en het besef is ingedaald, overeind te blijven.”

Gespreksinsteek verandert
Dertien gesprekken, vier groepen medewerkers. SO’s 
en paramedici van ZBVO, werkzaam bij verschillende 
organisaties namen er met regelmaat aan deel. 
De insteek van de gesprekken veranderde naarmate 
men meer bekend raakte met het virus. “Aan het 
begin van de crisis ging het vooral om handelen”, zegt 
Carlo. “De richtlijnen van toen gaven hier aanleiding 
toe. Later werden de regels meer losgelaten, en was 
het meer aan de medici zelf om het proces te sturen. 
Dat bracht onzekerheid: wat kan wel en wat niet? 
Nog later, aan het einde van de crisis was er tijd voor 
een terugblik. Met terugwerkende kracht kwam er 
echter ook boosheid: waarom heeft de overheid ons 
zo ongewis voorop laten lopen met zo’n tekort aan 
beschermingsmiddelen?”

Leerproces
Op de vraag in hoeverre de ondersteuningsgroepen 
echt resultaat hebben gehad, moeten Pieter en 
Carlo het exacte antwoord schuldig blijven. Carlo: 
“Ik ben gewend om dóór te vragen. Dat was voor 
de deelnemers niet altijd makkelijk, omdat het 
in een groep vaak over persoonlijke dingen ging. 
Deelnemers reageerden positief, maar hielden soms 
ook veilig afstand.” Pieter voegt daaraan toe: “Nut en 
noodzaak van de gesprekken verschilden nogal per 
deelnemer. Wel had ik de indruk dat men het prettig 
vond om samen stil te staan bij wat hen overkwam, 
en ervaringen te delen. Ook heel praktische 
adviezen over slapen, op tijd rust en tijd voor jezelf 
nemen, werden gewaardeerd. Dit lijkt voor de hand 
liggend advies, maar het is o zo wezenlijk.” Wat 
beiden onderstrepen is dat werkgever ZBVO zich 
met het initiatief bezorgd toonde om het welzijn 
van medewerkers in een ongekend nare situatie. 
“Dat werd door medewerkers als belangrijk ervaren, 
zeker op momenten dat onvoorspelbare dingen 
plaatsvonden. Ook daarom werd het initiatief zeer 
gewaardeerd.”

Ook heel praktische adviezen 
over slapen, op tijd rust en 
tijd voor jezelf nemen, werden 
gewaardeerd. Dit lijkt voor de 
hand liggend advies, maar het 
is o zo wezenlijk

“

“

Pieter le Rütte. Begeleidingskundige / adviseur bij ZBVO  
en huisfilosoof / beleidsadviseur bij Verenso
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Taakherschikking
Het is een jong vakgebied, dat van de physician assistant. 
Wel vind je ze inmiddels in alle medische domeinen, van 
orthopedie tot chirurgie en van neurologie tot ouderenzorg. 
In dit laatste domein ondersteunt de PA de specialist ouderen
geneeskunde om tot de beste ouderenzorg te komen. Toege
nomen werkdruk en de kwaliteit van zorg zijn volgens Chris 
redenen voor deze taakherschikking. “In Nederland zie je veel PA’s, 
maar ook VS’en, verpleegkundig specialisten. Beide ondersteunen 
de medisch specialist met eigen, gespecialiseerde taken over de 
hele breedte van de ouderengeneeskunde. Maar het vak evolueert 
en wat die taken precies zijn, is nog niet uitgekristalliseerd. 
Op landelijk en regionaal niveau is er nog veel discussie.”

Dagelijks werk
“Dores Herstelzorg heeft weliswaar een SO”, zegt Chris, “maar 
op locatie ben ik het eerste aanspreekpunt bij medische zaken. 
Die tandem werkt prima: ik sta dicht bij de cliënt, verzorg nieuwe 
opnames, doe revalidatiegesprekken en zet revalidatietrajecten 
in gang. Ik word ook ingeschakeld bij medisch beleid, bij 
reanimeren of coronabesmetting bijvoorbeeld. Een vraag kan 

De ‘tandem’ van de PA en de SO

Het positiespel  
van de PA

Chris Vleemink is physician assistant (PA) bij Villa 
Overbosch, een locatie van Dores Herstelzorg. 
Hier zijn ze in de weer met ouderen die na een 
operatie moeten revalideren. Met medische 
vragen weet Chris als ervaren ZBVO’er goed 
raad. “De PA doet meer dan assisteren, zoals de 
functienaam suggereert. Mijn bevoegdheid geldt 
vanaf het aangaan tot en met het afsluiten van 
de medische behandelrelatie. Waar nodig spar 
ik met de specialist ouderengeneeskunde.”

Chris Vleemink,  
Physician assistant (PA)  
bij ZBVO

ook buiten mijn beslissingsbevoegdheid vallen. 
Denk aan een cliënt die de terminale fase ingaat 
of na een operatie een onvoorziene complicatie 
ervaart. In zo’n geval schakel ik met de specialist. 
Dat kan de SO zijn maar ook de specialist van een 
ander medisch domein. PA’s voelen zich prima bij 
intercollegiaal werken.”

PA’s en VS’en krijgen kleur
De taak van de PA wordt landelijk divers ingekleurd. 
Met succes: “Werken in tandems met de SO helpt 
om ouderenzorg adequaat en efficiënt vorm te 
geven. Dat is een goede ontwikkeling, maar de PA 
kan nooit op de stoel van de SO plaatsnemen.” 
Uit de laatste strategiesessie bij ZBVO is gebleken 
dat er binnen ZBVO draagvlak en vertrouwen is 
in samenwerking tussen SO’s met PA’s en VS’en. 
We noemen ze de ‘nieuwe’ zorgprofessionals. 
Waar er sprake is van longstay doelgroepen, waar 
het zorgaccent ligt binnen het psychogeriatrische 

domein, zal de VS steeds meer primaire 
behandeltaken op zich nemen. Bij longstay én 
shortstay doelgroepen met primair somatisch 
georiënteerde problematiek, wordt de PA vaker 
het eerste aanspreekpunt voor medische zaken. 
Deze ontwikkeling geeft SO’s tevens extra ruimte 
om zich beter te positioneren in hun specialistenrol.

Welkome aanvulling op aanbod
De opleiding tot PA startte in 2001 en is daarmee 
nog relatief jong. Het vak is de kinderschoenen 
ontgroeid, maar moet nog tot volle wasdom komen. 
De PA heeft toekomst. Daarvan is het werkveld 
overtuigd, weet Chris. “PA’s en VS’en zijn zeer in 
staat om de werkdruk te verleggen naar waar hij 
hoort: dicht bij de cliënt en naast de SO. Voor ZBVO 
is vooral de PA een welkome aanvulling op het 
aanbod. Hij ondersteunt medisch, denkt praktisch en 
in termen van mogelijkheden; een goede combinatie 
voor de ouderenzorg van de toekomst.”

Meer over de positie van de PA en de VS in de ouderenzorg lees je op pagina 12.
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Landelijke eenduidige visie ontbreekt
In Nederland zijn zo’n 1.700 specialisten ouderen
geneeskunde werkzaam. Zij worden ondersteund 
door ongeveer 60 PA’s en 450 VS’en. Het zijn 
specialistische beroepen die in nagenoeg alle 
domeinen van de gezondheidzorg voorkomen. 
Beide zijn opgenomen in het BIGregister – 
waarmee hun wettelijke kaders gewaarborgd zijn. 
Toch is er binnen beide beroepsgroepen nog veel 
verschil in taakvoering en verantwoordelijkheden. 
Deze verschillen worden in de praktijk veelal 
gedefinieerd door de werkgever en de op de 
werkvloer geldende protocollen.

Werk aan de winkel
Het verder borgen van de functieinhoud en 
verantwoordelijkheden van PA en de VS 
vereist aandacht. Hun inzet moet worden 
verankerd, praktisch, juridisch én financieel. 
Aan beroepsverenigingen en opleidingen de 
taak om meer bekendheid te geven aan het vak, 
en om tot een breed gedragen visie te komen.  

Wat dat laatste betreft: die is onderweg. Dit na
jaar is het document ‘Handreiking samen werkings
afspraken ouderenzorg/ouderen geneeskunde 
tussen de SO, VS en PA’ gereed, met overeen
stemming over de functies. Het document is een 
samenwerking tussen SO’s, PA’s en VS’en van 
beroepsverenigingen Verenso, NAPA en V&VN. 
 
Deze taakherschikking heeft heel wat voeten in 
aarde. Toch kleurden in het werkveld veel seinen 
al groen. ZBVO werkt graag mee aan verdere 
professionalisering van de PA en de VS.

Seinen kleuren 
groen voor de 
PA en de VS

Meer over ZBVO PA Chris Vleemink lees je op  
pagina 10.

De populariteit van physician assistant (PA) en de verpleeg-
kundig specialist (VS) neemt verder toe. Zij zijn het antwoord op 
de groeiende vraag naar specialisten die het gat dichten tussen 
de medisch specialist en het medisch/verplegend personeel. 
PA’s en de VS’en zijn praktisch gemakkelijk inzetbaar en werken 
zelfstandig. Hierdoor verminderen ze de werkdruk aanzienlijk.

Minder werkdruk voor de SO

Bij Oktober vertrouwen cliënten op de beste psycho
geriatrische, revalidatie en palliatieve zorg. 
 Verpleegkundig specialisten (VS) en physician as
sistants (PA) werken er zelfstandig onder supervisie 
van een aantal specialisten ouderengeneeskunde 
van ZBVO, zoals Nicole van der Meijden. Als SO blijft 
Nicole eindverantwoordelijk voor de medische zorg. 
Simone van Beek heeft als VS haar eigen verant
woordelijkheid naar haar cliënten. Wekelijks is er een 
gezamenlijk supervisiemoment, zodat Nicole het 
overzicht houdt. 
 
Afstemming 
“Simone verleent zorg, overlegt met medici, is 
dagarts, doet opnames en ontslagen, houdt 
familiegesprekken en meer”, zegt Nicole. “Daarbij 
hoort afstemming: beoordelen of medische en 
psychosociale zorgaspecten goed in beeld zijn.” 

Simone: “Onze samenwerking is in beweging. Als VS 
krijg ik alle ruimte om te groeien. Er is altijd de uit
daging om nieuwe dingen te blijven leren. Om de 
juiste afwegingen te maken is een goede relatie met 
de SO erg belangrijk.” 

Dezelfde taal 
De samenwerking tussen beide professionals levert 
hen energie op. “Oktober en ZBVO spreken dezelfde 
taal, en dat werkt”, zegt ze. Simone voegt toe: “In het 
verleden moest ik voor dezelfde casussen soms bij 
verschillende SO’s te rade gaan. Bij Nicole is dat 
niet het geval. Wij begrijpen elkaar, en dat is een 
voorwaarde voor goede zorg aan cliënten die zo 
comfortabel mogelijk oud willen worden in de regio 
waar zij geworteld zijn. Dat is waar Oktober en ZBVO 
ook voor staan.” 

Taakherschikking is een goede manier om de 
continuïteit en kwaliteit van ouderenzorg opti-
maal te houden. Daarvan zijn ook zorginstelling 
Oktober en ZBVO overtuigd. Daarom gingen zij 
een samenwerking aan, Oktober vanuit zorg- en 
ZBVO vanuit behandel perspectief. Beide geven 
het goede voorbeeld van hoe taakherschikking 
succesvol kan worden toegepast, en verant-
woordelijkheden dáár gelegd waar ze horen.

Taakherschikking in de praktijk

“ZBVO geeft 
mij als VS alle 
ruimte om te 
groeien”
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Simone van Beek (links)  
en Nicole van der Meijden (rechts)



Met Conny Helder, bestuurder ActiZ 

Veel geleerd en goede 
hoop, maar ontspannen 
is er nog niet bij

Met de coronagolf achter de rug is het nu een mooi moment om 
terug te kijken. Conny Helder, bestuurder bij branchevereniging ActiZ, 
waarbij 400 zorgorganisaties zijn aangesloten waaronder ZBVO, 
blikt terug op hoe directies, medewerkers en cliënten een eerste fase 
van coronahectiek en -onzekerheid hebben beleefd. Ze gaat in op 
wat we hebben geleerd, en op de nabije toekomst - met corona.

Toen het virus zich aandiende 
waren alle pijlen gericht op het 
weren ervan. Verpleeghuizen 
en instanties stonden voor 
enorme uitdagingen, en ZBVO 
nam zelfs met enkele partners 
het voortouw bij het inrichten 
van de eerste coronaunits voor 
dementerenden die het gevaar 
liepen vanwege corona van zorg 
verstoken te raken. “Landelijk 
zaten de uitdagingen hem 
vooral in de richtlijnen van het 
RIVM en een dreigend tekort 
aan beschermingsmiddelen”, 
zegt Conny. “Ook was er het 
toenemende ziekteverzuim dat 
de zorgcontinuïteit in gevaar zou 
kunnen brengen, naast de soms 
hoge werkdruk.”

Heldere richtlijnen zijn belangrijk
In eerste instantie richtte het RIVM zich weinig 
op de situatie in de langdurige zorg. Dit leidde tot 
onduidelijkheid, maar ook tot slimme initiatieven. 
Zo zat ZBVO in een regionale appgroep, waarbij 
74 Brabantse zorgbestuurders waren aangesloten. 
De groep bewees zich als een waardevol klankbord 
waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. 
“Gaandeweg raakte men overtuigd van het belang 
van richtlijnen”, zegt Conny. “Met de kennis van nu 
kunnen we ze ook beter opstellen. Virusonderzoek, 
bijvoorbeeld naar presymptomatische besmetting, 
is een belangrijke taak voor het RIVM. Het is zich 
bewust van zijn verantwoordelijkheid en goede 
informatieverstrekking richting de langdurige zorg.”

Snel mensen inzetten
Corona leidde tot een tekort aan beschermings
middelen. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen 
bood uitkomst. Er is nu een flinke voorraad en de 
sector blijft in gesprek met het ministerie van VWS. 
Ook was er de soms torenhoge werkdruk en angst 
voor toenemend ziekteverzuim, die binnen ZBVO 
leidde tot speciale coronaondersteuningsgroepen 
om medewerkers gezond te behouden voor de 
werkvloer, tijdens en ook ná de crisis. Landelijk 
gezien viel de dreiging uiteindelijk mee, al waren 
er flinke uitschieters. “Er kwamen initiatieven 
zoals Extra handen voor de zorg en initiatieven 
om mensen te werven en versneld op te leiden”, 
zegt Conny. “En we werken nu met ziekenhuizen 
en de GGZ aan flexpoules met snel inzetbare 
medewerkers. Dat brengt rust.”

Eigen bezoekrichtlijnen
Veel werd gezegd over het bezoekverbod aan ver
pleeghuizen. “Destijds was er de afweging: mensen 
beschermen tegen een nog onbekend virus of zorgen 
dat ze goed kunnen leven. Dat bracht dilemma’s. 
Maar ik ben geen voorstander van landelijke regels. 
Ons zorgaanbod en onze doelgroep zijn te divers, en 
het recht op zelfbeschikking is waardevol. We hebben 
gezien dat ouderen achteruitgaan als ze langdurig in 
isolement moeten leven. Daarom moet elke organisa
tie eigen richtlijnen kunnen opstellen.”

Waardevolle lessen
Corona leerde de ouderenzorg waardevolle 
lessen. Dat gold ook voor behandeling binnen de 
coronaunits, waar ZBVO een pioniersrol vervulde. 
Maar nog niet alles werd geleerd. Zo was er nog 
weinig aandacht voor dagbesteding. Die werd flink 
afgeschaald. “Dagbesteding en besmetting gaan 
niet goed samen. De afstandsregel is lastig te 
hanteren, ook omdat veel dagbestedingsruimtes 
niet groot zijn. Dat is een punt van aandacht.”

Scenario’s
Uiteindelijk kwamen ze niet, de tienduizenden 
patiënten die werden verwacht. “Opschalen kan 
nu zonder de reguliere zorg te verstoren”, zegt 
Conny. “Medewerkers zijn beter voorbereid en 
cliënten zijn minder angstig omdat we scenario’s 
hebben. Maar er zijn nog geen behandelmethoden, 
en een vaccin is er nog niet. Hopelijk blijven we 
een nieuwe golf voor. Ik heb hoop op kleine golfjes. 
Rimpelingen, die we kunnen opvangen.” Ook dan 
zal ZBVO weer in de frontlinie staan en waar 
mogelijk ‘hands and brains’ bieden. 
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Conny Helder,  
Bestuurder bij branchevereneging Actiz

Ik ben geen voorstander 
van landelijke regels. 
Ons zorgaanbod en 
onze doelgroep zijn te 
divers, en het recht 
op zelfbeschikking is 
waardevol.

“

“



Van verpleeghuisarts tot specialist ouderengeneeskunde: het takenpakket 
van de SO verschuift. Specialisten ouderengeneeskunde werken steeds vaker 
samen met huisartsen in de eerstelijn en komen daardoor vaker bij patiënten 
thuis. Als rode draad geldt onveranderd het zoeken naar de balans tussen wat 
medisch kan en wat je voor een waardige laatste levensfase nog wilt. Kim Blom 
en Anoek Aben zijn arts in opleiding tot specialist (AIOS) ouderengeneeskunde 
en doen hun keuzestage bij ZBVO. Zij spreken over de dynamiek van de SO in 
hun beider werkgebied: verpleeghuis Sint Jozefoord én regio Nuland.

Nu opleiden voor de toekomst16 17

“Mensen stellen 
doelen, ook als het 
levenseinde nadert”

Anoek Aben (links),  
AIOS sinds  
maart 2018

Kim Blom (rechts),  
AIOS sinds  
september 2017
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Mens-zijn resulteert in 
unieke wensen, over de 
manier waarop je oud 
wilt worden maar ook 
over de manier waarop 
je dat níet meer wilt.

“

“

Twee SO’s in opleiding
Een opleiding tot SO stond bij Kim niet direct op het 
netvlies. Tijdens haar studieloopbaan ontdekte zij 
haar voorliefde voor het vak. “Tijdens een bachelor
studie Psychobiologie leerde ik meer over het brein. 
Daar ontstond interesse in neurodegeneratieve 
ziektes. Dat fascineerde me, maar ik wil graag 
dichter bij de patiënt staan en niet alleen de weten
schappelijke kant van aandoeningen  bestuderen. 
Daarom koos ik voor een masterstudie tot arts én 
klinisch onderzoeker, waar mijn interesse voor de 
oudere patiënt verder werd gewekt. Zo kwam ik 
terecht bij de opleiding tot SO aan het Radboud
umc.” Anoek ging na het afronden van haar 
geneeskundeopleiding aan de slag als basis arts in 
het verpleeghuis met het idee specialist ouderen
geneeskunde te worden. Hier werd haar keuze 
bevestigd en solliciteerde zij voor de SOopleiding 
bij het Radboudumc. Ze combineert haar opleiding 
met werkzaamheden voor de vereniging voor artsen 
in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde 
(VASON). “De opleiding en mijn werkgever faciliteren 
mij hiervoor. In deze functie draag ik bij aan de 
ontwikkeling van het vak.”

Drijfveren
Natuurlijk is er de professionele interesse. 
Meer richting de kern is er het voorrecht om 
te mogen bijdragen aan levenskwaliteit. “Als 
specialist ouderengeneeskunde breng ik patiënten 
fysiek en mentaal in kaart. Dit is anders dan bij 
andere medisch specialismen. Die werken ook 
aan levenskwaliteit maar kijken minder holistisch 
en meer orgaanspecifiek”, zegt Kim. “Daarbij past 
de vraag of alles wat haalbaar is ook wenselijk is. 
Die overweging neem ik mee in gesprekken met 
patiënten en hun familie.” In die drijfveer herkent 
Anoek zich. Voor haar zijn patiënten als puzzels, 
met een moeilijkheidsgraad die wordt bepaald 
door levenservaring, wensen, fysieke gesteldheid 
en aandoeningen. “Menszijn resulteert in unieke 
wensen, over de manier waarop je oud wilt worden 
maar ook hoe je dat níet meer wilt. Hoe ik als 
dokter het laatste stukje leven van de patiënt kan 
begeleiden, en hem en zijn familie terzijde kan 
staan door medische opties en een menswaardig 
leven af te wegen, dat  is voor mij uitdagend.”

 

Professionalisering van het vak
Het werkveld van de specialist ouderengenees kunde 
is in ontwikkeling. Het voorheen vooral intra murale 
takenpakket heeft plaatsgemaakt voor een taak 
die zich uitstrekt tot ver buiten de muren van het 
verpleeghuis, de samenleving in. Hierin schuilt de 
meerwaarde van ZBVO. Door haar onafhankelijke 
en bovenregionale positie kan zij over de schotten 
van de reguliere eerste en tweedelijnszorg heen 
patiënten volgen, met maximale continuïteit. ZBVO 
loopt daarmee vooruit op landelijke ontwikkelingen. 
Dat maakt ZBVO een aantrekkelijke organisatie, voor 
instellingen als Sint Jozefoord, voor de betrokken 
huisartsen, voor SO’s en AIOS. Anoek herkent dit: 
“Soms zie ik patiënten die ik ken ‘van buiten’ terug in 
het verpleeghuis. De specialistische zorg loopt dan 
gewoon door. Voor de dokter en de patiënt is dit erg 
prettig.”



Een tuchtzaak is een onaangenaam 
vooruitzicht. Gedurende de lange, vaak 
als slepend ervaren procedure heeft 
de zorgprofessional te kampen met 
schuldgevoelens, moet hij omgaan met 
boze patiënten en familieleden, en staat 
zijn reputatie op het spel. Ook neemt het 
aantal klachten en tuchtzaken toe, terwijl 
klachten die bij de tuchtcolleges eindigen 
ook steeds vaker worden gehonoreerd.

Uitnodiging ZBVO Academy

Datum: dinsdag 1 december 2020

Masterclass  
Verslagen door  
het tuchtrecht

Hoe ga je in de praktijk om met een tuchtzaak? 
Hoe kun je klachten voorkomen of een eventuele 
klachtenprocedure zo goed mogelijk doorlopen? 
Die vragen staan centraal bij onze masterclass 
‘Verslagen door het Tuchtrecht’, door Martin Appelo. 
Naar aanleiding van zijn gelijknamige boek en op 
basis van persoonlijke ervaringen met klachten en 
tuchtrecht presenteert Appelo zijn ‘tips & tricks’ 
voor professionals.

Martin Appelo
Martin Appelo geeft consulten, lezingen en 
workshops op basis van jarenlange praktische en 
wetenschappelijke ervaring met ernstig psychisch 
lijden en met interactieproblemen tussen mensen, 
binnen teams en in organisaties. Hij weet zijn publiek 
mee te nemen met zijn onorthodoxe manier van 
denken. Complexe situaties worden teruggebracht 
tot eenvoudige feiten en wetmatigheden waarvoor 
vaak verrassend eenvoudige oplossingen zijn.

ZBVO Academy
Via ZBVO Academy bieden wij medisch en 
paramedisch specialisten binnen en buiten ZBVO 
bij en nascholing op het gebied van zorg en 
behandeling van ouderen. Onze scholingsmodules 
gaan over kwaliteits en continuïteitsaspecten in 
de hedendaagse ouderenzorg. Heeft u als (huis)
arts of behandelaar te maken met het behandelen 
van oudere patiënten? ZBVO kan u daarbij 
ondersteunen. Bekijk het aanbod op onze website 
en kies de masterclass of course die bij u past.

Aanmelden
Aanmelden voor de masterclass ‘Verslagen door het 
tuchtrecht’ kan via  
zbvo.nl/masterclassverslagendoorhettuchtrecht, 
of door te mailen naar info@zbvo.nl. 
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ZBVO, Specialisten in ouderenzorg

Door de vergrijzing neemt de vraag naar medische en paramedische zorg toe. 

Het aantal specialisten ouderengeneeskunde 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.


