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Functioneringsgericht voorschrijven (FGV) 

Generieke definitie binnen hulpmiddelenzorg 

 

De zorgvrager krijgt het juiste hulpmiddel dat enerzijds zo goed mogelijk past bij het 
gezondheidsprobleem, de behandeling, het gewenste functioneren en de wensen en 

mogelijkheden van de betreffende cliënt (doeltreffend) en anderzijds niet duurder is dan 
nodig om aan die eisen te voldoen (doelmatig).  

 

 



Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen 

• Functioneringsgericht voorschrijven óók rekening houden met de specifieke omstandigheden van de cliënt (bijv. 
leefomstandigheden) 

 

• Voorschrijven o.b.v. functionele eisen aan het hulpmiddel (dus niet voorschrijven op merk/type) 

 tenzij:  a) er slechts één hulpmiddel is 

  b) er een zorginhoudelijke noodzaak is 

 

• Cliënt moet keuze hebben uit meerdere hulpmiddelen met dezelfde functionaliteiten (is relatief: niet één, niet 
alles) 

 

Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg ook in het Register van het Zorginstituut 

https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/generiek-kwaliteitskader-hulpmiddelenzorg/Paginas/Home.aspx  

 



PES+ binnen de module continentie 

Wat is de PES-methode 

Methode om verpleegkundige diagnose te stellen d.m.v.: 

P:  Problemen 

E:  Etiologie (oorzaak) 

S:  Symptomen 

 

Wat betekent de + 

Cliëntkenmerken en 

HRIU Gebruiker gerelateerde factoren (leeftijd, mobiliteit, medicatie, etc.) 

PRIU Product gerelateerde factoren (pasvorm, absorptie vermogen, etc.) 

 



Ontwikkeling van het PES+ formulier 

• Ontwikkeld in samenwerking met de keten: zorgprofessionals, leveranciers, fabrikanten, patiënten 

 

• Prototype  

• Is gemaakt door een extern bureau 

• Getest door zorgprofessionals  

 

• Presentaties in het land voor zorgprofessionals 

 

• Communicatie 

• Filmpjes over FGV en Module continentie 

• Storyline 



Het PES + formulier 

Kenmerken van de patiënt. 

• Heeft de patiënt een lichamelijke beperking 

• Heeft de patiënt een verstandelijke beperking 

• Op wat voor manier maakt de patiënt transfers 

• Hoe is de rompstabiliteit van de patiënt 

• Gebruikt de patiënt een mobiliteitshulpmiddel 

• Heeft de patiënt een beperkte handfunctie 

• Hoe is het gezichtsvermogen van de patiënt 

  

Activiteiten 

• Hoe ziet het dag-nachtritme, 24 uurs ritme, van de patiënt er uit 

• Actief/passief/bedlegerig 

• Verricht de patiënt werkzaamheden 

• Onderneemt de patiënt maatschappelijke/sociale activiteiten 
 

Afhankelijkheid 

• Kan de patiënt zelfstandig het toilet bereiken 

• Hoe verwisselt de patiënt materiaal 

• Zelfstandig /met hulp/niet 

• Hoe wordt de patiënt verzorgd 

• Mantelzorg/partner/thuiszorg/etc. 

 

Externe factoren 

• Heeft de patiënt allergieën 

• Welke medicatie gebruikt de patiënt 

 

Overige 

• Zijn er aanvullende factoren belangrijk voor de oplossingsrichting 



Voordelen voor de keten 

• Uniformiteit in voorschrijven door de hele keten  

• Minder tijdrovend voorschrijven 

• duidelijkheid in de keten 

• snel en makkelijk de benodigde informatie in te voeren 

• Kwaliteit en volledigheid van de informatie te vergroten d.m.v. complete en eenduidige aanvragen  

• Resultaten 

• De zorgprofessionals zijn enthousiast over het prototype 

• Daar waar nodig is een specifieke onderbouwing voor specifieke producten dan wel merken 

• Als de PES+ niet volledig is neemt de verpleegkundige van de leverancier de PES+ over 

• Sneller een totaalbeeld van de patiënt waardoor risico op niet passende producten geminimaliseerd wordt. 



Digitalisering 

De wens van alle stakeholders om zoveel mogelijk te digitaliseren. 

 

1) dit werkt snel en efficiënt 

2) data wordt vastgelegd en kun je voor analyse gebruiken 

3) Uniformiteit in de keten 

 

Daar waar niet digitaliseert gewerkt kan worden bestaat de mogelijkheid om middels een papieren versie de 
PES+ te gebruiken. 



Centrale of decentrale implementatie? 

Voor de korte termijn 2 opties  

 

• Decentraal: Implementeer het PES+ formulier in de 
systemen van de leveranciers 

 

• Centraal – Decentraal: Implementeer het PES+ formulier 
in centraal systeem en maak koppelingen met de 
systemen van leveranciers 

Zorg 
verlener 

Zorg 
verlener 

Leverancier 

Zorg 
verlener 

Leverancier 

Leverancier 

Zorg 
verlener 

Zorg 
verlener 

Leverancier 

Zorg 
verlener 

Leverancier 

Leverancier 

Centraal 
systeem 



Gekozen voor decentrale implementatie 
 
• Deze manier van werken bestaat al in de keten 

 

• Systemen bestaan al bij leveranciers en veel is al geregeld 

• Aanmelden en inloggen 

• AVG en veiligheid 

• Beheer en onderhoud 

 

• Technisch is dit veruit de minst complexe en relatief goedkope oplossing 

 

• Oplossing introduceert geaccepteerde varianten van het PES+ formulier 

• Iedere leveranciers heeft eigen look en feel 

• Volgorde van vragen en functionaliteiten rondom het formulier kunnen afwijken 

 

 

 

 



De stappen van theorie naar praktijk 

• Realiseren PES+ formulier bij (enkele) leveranciers 

 

• Pilot met echte patiënten 

• Randvoorwaarden pilot invullen        hier zijn we nu 
• Testgroep samenstellen 
• Testprocedure vaststellen 
• Testgroep opleiden 
• Testen en begeleiden 
• Evalueren en eventueel aanpassen 

 

• Landelijke implementatie PES+ 
• Opleiden zorgprofessionals 

• Communicatie 

• Gebruiken 

 

 



Randvoorwaarden pilot 

• Een pilot waaraan echte patiënten deelnemen om zo representatief mogelijk het PES+ formulier in de 

praktijk te testen.  

 

• Dit vereist zorgvuldigheid voor: 
• Patiënt: geen nadelige consequenties tbv kwaliteit en financiering van continentiemateriaal 

• Zorgprofessional en leveranciers: goede monitoring van pilot vergt in eerste instantie extra werk 

• Leverancier: kans op desinvestering minimaliseren 

 

 

 

 

 



Onze tips voor succes 

 

 
• Besteed extra aandacht aan de lange en complexe ketens met veel stakeholders 

 

• Breng de keten fysiek bij elkaar 

• Verdeel werk in logische werkgroepen (digitalisering, communicatie, implementatie) 

• Breng onderlinge afhankelijkheden vroeg in beeld  

• Stimuleer ketensamenwerking door multidisciplinaire werkgroepen 

• Leg afspraken en besluiten vast 

• Heb aandacht voor onderling vertrouwen en begrip 

• Communiceer 

 

 

 

 



Onze tips voor succes 

 

 
• Tijd van betrokken mensen is schaars 

• Van te voren goede afspraken maken over tijd 

• Verdeel het werk en zorg voor backup 

• Ruim van te voren afspraken inplannen 

• Investeer tijd om tijd te winnen 

 

• Doorlooptijd van ontwikkeling van producten is lang 

• Zorg dat er tastbare zaken gemaakt worden, zoals demo’s,  

    halffabrikaten, prototypes 

• Verwachtingsmanagement en communicatie 

 

• Lange doorlooptijd en weinig tijd van mensen kunnen elkaar versterken => voorkom dit! 

 

 

 

 

 

 

 

Weinig tijd 

Weinig 
voortgang 

Afnemende 
motivatie 



 

 

Zijn er nog vragen? 


