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Zorg voor kwetsbare ouderen
Alle domeinen werken samen
Tool voor een goede balans tussen kosten en baten
Hoe kun je vanuit verschillende disciplines en domeinen komen tot een bestendige integrale
aanpak van de zorg voor kwetsbare ouderen? Hoe weeg je elkaars inzet af en stel je vast wat
de meerwaarde is van een bepaalde zorgaanpak? Er is nu een praktisch instrument ontwikkeld
om het gesprek hierover aan te gaan. Drie regio’s gaan de kost-baten-tool dit voorjaar
uittesten: West Friesland, Purmerend en Maastricht. Frank Amory, programmamanager
ouderenzorg bij ZIO (regio Maastricht) heeft er hoge verwachtingen van.
De pilots bestaan uit twee regionale
sessies. In de eerste sessie stellen
de deelnemers aan de hand van een
stappenplan vast hoe ze samen (een
deel van) de ouderenzorg in hun
regio zouden willen vormgeven. In de
tweede sessie gaan ze met elkaar in
gesprek over wat de gewenste aanpak
kost en vooral ook wat het oplevert.
Daarbij wordt zowel de financiële,
als de maatschappelijke opbrengst
in ogenschouw genomen. ‘We zijn
bij ZIO’, zegt Amory, ‘al langer bezig
met integrale ouderenzorg. Ik zie de
pilot als een update, want de tijden
veranderen. Hanteren we nog wel de
juiste manier om kwetsbare ouderen
te ondersteunen? Als voorbeeld
noemt hij het [G]OUD-traject, de
keten voor complexe ouderenzorg
die in 2012 werd geïmplementeerd
in veel huisartsenpraktijken met
netwerkpartners. Amory vindt het
belangrijk om stil te staan bij de

toekomst. ‘Er komt nogal wat op ons af.
Hoe vinden we een goede balans tussen
kosten en baten?’
Gestructureerde aanpak
ZIO wil in de pilot ook onderzoeken
of het nodig is de scope van de
samenwerking te verbreden. Is iedereen
aangehaakt? Amory: ‘We zijn van
oudsher gefocust op samenwerking
met VVT en ziekenhuis. Hebben we
het sociaal domein en de GGZ wel
voldoende belicht in onze regio?’
Met het oog daarop zet ZIO de pilot
breed in. Behalve huisartsen en hun
praktijkondersteuners zijn onder
meer de wijkverpleegkundigen,
de trajectbegeleider dementie,
fysiotherapeuten, diëtisten en de
betrokkenen bij GGZ en sociaal werk
uitgenodigd. Met deelnemers vanuit
het platvorm Burgerkracht Limburg
wordt ook de stem van de patiënt niet
vergeten. De deelnemers komen uit

verschillende werelden, met elk een
eigen taal en visie. Amory verwacht
dat de gestructureerde aanpak van de
kosten-baten-tool ervoor gaat zorgen
dat de verschillende manieren van
kijken overbrugd worden en er een
vruchtbare dialoog kan ontstaan.
Amory: ‘Als we bij ZIO vernieuwing in
onze zorg willen doorvoeren, ervaren
we regelmatig kritische kanttekeningen
bij de zorgverzekeraar. Zodra het over
kosten gaat wil deze toch snel weten
wat het oplevert. Begrijpelijk, maar
het valt niet altijd mee om dat uit
te leggen. Ik vind het dus belangrijk
om als samenwerkingspartners de
opbrengst van onze inzet beter te
kunnen duiden, zowel op financieel
als maatschappelijke gebied. Hopelijk
gaat de kosten-baten-tool daaraan een
bijdrage leveren.
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Van pilots naar verzekerde zorg
Sinds een half jaar
denkt Zorginstituut
Nederland mee
in de projectgroep Plan van Aanpak.
Het Zorginstituut is vooral op zoek
naar een eenduidige omschrijving
van de doelgroep. Welke oudere
is kwetsbaar? Welke kenmerken
kunnen onderscheiden worden? En
vervolgens: welke interventies zijn
effectief voor welke oudere? Hierbij
trekken de projectgroep en het
Zorginstituut samen op.
Versnippering van de zorg en het
ontbreken van structurele financiering.
Volgens de startnotitie Naar reguliere
zorg voor kwetsbare ouderen thuis, die
de projectgroep Kwetsbare Ouderen
Thuis van het Zorginstituut vorig jaar
opstelde, zijn dat twee belangrijke
knelpunten in de zorg voor (kwetsbare)
ouderen. Om hier een stap in te maken,
zegt projectleider Marjolein de Booys,
is allereerst duidelijkheid nodig over
de doelgroep. Het is van belang om
binnen de brede doelgroep van ouderen
onderscheid te maken tussen de
verschillende kenmerken van ouderen.
Welke typen of profielen ouderen kun
je onderscheiden? Vervolgens kun je
nagaan welke interventies bij welke
oudere effect sorteren. De projectgroep

Plan van Aanpak is blij met de
aanwezigheid van het Zorginstituut in
de werkgroep. Door de doelgroep nader
te differentiëren en daar effectieve
interventies aan te koppelen wordt
het voor het Zorginstituut mogelijk om
integrale zorg voor ouderen te duiden
als verzekerde zorg.
Internationaal onderzoek
Om zicht te krijgen op mogelijke
effectieve interventies, heeft het
Zorginstituut onderzoeksbureau
Panaxea gevraagd op zoek te gaan
naar bestaande effectieve interventies,
die passen bij integrale zorg vanuit
de verschillende domeinen zoals
in de startnotitie staat beschreven.
Panaxea zoekt nadrukkelijk ook buiten
Nederland. ‘We hopen op goede
internationale voorbeelden, ze zijn daar
al langer met deze problemen bezig
dan wij’, verklaart De Booys. ‘Begin april
liggen de eerste resultaten op tafel.
Daarna wordt in overleg met het veld,
waaronder de partijen van het Plan van
Aanpak, beoordeeld wat we daarvan
kunnen leren voor de Nederlandse
situatie.’
Als duidelijk is voor welke
indicatiegebieden effectieve
interventies beschikbaar zijn en welke

randvoorwaarden in Nederland nodig
zijn om deze zorg te organiseren, kan
het Zorginstituut beoordelen of de
gewenste interventies vallen onder
verzekerde zorg. ‘Op dit moment
wordt de ouderenzorg afhankelijk van
de gemeente en de zorgverzekeraar
verschillend ingevuld. We willen,
en dat is ook onze expertise als
Zorginstituut, alle goede elementen
in die los-vaste programma’s als het
ware samenbrengen in een landelijk
programma integrale ouderenzorg,
zodat een oudere in Lutjebroek kan
rekenen op dezelfde soort zorg als die in
Valkenburg.’
Regionale invulling
Het Zorginstituut streeft zeker niet naar
een one-fits-all standaardprogramma.
Maar een páár landelijke afspraken
moet je wel hebben, zegt De Booys.
Ze denkt bijvoorbeeld aan afspreken
wie het 24/7 aanspreekpunt is rondom
de oudere, of wie het individueel
zorgplan bijhoudt, of wie de medicatie
bewaakt. Door de basisafspraken
functioneel te omschrijven ontstaat
ruimte voor regionale of lokale invulling
en organisatie. Voor het benoemen van
de basisafspraken is de samenwerking
met de projectgroep Plan van Aanpak
eveneens waardevol.

Landelijke inventarisatie van samenwerkingen
In juni 2018 lanceerde VWS het
Actieprogramma Langer Thuis. VWS
wil samen met de andere stakeholders,
ervoor zorgen dat ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig in hun eigen
omgeving kunnen blijven, maar wel met
een goede kwaliteit van leven. Behalve
op professionele zorg en ondersteuning,
richt Langer Thuis zich ook op de zorg
door mantelzorgers en vrijwilligers

en op de woonsituatie. Het Plan van
Aanpak Zorg voor Kwetsbare Ouderen
is onderdeel van Langer Thuis. Er wordt
in Nederland al veel samengewerkt in
de zorg voor kwetsbare ouderen. Dat
bleek onder meer uit de inventarisatie
van onderzoeksbureau ARGO in
2016. Om meer zicht te krijgen op
de ontwikkelingen in het veld, heeft
VWS aan onderzoeksbureau ARGO

gevraagd deze inventarisatie te
actualiseren. Deze inventarisatie is eind
januari 2019 afgerond. Meer dan 100
uitvoerende netwerken deden mee en
de uitkomsten bestrijken zo’n 2/3e van
Nederland. Het RIVM zal de resultaten
visualiseren op de kaart van Nederland.
Samenwerkingsverbanden kunnen
elkaar dan makkelijker vinden.
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Gemeenten zijn steeds meer aan zet
“Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheden op het terrein van welzijn,
wonen en zorg. Zowel in de rol van (mede) beleidsbepaler, financier, regievoerder, in
uitvoering en in de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning . Gemeenten pakken deze
verantwoordelijkheid op, samen met hun lokale partners (en steeds meer ook in samenwerking
met de zorgverzekeraar). Voor gemeenten zijn kwetsbare ouderen, weliswaar een belangrijke,
maar niet de enige doelgroep. Het gaat voor hen ook over andere groepen die langer of
weer, of beter thuis wonen en waar zorg en ondersteuning, begeleiding nodig is en geschikte
(bereikbare, toegankelijke) woonvormen. De opgave voor ook gemeenten en inzet is dus breder
dan alleen ouderen. Voor ons als VNG is het van belang dat er echt wordt aangesloten wat er in
een gemeente en/of regio nodig is en zelf al ontwikkeld wordt. Vanuit dat vertrekpunt zijn wij
nauw betrokken bij het programma Langer Thuis en nemen wij ook deel aan de projectgroep
en de werkgroepen van het Plan van Aanpak Zorg voor Kwetsbare Ouderen. Daar brengen
we het perspectief vanuit het gemeentelijke en sociale domein in. Onze gezamenlijke opgave
is het zo in te richten, dat (ook) ouderen met zorg en ondersteuning op maat en dichtbij huis
op een voor hen prettige manier thuis kunnen blijven wonen, in een geschikte woning in een
veilige buurt. De tools die nu vanuit het Plan van Aanpak ontwikkeld worden – denk aan het
zes stappenplan, de kosten-baten-tool, de infographic over rollen & verantwoordelijkheden –
gaan de organisaties en gemeenten in de regio’s helpen het gesprek aan te gaan en tot goed
georganiseerde zorg te komen.”
Ronald Bellekom, beleidsmedewerker Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG)

Plan van Aanpak Zorg voor Kwetsbare Ouderen
In het Plan van Aanpak Zorg voor
Kwetsbare Ouderen (2017) bundelen
dertien koepel- en brancheorganisaties
uit zorg en welzijn hun krachten om
kwetsbare ouderen thuis beter van
dienst te kunnen zijn. Op hoofdlijnen is
een geïntegreerde aanpak beschreven
die aansluit aan bij de behoefte van de
ouderen en hun omgeving. De aanpak
vergroot de kwaliteit van hun leven en
door goed samen te werken houden
de betrokken professionals de zorg
behapbaar.

Het Plan van Aanpak is gemaakt in
opdracht van het Bestuurlijk Overleg
Eerste Lijn en wordt nu uitgevoerd,
zodat de regionale en lokale
organisaties straks concreet met het
Plan van Aanpak aan de slag kunnen.
Er zijn vier werkgroepen: Doelgroep
& Geïntegreerde aanpak, Kosten &
Baten, Taken & Verantwoordelijkheden
en Regionale ondersteuning. Ze
werken aan:

• Een handreiking om in zes 		
stappen te komen tot goede zorg
en ondersteuning voor kwetsbare
ouderen.
• Verheldering van de doelgroep.
• Verheldering van de taken en 		
rollen van professionals, ouderen en
		mantelzorgers.
• Een methode om kosten en baten in
beeld te brengen en te bespreken.
• Ondersteuning van de regionale 		
ontwikkeling.
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De apotheker speelt een belangrijke rol
“Vrijwel iedere behandelrichtlijn heeft een aparte paragraaf voor medicatie bij
zwangerschap en borstvoeding, maar meestal ontbreekt een paragraaf voor kwetsbare
ouderen. Dat is eigenlijk vreemd, want door bijvoorbeeld een verminderde nieren leverfunctie, of door verminderde spierkracht en cognitie neemt bij ouderen
het risico op bijwerkingen toe. Deze zorgen voor een sterk verhoogd risico op
ziekenhuisopname en sterfte. Gelukkig zijn de meeste bijwerkingen goed te vermijden.
De apotheker is de deskundige op dit gebied en kan de behandelaar ook het nodige
werk uit handen nemen door dit aspect van de behandeling te begeleiden. Denk aan
regelmatig evalueren van nut en noodzaak van de voorgeschreven medicijnen. Het is
daarom belangrijk dat apothekers worden opgenomen in het overzicht van rollen &
verantwoordelijkheden, zodat er bij alle betrokkenen helderheid ontstaat over de rol
van de apotheker. Goed dus dat de KNMP meedenkt.”
Linda Jonkers, apotheker Serviceapotheek Maasdorpen

Wie zijn betrokken bij het Plan van Aanpak Zorg voor Kwetsbare Ouderen?
De projectgroep Kwetsbare ouderen bestaat uit vertegenwoordigers van diverse koepels en brancheorganisaties in zorg
en welzijn. Ook Zorgverzekeraars Nederland, VWS en het Zorginstituut Nederland denken mee. De projectgroep wordt
ondersteund door bureau ARGO uit Groningen.
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