
 

Afronding werkzaamheden Werkgroep evaluatie zorgbedmb-app 
Datum: 5-10-2021 

Op 14-9-2021 vond het 2e en tevens laatste overleg van de werkgroep plaats. Aanwezig: Fons van de 
Gevel (de Wever, voorzitter), Moniek Gordijn (Primacura), Monique Helmers (Primacura), José 
Verheijden (Mijzo), Jan Lam (Zorgnetwerk Midden-Brabant). Daar zijn de uitkomsten besproken van 
de enquête die gehouden is onder huisartsen van Primacura over de werking van de zorgbedmb-app. 
 

Gemaakte opmerkingen 

• Veel positieve reacties uit de enquête van Primacura onder de h.a., dat is mooi 
• Niet iedereen van beide kanten (verwijzers/h.a. en VV&T) is altijd goed op de hoogte van de 

soorten bedden en de werking van de app 
• Reacties in enquête sterk uiteenlopend 
• Problemen met de verschillende soorten bedden 
• Beperkt gebruik vd consultatiefunctie 
• Wat helpt:  

o de andere zorgverlener goed kennen 
o korte lijntjes hebben met elkaar 
o een goed werkende app 

• De evaluatie laat zien dat de aanbevelingen al opgepakt zijn; er worden nu volgende stappen 
gezet 

• De evaluatie is ondersteunend aan het huidige proces 
• Er gaat een memo met onze aanbevelingen naar het overleg van het GN dat 5/10 bij elkaar 

komt 
• Hoe vaak komt het voor dat je verschillende antwoorden uit de VV&T sector krijgt? 
• Pg-crisissen: ouderenzorg is ingewikkeld, elke casus is uniek en je kan er met 5 brillen naar 

kijken; werk aan creatieve oplossingen; 
• In 85 % van de gevallen werkt de app goed, voor 10% gaan we verbeteracties opzetten en 

uitvoeren, de laatste 5% blijft maatwerk. 
• Productie ELV (hoog) in de regio is de laatste maanden gehalveerd 
• Door minder aanbod wijkverpleging komt er meer vraag naar andere producten die nu in de 

app zitten of gaan komen 
• Een goede werking van het hele systeem staat en valt met de poppetjes; het is en blijft 

vooral mensenwerk. 
• De app wordt ge-upgrade om alle soorten bedden erin op te nemen. Stuurgroep ‘Bruggen 

bouwen’ werkt dit verder uit. 
 

Vervolgacties, cq uitwerken. Huiswerk voor de WBR (Werkgroep bekende regelingen) 
• Belangrijk naar de toekomst:  

o info en techniek op orde 
o Kennis over de mogelijkheden tussen de oren zien te krijgen van de 

professionals/zorgverleners aan beide kanten, cq de verwijzers en de VV&T (dat is de 
opdracht aan de WBR (komt 12-10-2021 bij elkaar). 

• Monique Helmers: neem vooral zorgverleners in avond-, nacht- en weekendtijden mee in de 
voorlichting. 

• Vooral acties gevraagd op: welke patiënt past op welk bed? 
• Hoe kunnen we de consultatiefunctie verbeteren? O.a. door centraal nummer. 
• De evaluatie daagt uit tot het onderhouden van warm contact. 


