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• Kwetsbaarheid is het gevolg van verminderd … 
aanpassingsvermogen waardoor een verhoogde kans ontstaat 
op verlies van zelfredzaamheid, morbiditeit en sterfte

• …. wie van hen heeft baat bij gestructureerde integrale zorg !?

Wat verstaan we onder kwetsbaarheid?

Ligthart, Deeg 1998

Fried 2002

Rockwood 2004,



Kwetsbaarheid en sterfte
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Standaard huisartspraktijk (norm)

N~2000 personen

65+ 

N~350  (16%) 

Kwetsbaar 
N~70 (3,5%)

Hoog 
kwetsbaar~1% Sutorius 2016



Standaard huisartspraktijk

Kwetsbaar 

N~70

Hoog kwetsbaar

N~20

POH-O

Sutorius 2016
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Gestructureerde integrale 

ouderenzorg
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Bodenheimer & Wagner JAMA 2003 

Muntinga et al. BMC ger. 2012 



Aangrijpingpunten voor gerichte acties

Meest voorkomende problemen

%

Gemiddeld 5 per persoon na beoordeling door POH met RAI

Hoogendijk 2015
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Is er evidentie voor deze aanpak?

*

*
*

significantie * p<0.05     **p<0.01

van Hout 2016 Ben Sajet rapport

Hoogendijk 2015  Eur J Intern Med

*
*

*
*
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• Beter behoud zelfredzaamheid

• Vanaf 18 maanden implementatie ook lagere kosten

• Minder SEH bezoeken, minder thuiszorg nodig



Conclusie & producten

• Gestructureerde Ouderenzorg kan zelfredzaamheid bevorderen.

• Patiënten voelen zich veiliger en gehoord dankzij laagdrempelige vertrouwensband 

met POH

• Huisartsen voelen zich ontlast

• Implementatie loont: Vanaf 18 maanden implementatie ook lagere kosten

13

Producten: 

Effectieve Beslisondersteuning met RAI : 

www.nedrai.org

https://www.elaa.nl/actueel/244-beter-oud-in-amsterdam-handreiking-voor-huisartsenpraktijken
http://www.beteroud.nl/images/beteroud/nieuws/2018/Poster_ouderenzorg_voor_amsterdamse_huisartsen.PDF
http://www.nedrai.org/
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‹#› Het begint met een idee

DREMPELS EN
BRUGGEN

ERVARINGEN VAN PROFESSIONALS EN 

PATIENTEN MET INTEGRALE ZORG
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‹#› Het begint met een idee
17 Het begint met een idee

> Kwetsbare ouderen in beeld brengen en dit 

gestructureerd verwerken kost veel tijd

> Samenwerken met partners buiten de 

huisartsen praktijk vraagt om veilige 

informatie uitwisseling: verschillende 

systemen

> Toename kwetsbaarheid thuiswonende 

ouderen

> Personeelsschaarste bij de thuiszorg

> Structurele financiering (vaak project 

gebonden) 

17 Faculteit- / dienstnaam / titel  presentatie 

TECHNISCHE DREMPELS



‹#› Het begint met een idee
18 Het begint met een idee

> Samenwerken met andere disciplines vraagt 

om een goede netwerker: kennis sociale 

kaart

> Wisselend personeel bij thuiszorg, relaties 

opbouwen soms lastig

> Samenwerken SO is nieuw, wie doet wat

> MDO -> Wie nodig je uit? Poolse landdag? 

Wie heeft de regie?

18 Faculteit- / dienstnaam / titel  presentatie 

SOCIALE DREMPELS
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19 Het begint met een idee
19 Faculteit- / dienstnaam / titel  presentatie 

OVERBRUGGEN

> Screenen op kwetsbaarheid is kan vaak 

met ‘klinische blik’

> Samenwerken thuiszorg & huisartsen om 

informatiesystemen op elkaar aan te laten 

sluiten

> Netwerken, investeren in elkaar leren 

kennen

> Ga uit van de oudere!

Sociale
bruggen

Technische
bruggen



Organisatie van ouderenzorg
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Welke ouderen werden gezien ?
• Gemiddeld 86 jaar

• 60% vrouw

• (hoog) kwetsbaar?
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Ervaringen
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… werd gevraagd naar mijn ideeën en 
verwachtingen tijdens het maken van een 

plan voor mijn zorg en begeleiding
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activiteiten in de buurt die mij zouden kunnen helpen
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... werd ik doorverwezen naar een hulpverlener (zoals 

fysiotherapeut of maatschappelijk werker)



‹#› Het begint met een idee
23 Het begint met een idee

▪ Succes van integrale zorg is 

afhankelijk van:

> Ruimte en tijd die POH-O krijgt om ouderen 

te zien

> Breed MDO ouderenzorg

> Inzicht in de beleving van de oudere & de 

kennis en kunde van de andere 

professional

> Het opbouwen en onderhouden van deze 

relaties heeft tijd en regelmatig contact 

nodig

23 Faculteit- / dienstnaam / titel  presentatie 

CONCLUSIE
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Beter Oud in Amsterdam: uitrollen gedachtegoed: 
geleerde lessen toepassen

• Heel pragmatisch lopen er twee parallelle lijnen: 

• Vanuit projectgroep (BSC, Elaa, SIGRA): Doorontwikkeling, 

implementatie en borging resultaten in de vier proeftuinen 

• Vanuit initiatiefnemers (V&V, zorggroepen): Implementatie en uitbreiden 

gedachtegoed Beter Oud.



Beter Oud in Amsterdam: uitrollen gedachtegoed



Beter Oud in Amsterdam: uitrollen gedachtegoed

• Handreiking en poster als uitgangspunt en 

handvaten: in kaart, MDO, coordinatie/regie 

• Ophalen en aansluiten bij behoefte en vraag:

coaching on the job: start zorggroepen

• Ouderen blijven betrekken: poster

• Netwerken blijven vormen, stedelijk of per gebied

• Communicatie- en scholingsplan: zoals train de 

trainer rond ACP

• Verbinding maken met wat er al is in Amsterdam: 

onderzoek, bestaande overlegstructuren in de 

wijk en in de stad.

• Agenderen op de juiste tafels: zorgalliantie en ..





Deel I – Hein van Hout (onderzoeker BOA & VUmc)

• Achtergrond

• Hoe organiseer je ouderenzorg in de eerstelijn?  

• Wat is de impact? 

Deel II – Rolinka Romkes (coördinator ouderenzorg BOA en coöperatie Zuid)

• Belemmerende en bevorderende factoren bij implementatie

• Aanpak in Amsterdam

Deel III  - Mathilde Dijk (implementatie BOA & ELAA) 

• Wat is er nodig om dit reguliere praktijk te maken?

Deel IV - Discussie en vragen – olv Krijn van Beek, Ben Sajet

Samenwerken rond kwetsbare ouderen


