
Bianca: “Het casussenboek is de afgelopen periode grondig 
geanalyseerd door een werkgroep met leden met veel 
kennis en kunde, werkzaam in de sociale teams.”  
Katrien Pleunis, team Wittevrouwenveld/Wijckerpoort:  
“De casussen, die zijn aangeleverd door beroepskrachten, 
laten perfect zien hoe en wat er mis gaat in de zorg. Hoe 
mensen, met alle goede bedoelingen, langs elkaar heen 
werken. Tot grote frustratie van elkaar, maar ook van de 
gezinnen en burgers die ermee te maken hebben. Gelukkig 
zien we in de sociale teams al dat het ook anders kan.  
Het komt bij het sociaal team bijna niet meer voor dat we aan 
dezelfde casus werken, zonder dat we het van elkaar weten.” 

SNEL HANDELEN ALS HET NODIG IS 
Het project ‘Zorg sluit beter aan’, bestaat uit twee werk-
groepen. “De eerste richt zich specifiek op Wmo-spoed- 
procedures, de tweede op de andere casussen,” zegt 
Bianca. “Uit een aantal casussen kwam naar voren dat in 
een acute situatie een Wmo-spoedprocedure gewenst is, 

‘ De communicatie en samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen blijkt niet altijd goed te verlopen. Er is soms 
onvoldoende zicht op welke beroepskrachten bij een gezin betrokken zijn. Beroepskrachten kijken vooral vanuit hun eigen 
professie naar een cliënt.’ Het zijn slechts enkele bevindingen uit het casussenboek dat vanaf 2016 is samengesteld en 
nog steeds wordt aangevuld. Bianca Vaessen, vanuit de gemeente Maastricht projectleider ‘Zorg sluit beter aan’, ziet er 
vooral aanknopingspunten in voor verbetering van de zorg en dienstverlening aan de inwoners van de vier Blauwe wijken. 

Zorg die b eter aansluit?  
          Het kan echt! 
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omdat de huidige procedure dan te lang is. De spoed- 
procedure houdt in dat huisartsen en wijkverpleegkundigen 
een mandaat hebben gekregen om direct zorg in te zetten. 
Overigens wel vanuit de visie van de Wmo. Dus eerst kijken 
of en wat in het informele circuit geregeld kan worden, pas 
daarna professionele zorg. Alle aanbieders zijn ingeseind, 
er is een stappenplan gemaakt, huisartsen en wijkverpleeg-
kundigen hebben een lijst ontvangen met alle gecontrac-
teerde zorgaanbieders en we hebben een informatie-
bijeenkomst gehouden. Als gebruik wordt gemaakt van een 
spoedprocedure, beoordeelt de Wmo achteraf of de hulp 
terecht is toegekend en geeft dan een beschikking af. 
Mocht achteraf blijken dat de hulp eigenlijk niet nodig of 
anders ingevuld had kunnen worden, dan wordt het terug- 
gedraaid, zonder financieel risico voor de zorgverlener.  
De spoedprocedure is op 1 juni 2018 ingegaan, maar tot  
op heden heeft nog niemand er gebruik van gemaakt.  
Dit is een belangrijk leertraject dat inzicht geeft of de juiste 
aanpak is gekozen. Eind dit jaar vindt evaluatie plaats.” 

GGZ-BEHANDELING IN DE WIJK 
De tweede werkgroep richt zich op de andere casussen. 
Piet Hauser, sociaal team Limmel/Nazareth: “Twee inter- 
venties liggen ter goedkeuring bij het Dagelijks Bestuur.  
De eerste betreft een voorstel om GGZ-behandeling in 
Maastricht voor cliënten met een verstandelijke beperking 
uit de wijken mogelijk te maken. In de huidige situatie 
moeten cliënten ervoor naar Sittard en voor velen is  
deze afstand te groot en/of zijn er budgetproblemen.  
Bovendien is er een lange wachtlijst. Katrien: “Ik heb  
een cliënt met darmklachten die vaak in het ziekenhuis 
aanklopt, zonder dat een medische oorzaak wordt 
gevonden. Zij heeft eigenlijk GGZ-behandeling nodig,  
maar kan met een zeer beperkt budget en drie jonge 
kinderen niet naar Sittard. Zo wordt niet aan haar echte 
problemen gewerkt, wat voor haar zeer frustrerend is  
én extra kosten met zich meebrengt.” 



Met de spoedprocedure 
hebben de huisartsen en 
wijkverpleegkundigen 
een mandaat om direct 
zorg in te zetten.

teams beschikbaar stelt. Hij kan nu geopereerd worden  
en zit straks niet meer in de bijstand.” 

WEG MET DE VICIEUZE CIRKEL 
Bianca: “Het werkbudget is ontstaan uit het samen 
bespreken van dit soort casussen. Mensen die er gebruik 
van mogen maken, moeten wel een tegenprestatie leveren. 
Door in de sociale teams integraal te kijken naar wat echt 
nodig is, met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid 
als basis, lukt het steeds vaker om de vicieuze cirkel te 
doorbreken.” Kelly: “Het biedt mogelijkheden om out-of-
the-box naar oplossingen te zoeken, daar is niet alleen de 
cliënt maar uiteindelijk de hele maatschappij bij gebaat.” 
Dit najaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd 
waarin de bevindingen van de casussen met zorgpro- 
fessionals en andere betrokkenen worden gedeeld.  
Bianca: “Centrale vraag zal zijn: wat kunnen we hieruit 
leren en wat hebben we nodig om dit soort gevallen in  
de toekomst te voorkomen.” 

OVER GRENZEN HEEN STAPPEN 
Bianca: “We willen ruimte creëren die beroepskrachten de 
gelegenheid geeft over de grenzen van hun eigen professie 
heen te stappen. In het sociale domein is die ruimte er wel, 
maar wordt deze nog onvoldoende benut. In het zorgdomein 
is die ruimte er nog niet. Het sociale en zorgdomein zijn op 
dit moment nog twee werelden die eigenlijk naadloos op 
elkaar aan zouden moeten sluiten. Het gaat immers niet 
om het domein maar om de burger die zorg van beide 
domeinen nodig heeft.”  

DOORBRAKEN REALISEREN 
Kelly Esten, sociaal team Centrum onderschrijft dit met een 
voorbeeld. “Ik werk vanuit de Kredietbank Limburg in een 
sociaal team en loop er vaak tegenaan dat mensen schulden 
hebben, daardoor geen aanvullende zorgverzekering 
kunnen afsluiten en dan tegen problemen aanlopen.  
Dat proberen we dan creatief op te lossen. Laatst had ik 
een jonge cliënt in de bijstand die een knieoperatie nodig 
had. Ter voorbereiding op de operatie moest hij een aantal 
fysiotherapiebehandelingen ondergaan. Die zaten echter 
niet in zijn basisverzekering. Je moet bedenken, deze man 
had al zicht op een baan, maar daar kon hij pas na de 
operatie aan de slag. We hebben een doorbraak weten te 
realiseren door de fysiobehandelingen uit het werkbudget 
te betalen dat de gemeente Maastricht voor de sociale 

“

Casussenboek; identificeren van knelpunten  
bij burgers en hulpverleners 

Proef gestart met Wmo-spoedprocedures

Werkgroepen aan de slag met o.a.
•  Vergroten regelvrije ruimte  

(werkbudget sociale teams)
• Vergroten vrije ruimte beroepskrachten 
•  Aanpak knelpunten LVB doelgroep met  

GGZ problematiek 

Resultaten tot nu toe

Bianca Vaessen, projectleider gemeente Maastricht 
“ Door in de sociale teams integraal te kijken naar wat echt nodig is, met het 

gedachtengoed van Positieve Gezondheid als basis, lukt het steeds vaker  
om de vicieuze cirkel te doorbreken.”
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