
Ronde 2: sessie 1
Verbinding tussen 

eerstelijnszorg en sociaal werk: 
winst voor ouderen 



Integraal willen we 
allemaal… maar hoe?







1. Klaske Wynia, onderzoeker Universitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG)

Persoonsgerichte en geïntegreerde  ouderenzorg:
Kenmerken, uitkomsten en borging

2. Annemarie Leenders, sociaal werker Stichting Welzijnswerk Hoogeveen

Theja Pruys, praktijkondersteuner huisartsen

Vitaal en aanwezig, integrale ouderenzorg in Hoogeveen

3. Vragen en discussie
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Integrale zorg: 
Waar hebben we het over?

Integrale zorg is het in samenhang vormgeven van 

preventie, zorg en welzijn om de gezondheid van 

burgers en kwaliteit van zorg te verbeteren en de 

groei in zorgkosten te verminderen. 

Naar: prof. dr. Caroline Baan, RIVM



Welbevinden van de oudere     

Zo lang als mogelijk en wenselijk thuis blijven wonen



Optimale integrale ouderenzorg

Combinatie van beide modellen

Chronic Care Model (CCM)    Population Health Management model



Optimale integrale ouderenzorg: 
bepalende kenmerken

• Anders organiseren

• Duurzaam samenwerkingsverband van organisaties 

• Preventieve en proactieve kernteams dicht bij huis

• Zelfmanagement support en preventieprogramma

• Besluitvorming ondersteunende hulpmiddelen

• Persoonsgebonden (of: persoonsgehouden) dossier

• Segmentatie van de populatie in (risico)profielen

• Alle thuiswonende ouderen

• Passende zorg(intensiteit) per profiel

• Variërend van groepsactiviteiten tot intensief casemanagement



Chronic Care Model

Samenhangende, proactieve en preventieve, 

persoonsgerichte zorg



Verbinden van organisaties



Multidisciplinair kernteam dicht bij 

huis  

o Verbinden wonen, welzijn en 

zorg

o Preventief en proactief

o Generiek waar mogelijk 

specifiek waar nodig

o Netwerk van professionals en 

informele hulpverleners 

Anders organiseren

• Huisarts 

• Specialist ouderengeneeskunde

• Wijkverpleegkundige 

• Sociaal werker



Zelfmanagement support en 

preventieprogramma   

o Ondersteunen zelfredzaamheid en 

eigen regie

o Pijlers voor gezond blijven: 

voeding, bewegen en sociale 

contacten

o Trainen van professionals in 

nieuwe rol

Anders organiseren



Persoonsgebonden/gehouden 

dossier

o Alle disciplines en organisaties 

registreren in één dossier

o Oudere is eigenaar 

o Panelview en agenda voor 

teams

o Webbased

Anders organiseren



Beslissing ondersteunende 

hulpmiddelen

▪ Diagnostische hulpmiddelen

▪ Standaarden en richtlijnen 

▪ Passend bij 

gezondheidsproblemen van de 

oudere

▪ Toegankelijk opgenomen in het 

(elektronisch) dossier

Anders organiseren



Population Health Management model

Segmentatie van de populatie in profielen 

voor passende zorg(intensiteit)



Alle thuiswonende ouderen (75+)

Robuust
64%

Kwetsbaar
16%

Complexe 

zorgbehoeften

20%

Jaarlijks een vragenlijst

namens de huisarts

Triage naar risicoprofielen:

Geen medische diagnoses



Of: indelen in ouderenprofielen
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Uitkomsten onderzoek
optimale integrale ouderenzorg

o Ouderen voelen zich veilig en geborgen en ervaren meer eigen 

regie

o De prevalentie en ernst van gezondheidsproblemen nemen 

(duurzaam) sterk af

o Casemanagers zijn beter in staat aan te sluiten op behoeften en 

ouderen en kunnen beter preventieve en proactieve zorg te verlenen  

o Langetermijnuitkomsten zijn (overall) gunstig voor de ouderen, 

kwaliteit van zorg, zorggebruik en kosten

Publicaties onderzoek: www.samenoud.nl



Borging SamenOud

o Bepalende kenmerken voor optimale integrale ouderenzorg

o Regionale samenwerkingsverbanden

o Drenthe: provincie breed en lokaal per gemeente

o Kwaliteitstandaard persoonsgerichte en geïntegreerde ouderenzorg

o Op verzoek van Zorginstituut en NPO: in voorbereiding 

o Advies, onderzoek en ontwikkeling persoonsgerichte en geïntegreerde zorg voor kwetsbare 

mensen 

o Onderzoekers SamenOud/UMCG





Hoogeveen en de ouderenzorg

Ronde 2: sessie 2



Pilot ouderenzorg in het kort

• Decentralisatie in het sociale domein

• Gemeente benadert het gezondheidscentrum

vanwege reeds bestaande verbindingen 

• Kerngroep start eind 2013

• Organisch proces 



Doelstelling gemeente

• Samenwerking tussen zorg en welzijn verbeteren en van elkaar leren

• Tijdig signaleren van kwetsbare ouderen

• Behoud en uitbreiding sociale netwerk

• Stimuleren van gezonde leefstijl (bewegen en    voeding)



werkwijze

• Casefinding via 

a. de huisarts

b. WMO, huishoudelijk hulp, thuiszorg, wijkteam, gebiedsteam, 
bewoners

• Methodiek 

Doelgroep thuis bezoeken

Vragenlijst welbevinden afnemen

Ondersteuningsplan oudere opstellen en voortgang bewaken 

Signaleren en bundelen behoeften (opbouwwerk)



Resultaten 

• Signalering is verbeterd

• Er wordt meer gebruik gemaakt van de sociale kaart en 
professionals weten elkaar te vinden

• Kruisbestuiving disciplines

• Innovatieve werkwijze (bv bewoners koppelen, 
restaurantbonnen uitreiken, kwaliteiten ouderen inzetten ipv
problemen in kaart brengen, beweegdag geresulteerd in 

beweeggroep)

• Ketenzorg ouderen is een feit



Praktijkverpleegkundige (POH)

huisarts

• Van geprotocolleerde zorg naar complexe ouderenzorg

• Pilot in samenwerking met de gemeente

• Bredere kijk medisch-welzijn



Regulier MDO 

• Maandelijks Mdo overleg

• Maatschappelijk werker-wijkverpleegkundige-POH-huisarts-

specialist ouderengeneeskunde-opbouwwerker-

mantelzorgconsulent-wmo consulent-fysiotherapeut

• Initiatief huisarts cliënten via EGPO

• POH is de spil in het geheel, inzage medisch dossier



Praktijkvoorbeeld 1

• Meneer Jansen



Praktijkvoorbeeld 2

• De beweegdag



Praktijvoorbeeld 3

• Klant blijft in beeld: mevrouw F



Aandachtspunten 

• Hoe krijgen en houden we de deelnemers in beeld? 

• Gebruik EGPO 

• Privacy 



Vragen



‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ 



Dankuwel! 


