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In deze presentatie 

• Algemene inleiding / achtergrond 

• Module complexe ouderenzorg: theorie en 
praktijk 

• Evaluatie van de module 

• Financiering 

• Toekomst / ontwikkeling /  

    zowelmodel 



Inleiding / achtergrond 

Het aantal mensen met meervoudige problematiek is 
groot en zal toenemen. 

WMO-loket / consultatiebureau

sociale omgeving

mantelzorg

Oudere

Gemeenten

Care 

(AWBZ)Cure

(ZVW)

1e lijn, 
huisarts,
bejaarden-
huis

CIZ, 
thuiszorg,
( wijk)ver-
pleging

?

2e lijn, 
specialistische
zorg

Verpleeg-
huisarts

Zorg vanuit drie verschillende segmenten 



Module complexe 
ouderenzorg 

Doelgroep:  

• Kwetsbare ouderen met complexe problematiek, 75 
jaar en ouder 

Doel:  

• Functies van ouderen behouden / verbeteren 

• Zelfredzaamheid doen toenemen 

• Oudere kan langer thuis blijven wonen 

• (spoed) opnames in de tweede lijn voorkomen 



Implementatie module in 
praktijk 



Voorbereiding 

Bepalen van: 

• Doelgroep 

• Meetinstrument  

• Zorgbehandelplan  

 

Organisatie: 

• Polyfarmaciecheck 

• MDO, geriatrisch netwerk 

• Sociale kaart 

 



Werkafspraken / uitvoering 

• Screening risicopatiënten: casefinding, TraZAG  

• Zorgplan kwetsbare oudere 

• Registratie 

• Polyfarmaciecheck (apotheker, HA, VS) 

• MDO: 4x p.j. 

• Geriatrisch netwerk 

• Casemanagement 



Randvoorwaarden 

• Inzet POH-S / verpleegkundig specialist 

• Regionaal netwerk / samenwerkingsverband 

• Financiën 

• Nascholing 

 



Tijdsbesteding 
Activiteit Wie Tijd 

Casefinding Huisarts, e.v.t. VS 1-5 minuten 

Nader onderzoek / 
screening 

VS / POH-S Afhankelijk van mate 
kwetsbaarheid, 
problematiek, 30-45 
minuten 

Opstellen zorgplan VS / POH-S (in overleg HA / 
VS) 

20-30 minuten 
Overleg 10 minuten 

Bespreken zorgplan met 
cliënt 

VS / POH-S 20 minuten 

Polyfarmaciecheck Huisarts / apotheker/ VS 10 minuten per cliënt 

MDO Huisarts / VS / POH 15 minuten per cliënt 

Casemanagement VS / POH/ externen Per oudere verschillend 

Consult deskundigen 
netwerk 

Huisarts / VS Per oudere verschillend 



Evaluatie (1) 

• Per 01 januari 2014:  80 patiënten geïncludeerd 

• Screening: naast casefinding nu ook selectie HIS 

 

Resultaten: 

• Korte lijnen samenwerking disciplines 

• 1 aanspreekpunt 

• Inzicht kwetsbare populatie en betrokken hulpverleners (vervolgstappen 
in toekomst mogelijk) 

• Andere benadering zorg, breder (lichamelijk, psychisch, sociaal) 

• Patiënttevredenheid verhoogd 

 



Evaluatie (2) 

Resultaten  

• Optimalisering geneesmiddelenbeleid 

• Vroegtijdige opsporing dementie, valincidenten 

• Door meer kennis van de sociale kaart zijn interventies 
mogelijk die opnames kunnen voorkomen/uitstellen.  

 

Kanttekening: 

• Arbeidsintensief 

• Financiën 

• Praktijkniveau 

 



2013 Nieuw 

• ICT-Tool 

 

• Module Transmuraal 

 

• Uitrol evaluatie via meetpunt kwaliteit 

(CZ/VGZ) 

 



Financiering 

2010/2011  
• Achteraffinanciering 

 

2012/2013/2014 

• Vooraf financiering POH-S 

• Achteraffinanciering n.a.v. positieve evaluatie 

• Consulten en visites apart declareren 

 

 



Toekomst / ontwikkeling 

integrale 
zorginkoop 

integraal 
zorgaanbod 

Ouderen 

CZ: onderzoeken welke groepen ouderen 

• Module complexe ouderenzorg in 2015? 



ZoWel Model 

Afgestemd zorgaanbod van zorg en welzijn voor mensen met 
meervoudige problematiek  

 

 



 

Het wijkteam is aanspreekpunt voor cliënt en 

mantelzorg, overige professionals zijn op 
afroep beschikbaar 

 



Stelling (1) 

Hoe vertaalt de module complexe ouderenzorg 
zich naar het ZoWel-model 



Stelling (2) 

 

De doelmatigheid van de module kwetsbare 
ouderen weegt op tegen de  tijdsinvestering en 
financiering.  

 



Vragen? 


