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Vergrijzing

• 65+ nu 15% , in 2025: 25%; top in 2040
• toename van multimorbiditeit en complexiteit van

zorg
• problemen beïnvloeden elkaar;
• het grote aantal hulpverleners maakt de zorg

complex en vergt zorg op maat

Verschuiving in financiering en
organisatie zorg

• het verschuiven van delen  AWBZ naar ZV en
WMO

• scheiding van wonen en zorg,
• substitutie van tweede lijn naar eerste lijn en van

eerste lijn naar nulde lijn
• meer zelfzorg, mantelzorg, inzet vrijwilligers
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Ouderen veranderen

• Grotere diversiteit
• Ze wensen zeggenschap, eigen regie
• Gemiddeld hoger opleidingsniveau

1e periode :2008 – 2013 budget € 80 miljoen
2e: voortgang 2014-2015  € 9 miljoen
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Netwerken

75 Experimenten en projecten
wetenschappelijk geëvalueerd

• Transitieprojecten
• Onderzoeksprojecten
• Implementatieprojecten
• Onderwijsprojecten

• 38.000 ouderen (170 in panels),
• 650 partijen, onder wie 1000 huisartsen
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IMPLEMENTATIE

Netwerken werken samen op een thema
• Vroegsignalering
• Zorgplannen
• Integrale zorg
• Herstel na opname
• ICT
• Zorg in de wijk
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Samenwerking van NPO met Consortium
Vilans, CBO,Movisie

Evidence based resultaten van
BINNEN en BUITEN NPO

Vroegsignalering en zorgplan in NHG standaarden

BeBright: coalitie betrokkenen

Beleidsagenda op basis van
gezamenlijke visie en

strategische uitgangspunten
met alle betrokkenen :
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Kernwaarden voor toekomstige
ouderenzorg

• Zeggenschap
• Voorzorg
• Samenhang
• Kwaliteit en doelmatigheid

Doelgroeppanel Nijmegen
“Participatie is geen luchtfietserij”
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Transitieprojecten

• Zorg uit voorzorg (Maastricht)
• Iscope ( Leiden)
• Genero op Walcheren (Rotterdam)
• Eerstelijnsdeel Zorg-en Welzijnsstand.(Nijmegen)
+ OM U: U-Prim en U-Care

Zorg uit Voorzorg

• Patienten en zorgverleners tevreden
• Geen effect op functiebehoud
• Geen effect op kwaliteit van leven
• Niet kosten effectief
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Om U: U-PRIM en U-CARE

• Ouderen en zorgverleners tevreden
• Beter functiebehoud in interventiegroepen
• Vooral hoog opgeleide patiënten beter
• Kwaliteit van leven: geen verschil
• Kosten effectief
• Patiënten uit interventiegroep consulteerden vaker

Verschillen en overeenkomsten

• Screening: M: postenquete GFI; U: Pat. dossier
• Inclusie: M: 346 70+; U: 3092 60+
• M: POH;  U: Getrainde verpleegkundige (48uur)
• Vervolg: M: 2 jaar; U: 1 jaar
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Vergelijkbare Transitieprojecten

• Allemaal geen effect op zelfstandig functioneren
• Behalve Utrecht: klein significant verschil
• Niet kosteneffectief, Utrecht wel
• Ouderen, mantelzorgers tevreden over zorg
• Zorgverleners ook: meer kijk op patienten

Waarom geen effect?

• Vervolg te kort: transitie duurt 5-15 jaar;
• Onderzochte ouderen heterogene groep;
• Meetintsrumenten niet gevoelig genoeg om

veranderingen te ontdekken
• Groepen bijeenvoegen voor subgroep analyse
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Netwerken werken samen op een thema

• Vroegsignalering
• Zorgplannen
• Integrale zorg ???

POSITIEVE EFFECTEN

• Patiënten beter in beeld,
• Acute ontsporingen voorkomen
• Voor frequente geriatrische problemen structurele

zorgpaden.

• Praktijkverpleegkundige ouderenzorg:
meerwaarde:  meer tijd en betere aansluiting bij
individuele behoeften patiënt.
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Kritische kanttekeningen
Erg op zorg gericht, weinig op welzijn
Ouderen zelf: sociale contacten BELANGRIJKST
Gevoeliger meetintsrumenten
Vroeger beginnen met leefstijlinterventies,
Na langere transitieperiode evalueren
???????????????????????????????????????????
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Compression of frailty=
uitstellen van kwetsbaarheid

Bestuurlijke coalitie met ouderen

Implementatie bewezen effectieve en
doelmatige resultaten

Welzijn en zorg
voor kwetsbare
ouderen…..

….als een
lekkere
warme jas
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Van Healthy ageing naar HAPPY ageing


