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Verkennend onderzoek naar 
nieuwe zorgvormen o.a. ELV

In één keer goed!





Doelen:

• Het verbeteren van bestaande integrale zorginitiatieven voor

thuiswonende ouderen met verschillende behoeften op het gebied 

van gezondheid en welzijn.

• Ervoor zorgen dat de opgedane kennis en verbeteringen toepasbaar

zijn op andere zorgsystemen en regio’s in Europa.

SUSTAIN

Samen werken aan 

verbeteringen

14 case studies:

(overkoepelende) analyse

Roadmap

Hoe?



SUSTAIN

Pro-actief Eerstelijn & Ziekenhuis

Geriatrics Osona (CAT)

Social/healthcare integration Sabadell 
(CAT)

Geriatric Care Model (NL)

Regio Arnhem (NL) 

Over 75 Service (UK)

Thuiszorg / Dementiezorg

Gerontopsychiatric Centre (AT)

Alutaguse Care Centre (EST)

Medendi (EST)

Careworks Berlin (DE)

Surnadal Holistic Care at Home (NO)

Revalidatiezorg

Careworks Berlin (DE)

Surnadal Holistic Patient Care at Home 
(NO)

KV RegioMed Zentrum Templin (DE)

Transmurale zorg

Swale home first (UK)

Palliatieve Zorg

Coordinated Palliative Care (AT)



• Kwetsbare ouderen op de SEH en HAP neemt toe

• Complexe zorgproblematiek, die gespecialiseerde en 

multidisciplinaire know how vraagt

• Geen medische specialistische zorg nodig

Maar wat dan wel, en hoe regel ik dat

? ? ?
Wijkverpleging ELV GRZ WLZcrisis WLZ

In één keer goed: spoed- en crisiszorg



Veelheid aan keuzes

Huidig:

Verschillende 
indicatiestellers, 

verschillende 
financiering, 

verschillende belangen

Stroomlijnen 
keuzes

Gewenst:

Vanuit huis is duidelijk 
voor cliënt en 

professionals wat de 
keuze is als er meer 

zorg nodig is; verwijzing 
naar de juiste plek. 

Invloed op verwijzing



- Samenwerkingsafspraken in 
het netwerk in Arnhem

- Routekaart voor kwetsbare 
ouderen in thuissituatie: 

integrale zorg

- Kwalitatief onderzoek   
(Sustain): rapportage van 

cliëntervaring en professionals

- Inzicht in patiëntjourney, 
meedraaien op de SEH. 

Andere Taal en Focus. 

- Inventarisatie en analyse: Hoe gaan 
we elkaar ondersteunen?

- Kwantitatief onderzoek: 
rapportage in- door- en 

uitstroom, kwaliteit van zorg, 
effectiviteit en efficiëntie

Inrichting voorportaal 
o.b.v. van behoefte 

en wens cliënt

Uitkomsten tbv voorportaal



Overkoepelende patronen case studies:

• Verschillende talen

• Financiële complexiteit

• Weinig ondersteuning voor mantelzorgers

SUSTAIN

Samenwerking Informatie uitwisselingPersoonsgericht werken

Verbeterprojecten:



Integrale samenwerking is niet te koop!

Stelling


