
 

 

Bijlage 4: Evaluatie kennis- en behandelcentrum 

 

Informatie over de ‘driehoek’ arts - leidinggevende -  verpleegkundige  

In 2019 is een start gemaakt met de nieuwe invulling van de triage in de driehoek arts - 

leidinggevende en verpleegkundige . Er zijn bijeenkomsten geweest om de triage beter te laten 

verlopen. De opkomst bij de eerste bijeenkomst met verpleegkundigen was  hoog en we hebben met 

elkaar nagedacht over welke taken de verpleegkundige op zijn/haar eigen locatie zelfstandig kan 

uitvoeren. Hierin is met name triage, wondzorg, INR-controle (voor sommige locaties) 

verpleegtechnische handelingen en het geven van scholing en coaching naar voren gekomen. Er is 

ook nagedacht over wat daarvoor nodig is. En dat is met name  voldoende verpleegkundige formatie, 

maar ook kennis, ervaring en vertrouwen. Ook is er kennisgemaakt met een projectverpleegkundige. 

Haar taken bestonden voornamelijk uit het in kaart brengen van de verpleegkundige zorg zoals die 

nu is en het geven van adviezen voor het herstructureren van de verpleegkundige zorg. Tevens 

hebben we kennisgemaakt met de geriatrisch verpleegkundige. Zij maakt deel uit van het 

verpleegkundig team en zal worden ingewerkt door de praktijkverpleegkundigen. Zij zal voornamelijk 

op de PG-afdelingen gaan werken, veelal in samenwerking met de psychologen/specialist 

ouderengeneeskunde. 

Tevens is een verpleegkundige afgestudeerd als verpleegkundig specialist en zij is werkzaam als VS op 

de revalidatieafdeling  

Ook is een verpleegkundige gestart met de opleiding verpleegkundig specialist op het gebied van 

palliatieve zorg. 

           

Overige zaken: 

• Medewerkers KBC zijn in presentie geschoold en werken volgens het presentiegedachtegoed 

• Medewerkers hebben opleidingen gevolgd zodat zij voldoen aan de eisen van het 

kwaliteitsregister. Alle vakgroepen hebben een meerjarig opleidingsplan geschreven voor 2020-

2025 gekoppeld aan het A3 jaarplan van de organisatie.   

• Onderzoek en implementatieplan door student Sportkunde Hogeschool Inholland. Fundraising 

generatietuin: er is een bedrag van 62.000 euro opgehaald, gaat gerealiseerd worden voorjaar 

2020. 

• Marktonderzoek positionering KBC door student bedrijfskunde CHE is in december 2019 

afgerond. Hierdoor is inzicht verkregen hoe het KBC zich nog meer kan positioneren binnen de 

regio en welke samenwerkingen mogelijk voor de toekomst interessant kunnen zijn voor 

Norschoten. 

• Samenwerking Welzijn Barneveld, Siza, Norschoten om nazorg voor mensen met NAH te 

organiseren. NAH interactief. Op iedere oneven maand op woensdagavond is er een NAH- 

bijeenkomst voor cliënten, familie en mantelzorgers om lotgenoten contact en nazorg te 

verlenen. 
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• In samenwerking met het KBC Norschoten en Klimmendaal is er een poliklinische 

revalidatiebehandeling opgestart zodat de revalidatie-arts nu elke week spreekuur houdt en 

mensen uit de regio PRB kunnen ontvangen op de locatie Klaverweide. Als deze cliënten 

monodisciplinair behandeld kunnen worden, worden deze cliënten doorverwezen aan de 

eerstelijnsbehandelaren van Norschoten. Verder is er een pilot gaande op de revalidatie-afdeling 

om te onderzoeken of op de GRZ-afdeling, ook hoogintensieve revalidatiezorg voor 18- plus 

ingericht kan worden.  

• Samenwerking met ’s Heeren Loo: Er is een speeddate georganiseerd met ’s Heeren Loo-

behandelaren. Door veranderingen in de zorg zouden zorgorganisatie Norschoten en 

zorgorganisatie ’s Heeren Loo in de toekomst hun krachten kunnen bundelen en de 

samenwerking kunnen aangaan.  Norschoten behandelt vooral cliënten met lichamelijke 

aandoeningen en heeft specialisaties op het gebied van ouderenzorg. ‘s Heeren Loo behandelt 

vooral jong volwassenen/volwassenen met meervoudig complexe aandoeningen, zowel 

lichamelijk als geestelijk. 

Door verschuivingen van doelgroepen en het stijgen van de leeftijd zijn er soms complexe vragen 

die je zelf als organisatie niet op kunt lossen. Norschoten ziet steeds meer jong volwassenen met 

meervoudig complexe aandoeningen en ’s Heeren Loo heeft cliënten die steeds ouder worden. 

Dit vraagt voor beide organisaties een andere expertise waarbij wij elkaar mogelijk kunnen 

helpen. Wat: het kennis- en behandelteam van Norschoten organiseert een speeddate met lunch 

voor behandelaren die betrokken zijn bij deze doelgroepen. Doel: behandelaren maken kennis 

met elkaar en onderzoeken waarin we elkaar kunnen versterken. Er zijn vervolgafspraken 

gemaakt. 

• Wetenschapscommissie is opgezet  

Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteit van zorg hebben veel invloed op elkaar. 

Met wetenschappelijk onderzoek wil Norschoten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de 

geriatrische zorg en behandeling/revalidatie en het verbeteren van diagnostiek en behandeling 

voor de ouder wordende mens. Om dit te bereiken is de wetenschapscommissie opgericht. Met 

het oprichten van de wetenschapscommissie willen wij de samenwerking met kennisinstituten 

aangaan om zo uit te groeien tot expertisecentrum op het gebied van geriatrische zorg en  

behandeling. Door mee te werken aan landelijke onderzoeksprojecten, maar op termijn ook zelf 

wetenschappelijke onderzoeks- en innovatieprojecten uit te voeren. wil de 

wetenschapscommissie het evidence based werken binnen Norschoten stimuleren. Het is 

hiervoor noodzakelijk om goed gestructureerde behandelprogramma’s te hebben, die het 

mogelijk maken om relevante gegevens te verzamelen en te analyseren. De resultaten die dit 

oplevert, kunnen bijdragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg. 

De wetenschapscommissie wil dit bereiken door relevante vragen te bundelen, aan te sluiten bij 

huidige onderzoeksprojecten van verschillende universiteiten en uiteindelijk zelf onderzoeken te 

faciliteren. Daarnaast wil de commissie relevante kennis uit nieuw onderzoek delen met alle 

medewerkers in de organisatie, zodat Norschoten daar in het geheel voordeel van kan hebben. 

 

 

 


