
 
 

Thuiszorg bij A.L.S.  
Met optimale afstemming met het 
regionale A.L.S. behandelteam. 

 
Martine Melchers en Marga Jeuken van TVN-zorgt Nijmegen 

       Maaike van Asperen en Franny van Bergen Radboudumc Nijmegen  

 



1. Hoe gaat TVN-zorgt thuiszorgteam te werk. 
 

1. Hoe gaat het behandelteam van het 
Radboudumc te werk. 

 

1. Hoe verloopt de samenwerking tussen 
TVN-zorgt en Radboudumc. 

 

 

Inhoud 



 
Hoe gaat TVN-zorgt thuiszorgteam te werk. 

 



Zelf organiserend team 

Deskundigheid door: 

■E-cursussen/ cursussen ALS-centrum 

■ Langere inwerkperiodes bij cliënt 

■Scholing Radboudumc 

■Skillslab 

■ Intervisie -bijeenkomsten 

Google Drive 

Cursus aan andere thuiszorgorganisaties 

 
 

TVN-zorgt 



Aandachtspunten: 
 
- Wees reëel over hoe intensief het zorgen voor 
iemand met A.L.S. is 

 

- Stuur daarom ook aan op het  inzetten van 
het sociaal netwerk 
 

- Bij stellen van een PGB;  
Evalueer minstens 1x in het half jaar de zorg. 
Vraag bij zorgverzekeraar of je extra tijd voor 
het indiceren mag declareren. 
 

 
 
 

 
 

Indicatiestelling 



Aandachtspunten: 
 

- Maak gebruik van de expertise van het 
behandelteam 
 

- Zorg er voor dat het sociaal wijkteam/ WMO-
team/ basisteam op de hoogte is van de 
situatie 
 
 
 

 
 

Indicatiestelling 



Aandachtspunten: 
 
- Mantelzorgers/ familieleden zijn net zo 
belangrijk. Zonder hen kan cliënt niet thuis 
zijn/ blijven. 
- Zorg voor Advance care planning in 
samenwerking met de behandelend arts/ 
huisarts 
 
Wat zijn de wensen, doelen en voorkeuren van 
cliënt en mantelzorger voor de laatste 
maanden, weken en de zorg rondom het 
levenseinde. 
 
 

 
 

 
 

Organiseren van (thuis)zorg 



 

● Samenstelling team 
● Contactmomenten  
● MDO 

Hoe gaat het behandelteam van 
Radboudumc te werk. 



● Kennismaking - huisbezoek 
● Dagelijkse activiteiten die belangrijk zijn 
● Hulpmiddelen en voorzieningen 
● Contacten met gemeente - zorgverzekeraar - 

firma’s 

Hoe gaat ergotherapie van 
Radboudumc te werk. 



1. Is er samenwerking met andere disciplines? 
2. Wat gaat er goed in die samenwerking? 
3. Wat gaat er minder goed? 
4. Welke mogelijkheden zie je om de 

samenwerking te verbeteren? 

 

 

▶ Onderling discussiëren 

▶ Plenaire terugkoppeling 

Uitwisselen ervaringen 

http://www.tvnzorgt.nl/als-thuiszorg


Hoe verloopt de samenwerking tussen 
TVN-zorgt en het Radboudumc? 

 



Samenwerking  

▶ Huisbezoek ergotherapeut  

▶ Huisbezoek TVN-zorgt 

▶ Uitwisselen contactpersonen en gegevens  

(goedkeuring cliënt!) 

▶ Gezamenlijk problemen signaleren en 
mogelijkheden uitzoeken 

▶ TVN-zorgt bij MDO Radboudumc 

 
 



VRAGEN??? 



alsteam@tvn-zorgt.nl 

06-81007505 

Regio Nijmegen 
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