
Werving testers zorgprofessionals bij CV&V 
 
 

Doe mee met de implementatie van functioneringsgericht voorschrijven! 
 
Begin 2020 starten we met een pilot rondom de implementatie van functioneringsgericht 
voorschrijven en het PES+ formulier. En daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste 
collega’s die willen meedenken en bij willen dragen aan een succesvolle implementatie. We 
vertellen je graag meer over functioneringsgericht voorschrijven en deze pilot.  
 
Wat is functioneringsgericht voorschrijven? 
 
Functioneringsgericht voorschrijven wil zeggen dat er in het proces van voorschrijven het 
functioneren van de cliënt centraal staat. Daarbij moet de hulpmiddelenzorg cliëntgericht, 
doeltreffend, doelmatig en transparant zijn. Dat laatste betekent dat inzichtelijk moet zijn 
waarom gekozen is voor dat specifieke hulpmiddel.  

Het is belangrijk dat een continentiehulpmiddel past bij de persoonlijke situatie van de 
cliënt. Zo kan iemand met kinderen en een lichamelijk zware baan andere behoeften 
hebben dan iemand die minder actief is. Daarvoor is een passend hulpmiddel nodig en 
moeten er voldoende keuzemogelijkheden zijn om maatwerk te bieden bij het 
voorschrijven.  

PES+ formulier 
 
Om een hulpmiddel functioneringsgericht én gestandaardiseerd te kunnen voorschrijven en 
vervolgens ook beschikbaar te maken voor de cliënt, is het PES+ formulier ontwikkeld.  
De afkorting PES staat voor Probleem Etiologie Symptomen. De plus is toegevoegd om 
duidelijk te maken dat er ook rekening gehouden wordt met gebruiker gerelateerde en 
product gerelateerde factoren. De zorgprofessional vult het formulier in samen met de 
cliënt, waardoor alle aspecten van functioneringsgericht voorschrijven meegenomen 
worden.  
 
Pilot 
 
De pilot start in het eerste kwartaal van 2020. In deze pilot testen we het PES+ formulier 
(digitaal en offline) en hoe dit in de praktijk werkt. Het voorschrijven van 
continentiematerialen door middel van dit formulier zal getest worden met echte 
zorgprofessionals en echte cliënten. Daarbij is jouw deelname en feedback zeer welkom. 
 
Doe mee 
 
Het is belangrijk dat de groep testers bestaat uit een diverse groep zorgprofessionals. Het 
maakt dus niet uit of je al veel of weinig werkervaring hebt of waar je werkzaam bent.  
We hebben gekeken naar hoeveel tijd het je extra gaat kosten. Onze inschatting is dat het 
niet veel extra tijd zal kosten ten opzichte van het huidige voorschrijven. Wél vragen we een 
korte evaluatie om daarmee het PES+ formulier waar nodig te verbeteren. 



Na ontvangst van de aanmeldingen, beginnen we met het maken van een selectie. Zoals 
gezegd willen we een diverse groep testers inzetten, maar ook is het belangrijk spreiding te 
hebben qua zorginstellingen en leveranciers waar mee gewerkt wordt.  
 
Wil je bijdragen aan de succesvolle implementatie van functioneringsgericht voorschrijven 
en denk je graag mee? Meld je dan vóór 1 februari 2020 aan door een e-mail te sturen naar 
Secretaries.continentie@venvn.nl.  
Zet in de e-mail de volgende gegevens: 

• Naam 

• E-mailadres 

• Functie 

• Zorginstelling waar je werkzaam bent 

• Werkzaam binnen 1e of 2e lijn 

• Aantal maanden/jaren dat je continentiehulpmiddelen voorschrijft 

• In hoeverre je bekend bent met functioneringsgericht voorschrijven 

• Bij welke leverancier je de meeste hulpmiddelen aanvraagt  
 
We kijken uit naar je deelname.  
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