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Project Ketenzorg
Voor je ligt het project Ketenzorg. In dit project ga je aan de slag met ketenzorg rond een
aandoening. Je werkt in groepjes van drie of vier studenten. Aan het einde van het project
geven alle groepjes een presentatie.
Er zijn acht projecten Ketenzorg te verdelen:
1. Project Ketenzorg diabetes mellitus type 2
2. Project Ketenzorg COPD (chronische obstructieve longziekten)
3. Project Ketenzorg CVA
4. Project Ketenzorg dementie
5. Project Ketenzorg depressie
6. Project Ketenzorg palliatief-terminale zorg
7. Project Ketenzorg dwarslaesie
8. Project Ketenzorg Parkinson.

Inleiding
Bij ketenzorg werken aanbieders van zorg, welzijn en wonen als één team samen met de
cliënt en zijn naasten. Door de zorg samen te organiseren, heeft de cliënt minder last van
de ‘muren’ tussen verschillende zorgorganisaties. De zorg is dan goed op elkaar afgestemd.
Doel van ketenzorg is dat de cliënt optimale zorg krijgt, op een efficiënte en cliëntvriendelijke
manier. Het uitgangspunt is dat de cliënt zo veel mogelijk zelf de regie in handen heeft. De
huisarts houdt het totaaloverzicht over de gezondheidssituatie van de cliënt.

Het project Ketenzorg bestaat globaal uit de volgende onderdelen:
• Jullie brengen de keten rond de aandoening in kaart.
• Jullie maken een flyer over ketenzorg.
• Jullie presenteren de flyer aan de klas.
• Jullie maken een persoonlijk reflectieverslag.

Hoe sterker de schakels in de keten, hoe beter de
ketenzorg.
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Leerdoelen
Dit project heeft de volgende leerdoelen:
• Je kunt uitleggen hoe de keten rond de aandoening eruitziet, in woorden en in een

schema.
• Je kunt uitleggen wat de rol van de cliënt in de keten is.
• Je kunt uitleggen wat de aandachtspunten zijn voor optimale samenwerking binnen

de keten.

Projectbeschrijving
De kernopdracht in dit project is het maken van een flyer. Dit is een creatieve opdracht,
waarbij zowel de inhoud als de vormgeving van de flyer meetellen voor de beoordeling.

Doelgroep en doel
De flyer is voor hulpverleners. Jullie zijn zelf de doelgroep. De flyer heeft twee doelen:
• een helder beeld geven van de zorgketen rond de aandoening
• toekomstige hulpverleners enthousiast maken om in de keten te werken.

Inhoud flyer
In de flyer komen verschillende aspecten van de keten aan bod. Welke onderdelen dit zijn,
kiezen jullie zelf. Er zijn wel verplichte onderdelen. In de flyer geven jullie in ieder geval
antwoord op de volgende vragen:
• Hoe ziet de keten eruit?
• Welke zorgverleners zijn betrokken bij de keten?
• Wat is de rol van deze zorgverleners?
• Hoe werken zij met elkaar samen? (wat zijn de aandachtspunten hierbij)
• Wat is de rol van de cliënt in de keten?
• Welke ervaringen hebben mensen met deze keten?

Kies een project dat bij jullie groepje past. Misschien heeft iemand van jullie al kennis van
een aandoening of keten, of willen jullie hierover graag meer weten. Bespreek de keuze
samen met de docent of klassikaal. Zorg dat elk groepje een project heeft waar het graag
mee aan de slag wil.

Casus
Jullie doen je BPV in gezondheidscentrum ‘Onze Zorg’ en zitten in de laatste weken. De
organisatie ‘Onze Zorg’ richt zich op allerlei soorten cliënten en heeft ervaring met zowel
eenvoudige als (zeer) complexe zorg.

Het gezondheidscentrum is uitgebreid de laatste tijd. Er zijn veel nieuwe hulpverleners
bijgekomen en het aantal cliënten is gegroeid. Het gezondheidscentrum heeft ‘optimale
ketenzorg’ uitgeroepen als speerpunt in de communicatie voor de komende jaren. De
BPV-begeleider vraagt jullie om een flyer te maken over ketenzorg voor de nieuwe
hulpverleners.

Opdrachtgever
Gezondheidscentrum ‘Onze Zorg’ is een centrum dat zo’n 50.000 cliënten bedient. Het
centrum biedt 24-uurszorg, van eenvoudige tot zeer specialistische zorg. Er wordt gewerkt
in vaste teams van betrokken en ervaren zorgverleners. Samen met andere hulpverleners
zoals de huisarts, mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties), wordt de zorg zo veel mogelijk
dicht bij de mensen thuis georganiseerd.

5

Project Ketenzorg




