
Kick-off Praktijktuinen Wzd

Regio Lekstroom
Waarom doen jullie mee aan de praktijktuin? 

Waar willen jullie eind 2022 staan?

Eind 2022 smullen we samen van een mooie oogst, passend bij de grond waarin we zaaiden: heldere samenwerkingsafspraken,
inclusief financiële borging, praktische handvatten voor de betrokken zorgprofessionals en cliëntinformatie. 
 

Met wie wordt allemaal samengewerkt in de praktijktuin?

Netwerkorganisatie DuurSaam Houten (ondersteuning en zorg aan ouderen) bestaande uit oa geïntegreerde eerstelijnszorg, VVT
organisaties Buurtzorg, Santé en ZorgSpectrum. De samenwerkingsafspraken nemen we mee naar Nieuwegein &
Vijfheerenlanden. En: Alzheimer Nederland regio Lekstroom, ZorgSpectrum cliëntenraad ‘Bij U Thuis’ van ZorgSpectrum en
ketencoördinator dementie.

Kun je uitlichten hoe de huisarts, de POH, Casemanager en/of SO's zijn ingebed?

In elke gemeente werkt het MGT van ZorgSpectrum (SO/casemanager) samen met huisartsen/POH tijdens MDO’s, waarin ook
ruimte is voor casuïstiekbesprekingen. 

Zijn er punten die je nu al graag wilt delen met de anderen?

Oktober is de Wzd-maand bij ZorgSpectrum. Kennisoverdracht en bewustwording staan centraal: d.m.v. infobrieven voor de
diverse functies, interactieve presentaties in onze Grand Café’s, e-learnings en Wzd-filmpjes en Wzd-intranetpagina’s. De Wzd-
maand wordt afgesloten met multidisciplinaire teambijeenkomsten (intramuraal en extramuraal) aan de hand van zelf
ingebrachte Wzd-casuïstiek. 

Wat zou je willen vragen aan je mede - tuinen?
                                                                                                                                                                                                            
Wij zijn nieuwsgierig wat de zaaiplannen van de andere tuinen zijn en of er ergens 
al geoogst is? 

Waarom: Los van elkaar zijn de organisaties in onze regio bezig met implementatie van de Wzd. Alle betrokkenen stellen vragen
over de haalbaarheid van de Wzd extramuraal. Er is sprake van een kennishiaat. De Wzd-rollen en verantwoordelijkheden zijn nog
niet verdeeld. De praktijktuin zal stimulerend werken om hierin samen op te trekken, de benodigde Wzd-afspraken te integreren
met bestaande samenwerkingsafspraken. 
Wat: We starten de praktijktuin binnen het bestaande samenwerkingsverband DuurSaam Houten en het in april 2022 te openen
Vertrouwde dorp (particulier). Na het proeven van de Houtense oogst in de zomer 2022, stellen we waar nodig het zaaiplan bij en
gaan we ook tuinieren op onze velden in Nieuwegein en Vijfheerenlanden. 
Hoe: Wzd-scholing van medewerkers van de thuiszorg, het mobiel geriatrisch team (casemanager/SO/psycholoog) en
huisartsen/POH’s. Multidisciplinair wordt het stappenplan vertaald naar de extramurale setting en werkafspraken gemaakt over
de Wzd-rollen. Maandelijks zijn er casuïstiekbesprekingen: samen inventariseren we de obstakels en kansen rondom het
signaleren, toepassen en terugdringen van onvrijwillige zorg in de thuissituatie. Hiermee scherpen we onze werkwijzen aan. 

 


