Praktijkondersteuner Sonja Hutschemakers aan het woord:

“Een centrale en onmisbare
plek binnen de ouderenzorg”
Een praktijkondersteuner met aandacht voor ouderenzorg, die de huisarts een aantal taken uit
handen neemt en de coördinatie over het zorgplan voor haar rekening neemt. Een manier van
werken zoals deze wordt voorgesteld volgens o.a. het protocol vanuit het programma Keten
Complexe Zorg voor Ouderen en die zou moeten leiden tot een gestructureerde praktijkvoering
die voorbereid is op de vergrijzing van de zorg in de toekomst. Het kan én: het werkt! Zo blijkt
bij een bezoek aan Gezondheidscentrum Van Kleef in Maastricht waar al geruime tijd op deze
manier wordt gewerkt en waar Sonja Hutschemakers als praktijkondersteuner de oudere patiëntenpopulatie nauwkeurig in beeld heeft en volgt.
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denk dat dat inderdaad belangrijk is. Daarnaast is het

ren van de zorg rondom de ouderen waar dit nodig is.”
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complex, het kost veel tijd en er komt veel bij kijken,
maar het is ook ongelooflijk dankbaar en mooi om iets
te kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit
van leven.”
Het daadwerkelijk structureel maken van zorgplannen is
iets dat nog meer geïmplementeerd kan worden in
Gezondheidscentrum Van Kleef volgens Sonja. “Daar
werken we aan. We zijn nu nog veel op actie gericht en
ik doe het op mijn eigen manier met behulp van mijn
boekje dat ik altijd bij me draag en waarin ik alle gegevens en adressen van zorgverleners en andere waardevolle instanties heb verzameld. Ik denk dat het ook wel
goed is om dit te reguleren en eventueel te kijken naar
de zorgkaart zoals die vanuit [G]OUD geïntroduceerd
wordt, maar daarbij moeten we bestaande structuren
niet helemaal laten vallen. Het is zaak elkaar zoveel
mogelijk aan te vullen. Het gaat er uiteindelijk om dat als
mensen thuis nog goed kunnen functioneren en je op
tijd ingrijpt, het veel langer goed kan gaan. Daarbij is het
belangrijk een goede balans te vinden tussen betutteling, de regie bij de patiënt laten en hen zelf de verantwoordelijkheid te geven hun zorg in te richten en daarbij
wel tijdig de juiste handvaten aan te reiken.”
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