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Proactieve ouderenzorg:

wat heeft 25 jaar onderzoek
opgeleverd?
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lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen
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Proactieve ouderenzorg

Wat heeft 25 jaar onderzoek opgeleverd?

- Persoonlijke terugblik

- Comprehensive Geriatric Assessment & follow-
up (CGA), toegespitst op 1e lijn

* vroegtijdige opsporing in open populatie
* begeleiding, behandeling en verwijzing
* sleutelrol voor verpleegkundige

- ‘Preventieve ouderenbezoeken’

eind jaren 80
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Preventieve huisbezoeken: ieder kwartaal
gedurende 3 jaar (75+ thuiswonend)

Opzienbare bevindingen: flinke reductie
• Sterfte
• Ziekenhuisdagen en kosten

Preventieve huisbezoeken
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Preventieve huisbezoeken: ieder
kwartaal gedurende 3 jaar (75-84 jr),
‘open populatie’  (n=600)

1. Huisbezoeken (replicatie Hendriksen)

(1988-1993)

Opzienbare bevindingen: geen effecten

• gezondheid & functioneren
• zorggebruik & kosten

Lichtpunt:
Wel nuttig bij ouderen met (ervaren)
gezondheidsproblemen (?)

2. Huisbezoeken op specifiek domein

Uitkomst: geen effecten

• mobiliteit, vallen, etc.
• zorggebruik & kosten

(1998-2002)

Preventieve bezoeken: 5 gedurende
1 jaar (70+)
Populatie: mobiliteitsproblemen
en/of valgeschiedenis
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3. Huisbezoeken bij specifieke doelgroep

(2003-2008)

Preventieve bezoeken:
8 bezoeken + telef follow-up
gedurende 1,5 jaar (70-84 jr)
Populatie: ervaren
gezondheidsproblemen

Resultaten: geen (en geen licht-
puntjes)

(2007-2011)

4. Kwetsbare ouderen (I)

Ontwikkeling en pre-test van
multidisciplinair 1e lijnsprogramma
voor kwetsbare ouderen:

Resultaat: veelbelovend
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Stappen:

1. Screening (alle 70-plussers in huisartspraktijk)
2. Assessment (POH + huisarts + …)
3. Plan van aanpak (oudere en professionals)
4. Uitvoeren plan (toolbox van interventies, flexibel naar

inhoud en duur, casemanagement POH)
5. Evaluatie en follow-up

(2010-2014)

4. Kwetsbare ouderen (II)
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Hoe kan dit nu?

• Omvangrijke studies, steeds vormgegeven
volgens laatste inzichten

• Peer reviewed bij start (subsidie) en bij
rapportages (gerenommeerde tijdschriften)

• Samenwerking met zorgveld
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Hoe kan dit nu?

• Wij zijn internationaal en nationaal uitbijter
(ja en nee)

• Er zijn wel degelijk effecten, maar ….
(‘t schort aan onze methodologie)

• Er zijn wel degelijk effecten, maar ….
(‘t schort aan onze implementatie)

Hoe kan dit nu?

Er zijn nauwelijks of geen effecten, omdat

• Onvoldoende contrast (basiszorg is top in NL)?

• Goede doelgroep?

• Onvoldoende effectieve strategieën?

• Overschatten of overvragen we professionals?

• .............
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Al met al …..

Ouderenzorgproject ‘Om U’

Ketenzorg Ouderen
Walcheren

Zorg- en Welzijnsstandaard
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• Deze aanpak levert onvoldoende op

• Op onderdelen verbeteringen mogelijk
(screening, afstemming, …); gaat verschil
niet maken

• Terug naar ‘reactief’, ‘minder’ en tegelijkertijd
meer ‘community benadering’?

En nu ?

Bedankt voor uw aandacht !

erik.vanrossum@zuyd.nl
erik.vanrossum@maastrichtuniversity.nl


