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Thuiszorg & huisarts:

een sterk team
Ze werken nauw samen, tot tevredenheid van beide 
partijen. “Eén mailtje en het wordt geregeld. En goed 
ook.” In gesprek met wiJkverpLeegkUndige syLvia 
manteL (49) van thuiszorgteam Bovenkarspel en 
hUisarts marieke poeLma (40).

 →

hoe is JULLie onderLing contact?
Marieke: “Veel van mijn patiënten 
zitten bij Omring in de zorg. Ik hoop 
ook altijd dat ze bij Omring terecht-
komen. Er is hier namelijk een fantas-
tisch wijkzorgteam met veel kennis. 
En niets is te gek; ik kan alles vragen. 
Eén mailtje en het wordt geregeld. En 
goed ook.”
Sylvia: “Marieke weet ons altijd te 
vinden. Een voorbeeld: er is een echt-
paar waarvan meneer heel goed voor 
zijn zieke echtgenote zorgt. Misschien 
iets te goed, waardoor hij zelf ook 
lichamelijke klachten kreeg. Op ver-
zoek van Marieke ben ik op huisbe-
zoek gegaan. Ik heb geïnventariseerd 
welke zorg hij aan zijn vrouw bood en 
wat er nodig was. Onze ergotherapeut 
is langsgeweest, er zijn hulpmiddelen 

INSPIRATIE

syLvia (Foto LinksBoven): “Mijn grote 
inspiratiebron is de waardering van cliënten; 
als ze zeggen dat ze blij zijn met de zorg die 
ze krijgen. Mijn cliënten en collega’s staan 
trouwens op een gedeelde eerste plaats. 
Je moet namelijk ook goed voor je collega’s 
zorgen. Wij hebben een heel leuk team, met 
een goede werksfeer en veel gezelligheid.”

marieke (Foto rechtsBoven): “Ik was 
laatst op huisbezoek bij een oude man. Die 
zei: ‘Dokter, u bent altijd zo druk, ga nou 
even zitten. Ik heb lekkere aardbeitjes.’ Dan 
zit ik echt te genieten, achter mijn broodje 
met aardbeien. Dit soort momenten geven 
energie.”
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gekomen. Later zijn ze ook bij ons in 
zorg gekomen. Het eerste contact was 
al gelegd, waardoor het laagdrempeli-
ger was om ons te bellen.”
Marieke: “Ik dacht: er moet wat ge-
beuren, anders valt meneer straks zelf 
om. Dat hebben we nu samen kunnen 
voorkomen.”

is JULLie samenwerking 
veranderd de Laatste Jaren?
Marieke: “Sinds de sluiting van de 
verzorgingshuizen blijven mensen 
langer thuis wonen. Ook als het eigen-
lijk niet meer kan. Je hebt een goed 
wijkzorgteam nodig om dat samen op 
te vangen. Dat redden we als huisarts 
niet alleen. Door alle regeltjes en 
papierwerk hebben wij ook minder 
tijd om bij mensen thuis langs te gaan 
en rustig het gesprek aan te gaan. Dat 
stukje nemen jullie eigenlijk over.”
Sylvia: “Klopt. Wij willen graag die 
ondersteunde rol pakken om de 
huisarts te ontzorgen. Als Marieke 
bijvoorbeeld een patiënt heeft die niet 
meer beter wordt, dan schakelt ze ons 
team al in een vroegtijdig stadium in. 
Ik kan dan een indicatie stellen en ga 
vier keer per jaar op huisbezoek. Zo 
hebben we diegene al in beeld. Als de 
cliënt achteruitgaat, kan ik meteen 
aan de bel trekken.”

Sylvia: “Wij 
willen graag 
de huisarts 
ondersteunen 
en ontzorgen”

Marieke: “Door de thuiszorg eerder te 
betrekken voorkomen we bovendien 
dat de patiënt in de laatste fase ineens 
vreemde mensen aan bed krijgt.”

waarin trekken JULLie 
nog meer samen op?
Marieke: “Veel patiënten met COPD 
(chronische longziekte, red.) bellen 
pas laat de huisarts, als ze al stikkens 
benauwd zijn. Daarom hebben we een 
pilot gedraaid, waarbij de thuiszorg 
laagdrempelig contact heeft met de 
patiënt. We werken daarbij samen 
met ketenzorg West-Friesland, mijn 
praktijkondersteuner en de longver-
pleegkundige en wijkverpleging van 
Omring.”
Sylvia: “Ik krijg van de praktijkon-
dersteuner een patiënt door, waarna 
ik op huisbezoek ga. Ik kijk: hoe gaat 
het met inhaleren? Wat speelt er nog 
meer? Zo was ik bij een mevrouw 
van 90, die door longproblemen vaak 
bij de huisarts en in het ziekenhuis 
belandde. Ik heb haar een paar dagen 
achter elkaar bezocht, tot ik dacht: 
het gaat goed. Nu bezoek ik haar elke 
maand, vooral preventief. Ik spreek 
met mevrouw door hoe het gaat en 
plan wanneer ze een nieuwe inhalator 
nodig heeft. Dan ga ik weer langs.”
Marieke: “Deze mevrouw was een 
patiënt van wie ik dacht: misschien 
haalt ze het nieuwe jaar niet. Sinds het 
wijkzorgteam er bij betrokken is, gaat 
het hartstikke goed met haar. Deze 
COPD-pilot willen we verder uitbrei-
den door West-Friesland. Ook kunnen 
we deze preventieve aanpak doortrek-
ken naar andere chronische ziekten, 
zoals hartfalen en diabetes. Thuiszorg 
zit daar trouwens al kort op. Het aan-
tal onderbeenamputaties bij diabeten 
is in West-Friesland spectaculair laag. 
Niet alleen omdat de ketenzorg goed 
is, maar ook de wondzorg vanuit de 
thuiszorgteams.” 

nog andere voorBeeLden van 
die signaLerende FUnctie?
Sylvia: “Vanuit Omring hebben we 
een project valpreventie, wat mijn col-
lega Marit Overboom in onze teams in 
Stede Broec heeft geïmplementeerd. 
Als iemand bij de Omringwinkel een 
rollator of personenalarmering aan-
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SYLVIA & MARIEKE IN HET KORT

syLvia manteL: 49 jaar ◆ woonplaats 
Andijk ◆ getrouwd, 2 kinderen ◆ 
HBO Verpleegkunde (1988-1992) ◆ 
verpleegkundige bij psychiatrische 
inrichting Sint Willibrordus, Heiloo 
(1992-1994) ◆ verpleegkundige bij 
Nicolaas, Lutjebroek (2000-2007) ◆ 
wijkverpleegkundige bij Stede Broec, 
thuiszorgteam Bovenkarspel (2007-heden)

marieke poeLma: 40 jaar ◆ woonplaats 
Schellinkhout ◆ getrouwd, 6 kinderen ◆ 
studie geneeskunde, Universiteit van 
Amsterdam (1998-2005) ◆ arts-assistent 
neurologie Westfriesgasthuis (2005-
2006) ◆ promovendus Diabetescentrum 
VUmc (2006-2009) ◆ vervangend 
verpleeghuisarts Nicolaas en Lindendael 
(2009) ◆ huisartsopleiding, Universiteit 
van Amsterdam (2009-2013) ◆ huisarts 
bij Huisartspraktijk Poelma, Grootebroek 
(2014-heden) ◆ kaderhuisarts astma/COPD 
in West-Friesland (sinds 2015)

vraagt, dan weet je al: misschien is het 
goed om een huisbezoek te brengen. 
Of we vragen de huisarts om een 
machtiging, zodat de ergotherapeut in 
huis gaat kijken: wat kan er veiliger? 
Welke hulpmiddelen zijn er nodig?”
Marieke: “Als de thuiszorg mij hier 
niet voor benadert, had ik deze 
meneer of mevrouw misschien niet 
eens in beeld gehad. Of pas als het te 
laat is.” 
Sylvia: “We gaan 
uit van mensen in 
hun eigen kracht 
zetten. Als ik bij 
iemand thuis kom, 
kijk ik eerst: wat 
kan diegene nog 
zelf? Wat kan zijn 
of haar netwerk 
betekenen? Kan 
ik vrijwilligers 
inschakelen? 
Daarna schakel ik 
pas professionele 
hulp in. Daarbij 
hebben we goede 
contacten met de 
huisartsen en het 
Vitaalteam van 
Omring. Ook de 
wondverpleegkun-
dige van Omring 
speelt een belang-
rijke ondersteunen-
de rol richting de 
huisarts.”
Marieke: “Door de vergrijzing moeten 
we nog meer samenwerken. Nu heb-
ben we eens per halfjaar een multi-
disciplinair overleg met onder meer 
de huisarts, fysiotherapeut en wijkver-
pleging. Ik denk dat we dat eens per 
maand moeten gaan doen. Zo worden 
we nog meer een team, in plaats van 
ieder op ons eigen eilandje.” 

wat ZiJn de voornaamste 
Uitdagingen?
Sylvia: “Als een wond bij een cliënt 
achteruitgaat, maken wij vaak een foto 
die we voor een beoordeling doormai-
len naar de huisarts. Het zou prettig 
zijn als er één systeem is waar we alle-
maal in kunnen. Wij, de huisarts, maar 
ook het ziekenhuis.”
Marieke: “Dat zou het voor iedereen 

een stuk makkelijker maken. Het zou 
ook fijn zijn als wij niet al die uitvoe-
ringsverzoeken hoeven te onderteke-
nen, ook in het weekend. Bijvoorbeeld 
als bij iemand een katheter moet 
worden geplaatst. Dat zou een hoop 
tijd en papierwerk schelen.”
Sylvia: “Het gebeurt regelmatig dat 
iemand na ontslag uit het ziekenhuis  
’s avonds of in het weekend thuiskomt. 

Het zou fijn zijn 
als de patiënt 
net wat eerder 
naar huis komt – 
bijvoorbeeld op 
vrijdag aan het be-
gin van de middag. 
Dan kunnen wij 
een goede intake 
doen en alles op 
de rit zetten. Als 
thuis alles goed 
geregeld wordt, is 
de kans van her-
nieuwde opname 
kleiner. Vooral 
wanneer de zorg-
vraag complex is.”

tot sLot: wat 
kUnnen JULLie 
van eLkaar 
Leren?
Sylvia: “Ik merk 
altijd dat jij heel 
betrokken bent bij 

je patiënten. Ik weet nog dat je tegen 
een terminale patiënt zei: ‘Hier is mijn 
06-nummer. Wat er ook gebeurt, je 
mag me altijd bellen.’ Dat vond ik heel 
mooi.”
Marieke: “Ik vind jullie juist zo betrok-
ken! Mijn dochter zit in 5 havo en ik 
hoop dat ze HBO-V gaat doen. Ik heb 
zo’n respect voor de verpleging. Vooral 
voor wijkverpleegkundigen, die in hun 
eentje naar cliënten gaan en overal tijd 
voor lijken te hebben. Jullie komen 
vaak ook meer aan de weet dan ik.”
Sylvia: “Ik denk dat de wijkverpleeg-
kundige wat laagdrempeliger is voor 
cliënten. Daardoor hebben wij een 
signalerende functie.”
Marieke: “Als ik kom, laadt een patiënt 
zich vaak even op. ‘Nee hoor, dokter, 
het gaat prima.’ Jullie zien vaak beter 
hoe het écht met iemand gaat.” •

Marieke: “Door 
de vergrijzing 
moeten we 
nog meer 
samenwerken”

SAMEN DE BESTE ZORG 
DICHTBIJ 

Huisarts Marieke Poelma 
is blij met de intensieve 
samenwerking met het 
thuiszorgteam Bovenkarspel. 
“Ik hoor ook weleens van 
andere thuiszorgteams dat ze 
de huisarts bijna niet durven te 
bellen. Ik zou zeggen: gewoon 
doen! Huisartsen vinden het 
fijn als ze betrokken worden; 
we doen het graag samen. 
Dus als je zorgen hebt over 
een cliënt, benader ons vooral. 
Andersom kunnen huisartsen 
ook de thuiszorg meer 
betrekken. Soms houden we 
als huisarts dingen bij onszelf, 
die de thuiszorg veel beter 
kan. Katheters inbrengen, 
wondzorg, zwachtelen; de 
wijkverpleegkundige is daar 
veel handiger in dan ik.”


