
Addendum langdurige zorg thuis, verslag 2018 

Addendum op kwaliteitsverslag 2018 Zorgcentrum Aelsmeer* 

 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie. 

 

 

1. Inleiding 

 

Voor zorgorganisaties die zogenoemde intramurale verpleeghuiszorg bieden is het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg een belangrijk document. In de afgelopen periode heeft Zorgcentrum Aelsmeer 

(ZCA) langs de lijnen van dit document in beeld gebracht in welke mate aan de eisen van dit 

document wordt voldaan. De uitwerking hiervan is vormgegeven in een Kwaliteitsplan en in een 

Kwaliteitsverslag. 

Deze zorgvorm wordt doorgaans gegeven in de vorm van zorg in het verpleeghuis, Volledig Pakket 

Thuis (VPT) of overbruggingszorg/ modulair pakket thuis (MPT). 

 

Verschillende landelijke partijen hebben een addendum bij het kwaliteitskader voor de 

verpleeghuiszorg opgesteld ten behoeve van mensen die thuis verpleeghuiszorg ontvangen.  

Er is sprake van een tijdelijk document omdat gedeeltelijk sprake is van “snijvlak problematiek”. 

In dit document wordt aangegeven in welke mate bij ZCA aan de eisen van het addendum wordt 

voldaan. 

In 2020 zullen de eisen van dit addendum worden opgenomen in het kwaliteitsjaarplan en 

kwaliteitsverslag Zorgcentrum Aelsmeer/ Thuiszorg Aalsmeer. 

 

2. Impactanalyse. 

 

Bij ZCA wordt het Volledig Pakket Thuis uitsluitend geleverd in geclusterde vorm, te weten in het 

gebouw zelf op de tweede verdieping dan wel in de inleun-woningen die direct met ZCA verbonden 

zijn. De aard van het aanbod en werkwijzen zijn hetzelfde als in het ZCA, in het intramurale deel, en 

wordt geleverd door medewerkers van ZCA die in deze locatie werkzaam zijn. 

 

De scope van het kwaliteitsjaarplan en het kwaliteitsverslag die reeds op de website van ZCA zijn 

gepubliceerd, omvat derhalve deze -in geclusterde vorm aangeboden- zorgvorm. Om overlap te 

vermijden en de administratieve belasting te beperken, wordt derhalve verwezen naar deze 

documenten. 

 

Blijkens het addendum valt ook de zogenaamde overbruggingszorg onder de reikwijdte van dit 

document. Zorgcentrum Aelsmeer levert in beginsel geen MPT in de thuissituatie, behoudens ten 

behoeve van deze overbruggingszorg. Dit is dus altijd tijdelijk, in afwachting van een opname in het 

intramurale deel van ZCA. De verantwoordelijkheden voor deze zorgvorm zijn beschreven in het 

Voorschrift zorgtoewijzing van het Zorgkantoor. 

 

3. Stand van zaken. 

 

Zorgcentrum Aelsmeer werkt intramuraal vrijwel uitsluitend ten behoeve van de inwoners van 

Aelsmeer. Zij is lokaal geworteld en kan snel schakelen met haar interne organisatie ingeval van de 

noodzaak tot het bieden van overbruggingszorg. De casemanager die in dienst is van ZCA vervult 

hierbij een coördinerende rol. Samen met de cliënt, de wijkverpleegkundigen, de coördinator van het 



Addendum langdurige zorg thuis, verslag 2018 

ontmoetingscentrum (onderdeel van ZCA) en de wachtlijstcommissie, wordt bezien wat verantwoord 

is rond de zorgvraag van de desbetreffende cliënt en zijn of haar omgeving. 

In het kader van verantwoord thuis wonen kan de cliënt ook persoonsalarmering aanvragen bij 

Participe, een samenwerkingspartner van ZCA, waarvoor thuiszorg Aalsmeer de opvolging kan 

verlenen. 

Vrijheid beperkende maatregelen worden in principe niet toegepast in de thuissituatie mits de 

wilsbekwame cliënt hier zelf om vraagt, deze maatregel wordt uitgevoerd conform de vigerende wet- 

en regelgeving en wordt vastgelegd in het zorgdossier. 

 

Qua aanbod en werkwijzen wordt voor de overbruggingszorg hoofdzakelijk aangesloten bij de 

werkwijzen van de thuiszorg respectievelijk de dagbesteding. De medewerkers van deze organisatie-

onderdelen hebben rond alle inhoudelijke thema’s een signalerende functie en kunnen via het Hoofd 

Zorg en Welzijn en in overleg met de cliënt, zo nodig deskundigheid van ZCA betrekken. 

 

In de thuissituatie zijn er korte lijnen met de desbetreffende huisarts en andere medici, juist omdat 

de teams decentraal in de gezondheidscentra gehuisvest zijn, welke centraal gesitueerd zijn in de 

wijken. Voorts vindt hier periodiek MDO plaats ten aanzien van de thuiswonende cliënten. 

De verpleeghuisarts is beschikbaar voor medische consulten indien de zorgvraag van de individuele 

cliënt de deskundigheid van een huisarts te boven gaat. 

 

De cliënten worden waar mogelijk actief betrokken bij de organisatie en de wijk in de vorm van 

deelname aan de cliëntenraad of bewonerscommissie en bij de activiteiten op de diverse thuiszorg 

locaties in de wijk. 

 

Dit addendum is besproken met de cliëntenraad, ondernemingsraad en managementteam. 

 

4. Conclusie. 

  

Nu uitsluitend sprake is van overbruggingszorg die feitelijk zorg op maat vraagt en hier door ZCA 

adequaat op kan worden ingespeeld, is doorgaans alleen sprake van een tijdelijke situatie. De 

werkwijzen van de thuiszorg en het ontmoetingscentrum zijn dan leidend, juist omdat de thuiszorg 

een belangrijke signalerende functie heeft. 

Bij de voorbereiding van het kwaliteitsplan 2020 zal worden nagegaan in hoeverre ten aanzien van 

deze tijdelijk zorgvorm op grond van het addendum nog specifieke actie noodzakelijk is. 

 

 

*Zorgcentrum Aelsmeer (ZCA) is de overkoepelende organisatie voor ouderenzorg in Aalsmeer e.o.. Het betreft 

zowel het Zorgcentrum Aelsmeer, de Thuiszorg Aalsmeer als mede de Ontmoetingscentra Irene en Rijsenhout 

en Wijkpunt Kudelstaart. 


