
Als het thuis ‘even’ niet meer gaat

Themagroep: Samenwerken in de 1e lijn

“The paradox is that we have a greater incentive for change 

when we are in pain or when there is a crisis but we have 

greater latitude for creativity when we are doing fine {}. The 

goal is to shift from a place of crisis to a place of positive 

maintenance.” Esther Perel



Wat kunt u verwachten  

Fokko van der Laan  - cliëntvertegenwoordiger 

Danieke Bijlsma - wijkverpleegkundige

Wanda Rietkerk - specialist ouderengnk en onderzoeker

Een verrassende kijk op crisis



Stukje time-management

Wij 15 á 20 min

Introductie in onderwerp en onderzoek

Jullie 30 min

Test je kennis en samen leren

Afsluiting 

Wat vertel je je collega bij de koffie morgen?



Aanleiding



Onderzoek naar crisis
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Als het thuis (even) niet meer gaat…



Relevante ervaringen

O: “Je kan er niet meer op rekenen dat er altijd zorg is”

HV: “Het draait steeds vaker op een crisis uit”

N: “Met mijn schoonmoeder gaat het echt niet meer, 

maar de huisarts lijkt het niet te zien”

“Ik word gebeld over mijn zwervende moeder en vraag 

me af: wie helpt mij in deze crisis?”

O = oudere

HV = hulpverlener

N = naaste



Hoofdvraag

Welke aspecten spelen een rol bij het ontstaan 

van een crisissituatie vanuit het perspectief van 

de verschillende betrokkenen? (client, naaste en 

professional)



Definitie crisis - themagroep

Een crisis is een situatie waarbij de oudere en/of naaste bij 

een hulpverlener aangeeft dat ‘het thuis niet meer gaat’. 

Hierbij wordt opname op zeer korte termijn in het ziekenhuis 

of zorginstelling nodig geacht door de oudere of naaste. Een 

uiteindelijke opname is niet per se noodzakelijk, het 

afwenden of oplossen van de crisis kan evenwel door 

(tijdelijk) (extra) hulp van een zorgverlener. Voor het ervaren 

van een ‘crisis’ staat de ervaring van de oudere en/of 

naaste centraal. 



Definitie crisis - zorgkantoor

Er is sprake van een crisis in de volgende situaties:

• Wanneer de gezondheidssituatie van een klant die niet is opgenomen in een 

instelling plotseling verandert. Of wanneer de gezondheidssituatie van een 

klant die opgenomen is in een GZ-instelling plotseling verandert.

• Wanneer de informele hulp plotseling verandert, bijvoorbeeld het wegvallen 

van mantelzorg. En dit leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of 

plaats) en omvang van de nodige zorg.

• Wanneer het noodzakelijk is om opname binnen 24 uur (verpleging en 

verzorging) of tot 48 uur (gehandicaptenzorg) in te zetten. Om onaanvaardbare 

gezondheidsrisico's voor de klant, zijn gezin en/of woonomgeving te 

voorkomen.



Doel: 5 trio’s

O

HVN

O = oudere

HV = hulpverlener

N = naaste



Deelvragen

• Wat kunnen we leren van mensen die een 

crisis hebben doorgemaakt? 

• Wat is een crisis? 

• Was het te voorkomen? 

• Wat was de behoefte? 

• Wat is een passende oplossing vanuit 

hulpverlener, oudere, naaste?
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O = oudere

HV = hulpverlener

N = naaste



En nu jullie!

Scan de QR-code: 

Of ga in de Internetbrowser naar 

pollev.com/wandarietker460

Typ je (nick)name en doe mee!

Ga naar:

pollev.com/wandarietker460





Meneer de Vries … 







Onze jongens zeiden: Mam dat houd jij niet vol.

Van buitenaf zeggen ze steeds: “Hij moet nu 

echt. Je trekt het niet langer.”

Ik ben ook niet zo gauw een opgever. Ik dacht 

‘Kan nog wel even.’





Ik vind zo’n casemanager wel heel belangrijk.

Je voelt je echt een dwalende in de woestijn: 

welke kant moet ik op? Wie moet ik nu vragen?

Het is de vraag of het echt onze 

verantwoordelijkheid is als huisarts. Het is een 

probleem en dat moet opgelost worden {} In die 

zin vóel je je wel verantwoordelijk. 





“Maar dat is natuurlijk absurd! Iedereen die je dat 

vraagt, zegt ‘nee’. Iedereen zegt nee. Dan moet 

je wel helemaal…… Dus dat lukte niet”

“De manier van aanvliegen en de vraagstelling 

had anders gekund. Dan was het misschien niet 

op een crisis uitgelopen.” 





Moeite met het systeem, niet de persoon

Het moet eerst misgaan

Die kwaadheid: dit kan nooit de bedoeling zijn 

van de hele zorg.





Je zit in een patroon. Je gaat je grenzen steeds 

meer verleggen. En dat wordt steeds meer.

Heel blij dat mijn moeder opgenomen is, dat het 

zo vlug ging.

Je hebt geen moment dat het thuis niet meer 

gaat. Dat loopt eigenlijk al maanden, jaren. Dat is 

gewoon heel moeilijk aan te geven; wanneer is 

het moment.





Dit scenario was niet helemaal ideaal, maar het 

is bijna altijd wel iets vergelijkbaars.

Ja, ik denk dat het in deze omstandigheden 

eigenlijk niet veel anders had gekund. Het had 

zijn tijd nodig.

Was de uiteindelijke uitkomst anders geweest? 

Het proces ernaartoe was misschien anders 

geweest. Niet zo’n lange, heftige dag, acute 

opname, maar gewoon gepland.



Ehm…

Resumé  



Wat leerden wij uit de interviews?

Groot appél op alle betrokkenen 

Frustratie, verantwoordelijkheid, onzekerheid

Weinig (vertrouwen in) proactief denken

Crisis niet te voorkomen (?)



Methodologische kanttekeningen

Minder frustratie gevonden dan verwacht

- Hindsight bias

- Triade-perspectief niet altijd mogelijk

- Inclusie moeizaam



Wat wist u vorig jaar over crisis?













Wat leerden we vandaag?

Wat neem je mee?

Wat doe je morgen anders?




