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In 2013 startte Het Huisartsenteam met een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen.
De zorggroep wil met dit zorgprogramma inspelen op de ontwikkelingen in de
maatschappij, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
Immers:
De Nederlandse bevolking veroudert in hoog tempo. Niet alleen zijn er steeds meer
ouderen, zij worden ook steeds ouder. Bovendien neemt de complexiteit van de zorg toe
en blijven door de herstructurering van langdurige zorg steeds meer ouderen met
complexe problematiek thuis wonen.
Vanuit de overtuiging dat door vroegopsporing van kwetsbaarheid en het tijdig inzetten
van interventies, verlies van zelfredzaamheid met de daaruit voortvloeiende negatieve
effecten op gezondheid in alle facetten en spoedopnames mogelijk zijn te voorkomen,
zijn we aan de slag gegaan. Bijkomend voordeel van deze structurele aanpak is de
ontlasting van de huisarts die er naast de ouderenzorg nog veel meer taken heeft
bijgekregen
Ons zorgprogramma
Is helder en eenduidig, alle huisartsen van Het Huisartsenteam kunnen hiermee aan de
slag. Het zorgprogramma is gebaseerd op drie belangrijke uitgangspunten voor goede
ouderenzorg:
1. Kwaliteit van leven. Waarbij we onderkennen dat de kwaliteit van leven door meer
factoren wordt beïnvloed dan door ziekte. Ouderen vinden het belangrijk (zoveel
mogelijk) zelfstandig te kunnen blijven wonen, zelfredzaam te zijn en te kunnen blijven
deelnemen aan sociale activiteiten1.
2. Eigen regie. Wij vinden dat goede ouderenzorg zoveel mogelijk moet aansluiten bij de
wensen, behoeften en verwachtingen van de oudere en vooral ook bij diens vermogen
tot aanpassing en zelfmanagement. Als ouderen niet zelf meer kunnen beslissen over
deze belangrijke zaken vinden we het van belang dat helder is, wat ze gewild zouden
hebben of wie namens hen beslissingen neemt.
3. Participatie in de samenleving. Onze medewerkers hebben oog voor de sociale
omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het behouden of mogelijk uitbreiden van
een sociaal netwerk en preventie van eenzaamheid. Kennis van het maatschappelijke
veld is hiervoor van belang.
De huisarts kan dit niet alleen:
Essentieel in ons zorgprogramma is de samenwerking met andere partijen in de
eerstelijnszorg. Met 5 regionale thuiszorgorganisaties hebben we vrij vlot goede
samenwerkingsafspraken kunnen maken, ondanks aanvankelijke concurrentie-angst.
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Maar samenwerken gaat niet vanzelf.
Nu, na 4 jaar ervaring, zijn taken en verantwoordelijkheden binnen het kernteam, wat
bestaat uit huisarts, coördinerend wijkverpleegkundige, POH-s en de specialist
ouderengeneeskunde, steeds duidelijker. Deze kernteams zijn in alle
huisartsenpraktijken operationeel en vormen de centrale as van het zorgprogramma.
Natuurlijk hebben alle praktijken een eigen “couleur locale” wat betreft de organisatie
van de zorg immers geen enkele wijk of praktijk is hetzelfde.
Deelnemers aan het kernteam treffen elkaar met regelmaat in het Multidisciplinair
overleg (MDO). Tijdens dit overleg wordt niet alleen de zorg rondom de oudere
afgestemd maar krijgt ook de samenwerking vorm. Er zal ook ruimte moeten zijn voor
het leren kennen van elkaars expertise en werkwijze. Een open communicatie en het
creëren van gelegenheden om de samenwerking te evalueren zijn hierbij van belang.
Inmiddels zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van zorgpaden. Niet alleen,
maar samen met verschillende disciplines, werkzaam bij onze samenwerkingspartners.
Hiermee krijgen we een beter inzicht in elkaars kennis en kunde. Zorgpaden zijn met
name bedoeld als hulpmiddel voor de coördinerend wijkverpleegkundige en POH bij de
integratie van de eerstelijns zorg rondom de oudere. Door de inzet van zorgpaden wordt
de samenhang en onderlinge afstemming van de zorg gefaciliteerd en kan de huisarts de
regierol beter invullen. Natuurlijk is hierbij de individuele behoefte en wens van de
oudere weer leidend.
Ook de apotheker is inmiddels aangesloten bij het kernteam ouderenzorg. Samen voeren
we de medicatiereviews uit rondom de individuele patiënt conform de eisen vanuit de
zorgverzekeraar en de inspectie voor de gezondheidszorg en met behulp van ons
Keteninformatiesysteem Care2u.
Dit is op hoofdlijnen waar onze zorggroep met betrekking tot het zorgprogramma nu
staat.
Maar we zijn ook blij met de volgende ontwikkelingen waaraan wat betreft de
totstandkoming een bijdrage is (of nog steeds wordt) geleverd:
- Als eerste noemen we het Aanmeldportaal: een goed lopende samenwerking
tussen de VVT-organisaties, het Amphia en de huisartsen om acute
zorgproblemen bij kwetsbare ouderen binnen en buiten de ANW uren het hoofd
te kunnen bieden.
- Een vergelijkbaar initiatief is de EHKO (eerste hulp kwetsbare ouderen) van st.
Groenhuysen en de TOKO van het Bravis ook met centrale aanmeldnummers
- Met betrekking tot de overdracht binnen de transmurale zorg is een SNA dataset
ontwikkeld. Huisartsen/geriaters/thuiszorgorganisaties en specialisten
ouderengeneeskunde hebben gezamenlijk een document opgesteld met
noodzakelijke gegevens ten behoeve van de overdracht van een kwetsbare
oudere in en uit het ziekenhuis.
- En tot slot noemen we hier nog de samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt
met de welzijnsorganisaties in de gemeente Etten Leur en Zundert zodat bij het
signaleren van problematiek op het gebied van het sociale domein, interventies
tijdig en proactief kunnen worden inzetten.

Natuurlijk hebben we ambities voor de toekomst. We gaan onze ambities onder de
paraplu van het regionale samenwerkingsverband “Verbonden in Zorg” verder vorm
geven. De basis, een samen met Huisartsen Zorggroep Breda (HZG) en de
samenwerkende thuiszorgorganisaties vastgesteld zorgprogramma ouderen, is
inmiddels gelegd.
Een kijkje in de toekomst
-

-

We gaan binnen Verbonden in Zorg gezamenlijk optrekken met betrekking op de
volgende onderdelen:
1. scholing ouderenzorg
2. doorontwikkeling KIS Care2u
3. doorontwikkeling zorgpaden
4. monitoring met behulp van vastgestelde indicatoren
We gaan transmurale regionale afspraken maken rondom ziekenhuisopname en
ontslag (M.b.v SNA dataset?)
We willen een regionaal geriatrisch expertise team oprichten
We streven naar minder ziekenhuisopnames door efficiëntere inzet van ELV
maar ook GRZ (uitschrijven).
We zetten gezamenlijk in op een goede structurele financiering van de gehele
ouderenzorg zowel bij thuiszorgorganisaties, eerstelijnszorg en transmurale
zorg.
We sluiten contracten met gemeentes om het sociale domein van de kwetsbare
ouderen zo mogelijk te kunnen beïnvloeden en zo sociale problematiek
(eenzaamheid, zelfredzaamheid etc.) te kunnen verbeteren.

Kernboodschap:
- Alleen loop je sneller maar samen kom je verder.

