
Bijlage d | Beleid inzake optimale ouderenzorg 

1.1 De ‘kwetsbare oudere’ 
Voor de periode tot aan 2040 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)1 berekend dat er een periode van sterke 
vergrijzing komt. Rond 2040 zal de vergrijzing (het aandeel 65+ers in de totale bevolking) maximaal zijn. In 2013 was 16% 
van de Nederlandse bevolking 65+. Naar verwachting stijgt dit aandeel tot gemiddeld 26% in 2040; dit zijn 4,6 miljoen 
65+ers. De vergrijzing kent daarbij regionale verschillen van het aandeel 65+ers van 20% tot 35%. Bovendien zal binnen 
deze groep het aandeel 75+ers nog versterkt toenemen. 
 
Het Nederlands zorgstelsel is in beginsel gebaseerd op ziekte bestrijdende zorg. Dit past bij de behoefte gebaseerd op 
enkelvoudige ziektebeelden. Wanneer men ouder wordt, verandert deze behoefte, doordat de gezondheidsproblemen zich 
opstapelen en bovendien complexer worden. Daarbij hebben problemen op somatisch, psychisch en welzijnsvlak een 
toenemende invloed op de kwaliteit van leven. Bij kwetsbare ouderen is sprake van een toenemende care- en 
casecomplexity en regieverlies, waarbij afstemming tussen en binnen de domeinen wonen, welzijn en zorg nodig is. Deze 
combinatie van toenemende care- en casecomplexity en afstemmingsnoodzaak maakt de zorgbehoefte van de kwetsbare 
oudere complex en domein overstijgend. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de doelgroep ‘kwetsbare ouderen’ 
dementie en/of heeft diabetes, COPD en/of CVRM2 en wordt hiervoor volgens een zogenaamd zorgpad behandeld.  

1.2 Visie VGZ op ouderenzorg 
VGZ wil een verschuiving teweegbrengen in de manier waarop naar ouderenzorg gekeken wordt. In vergelijking met de 
‘klassieke’ visie dat ouderen kwetsbaar en afhankelijk zijn, benadrukken wij dat ouderen: 

− langer leven en ook langer vitaal en onafhankelijk zijn; 
− meer grip op hun eigen leven willen hebben en eigen regie willen en kunnen voeren; 
− qua competenties en vermogen (ook financieel) veel meer eigen sturing en inbreng kunnen leveren in 

zorgprocessen dan in het verleden. 
 

Wij willen samen met zorgaanbieders een toekomstbestendig concept ontwikkelen, waarbij door middel van doelmatige 
hulp- en zorgverlening ouderen zo lang mogelijk in optimale gezondheid thuis kunnen wonen. Daarbij zal de hulpverlening 
optimaal gericht dienen te zijn op versterking van de zelfredzaamheid en eigen keuzemogelijkheden van de hulpvrager en 
diens naaste omgeving.  
Zoals ook uit het Nationaal Programma Ouderen blijkt, gaat het bij de zorg voor (kwetsbare) ouderen vooral om de 
organisatie van zorg en welzijn.  
 
Deze organisatie is met name gericht op 75+ers. Afhankelijk van de zorgvraag en de mogelijkheid tot eigen regie van de 
oudere wordt de zorg dichtbij en in samenhang rond de oudere georganiseerd. Daarbij wordt tevens gekeken wat 
verantwoord thuiswonen is, dus wordt een koppeling gelegd tussen Zvw, de Wlz en Wmo.  

1.3. a. Integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen 
 

De afgelopen jaren hebben wij samen met zes zorggroepen een pilot uitgevoerd voor kwetsbare ouderen. In deze pilot 
werken we met een programma voor samenhangende zorg in de eerstelijn tegen een integraal tarief op basis van het 
geriatriemodel.  
 
De evaluatie van deze pilot is positief. Daarom rollen wij deze keten verder uit. Dat doen we gefaseerd en alleen in regio’s 
die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hieronder treft u de inhoudelijke en organisatorische uitgangspunten voor de 
inkoop van integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen. 
Als u met Integrale ketenzorg wenst te starten, kunt u hiervoor bij de zorginkoper een verzoek indienen dat u onderbouwt 
met een beschrijving van de mate waarin gestructureerde ouderenzorg bij u is geïmplementeerd. Wij beoordelen uw 
aanvraag en geven aan of, dan wel welke mogelijkheden wij zien voor een contract. 
 
 
Doelstelling en uitgangspunten Integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen 
  
Doelstelling: 
- kwetsbare ouderen in staat stellen om:  

o zo lang mogelijk in optimale gezondheid in hun voorkeursomgeving te blijven wonen; 
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o hun persoonlijke doelen in het leefzorgplan te realiseren; 
o een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te ervaren;  

Hiertoe wordt de regie over de eigen gezondheid en het leven van de kwetsbare oudere verstevigd. 
- ontwikkeling van een gestructureerd multidisciplinair geriatrie model in de eerste lijn waardoor de vraag naar 

tweedelijns zorg wordt verminderd, de overgang naar verpleeghuiszorg wordt uitgesteld en zorgkosten in deze 
levensfase worden beperkt. 

 
Doelgroep 
De doelgroep omvat ouderen van 75 jaar of ouder met meervoudige complexe problematiek en aantoonbaar 
problematisch verlies van vermogen tot eigen regie. Om deze redenen is casemanagement, multidisciplinaire afstemming 
en sturing door een leefzorgplan noodzakelijk. De ervaring is dat ongeveer 1% van de populatie van de gemiddelde 
huisartspraktijk binnen de doelgroep valt. 
 
Programma 
Het programma heeft de volgende kenmerken: 

• de insteek is integraal en behelst daarmee zowel medische als niet-
medische aspecten. De focus richt zich op het functioneren van de 
kwetsbare oudere in het dagelijks leven en de bevordering van de 
zelfredzaamheid.  
 

• binnen het programma zijn multidomein-analyse, het integrale 
leefzorgplan en MDO (multidisciplinair overleg) /casemanagement 
de belangrijkste procesonderdelen. Samen vormen deze onderdelen 
het Geriatrie Model.   

 

• het eerstelijns kernteam (EKT) is de vaste kern en bestaat uit 
huisarts en verpleegkundige (een praktijkondersteuner of 
wijkverpleegkundige). De inzet van de huisarts richt zich op de 
inhoud en de vaststelling van het leefzorgplan. De inzet van de 
verpleegkundige functie betreft de uitvoering op het vlak van 
coördinatie, multidomeinanalyse en casemanagement. 

 

• de invulling gebeurt vanuit het principe van kanteling, dat wil 
zeggen eerst gebruik maken van eigen kracht en die van de omgeving, 
vervolgens inzet van voorzieningen in de wijk en daarop aanvullend inzet 
van professionele zorg. 

 

• de SOG (specialist ouderengeneeskunde) speelt een belangrijke rol bij de 
implementatie van gestructureerde ouderenzorg binnen de huisartspraktijk 
en de borging ervan over alle levensdomeinen van de oudere. Concrete 
activiteiten zijn onder andere:  

o coachen van praktijkondersteuner en huisarts en consultatie/inbreng expertise 
o diagnostiek thuis 
o opstellen leefzorgplan samen met praktijkondersteuner 

 

• de verpleegkundige (wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner) vervult een spilfunctie bij de uitvoering van 
het programma en zorgt voor samenhang. Denk hierbij aan taken als voorbereiding MDO, coördinatie, 
casemanagement en afstemming met het sociaal domein.  
 
Verbinding met wijkverpleging 
In de praktijk betekent dit in elk geval dat voor de patiënten met wijkverpleging de processen binnen het geriatrie 
model in de huisartsenpraktijk en wijkverpleging op elkaar worden afgestemd. Daarnaast ziet VGZ graag 
initiatieven waarbij de verpleegkundige functie binnen het Triple Geriatrie Model wordt ingevuld door de 
wijkverpleegkundige. Uitgangspunt is dat: 

• De bekostiging van de wijkverpleging gelijk blijft; de extra inzet wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de 
integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen. 

• De wijkverpleegkundige niet in dienst komt van de huisarts of zorggroep, maar dat samenwerking op 
gelijkwaardige basis plaatsvindt. Hierin kan ieders eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van de zorg voor 
kwetsbare ouderen worden genomen.  

• inclusie van kwetsbare ouderen gebeurt op basis van casefinding3 vanuit het netwerk van de huisartspraktijk. Dit 
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kan vanuit de eigen spreekkamer, maar ook bijvoorbeeld door gebruik te maken van de signaalfunctie van de 
wijkverpleegkundige of van het sociaal wijkteam. 
 

• na inclusie door de huisarts volgt een probleeminventarisatie tijdens een huisbezoek van de verpleegkundige 
(praktijkondersteuner/wijkverpleegkundige) met patiënt en mantelzorger. Problemen op zowel medische als niet-
medische domeinen komen aan de orde (multidomein analyse). Het uitgangspunt is de behoefte van de patiënt.  

• de probleeminventarisatie is de basis voor het leefzorgplan. Dit plan is domeinoverstijgend: er is aandacht voor 
zowel medische als niet-medische onderwerpen.  

• het leefzorgplan staat centraal in het MultiDisciplinair Overleg (MDO). Het MDO vindt standaard plaats met de 
leden van het EKT. Daarnaast kunnen andere professionals aansluiten, zoals SOG, apotheker, logopedist, diëtist, 
fysiotherapeut of Wmo-consulent. 

• casemanagement is vast onderdeel van het leefzorgplan, omdat bij kwetsbare ouderen sprake is van een 
aantoonbaar problematisch verlies van vermogen tot eigen regie. Dementie wordt gezien als een van de 
ziektebeelden van kwetsbare ouderen en kan reden zijn voor inclusie. Daar waar dementie specifieke kennis en 
kunde vraagt, vervult de casemanager dementie in de regel het casemanagement.  
Integratie van de specifieke dementiezorg binnen de ketenzorg voor kwetsbare ouderen ligt voor de hand. VGZ 
ziet graag een gezamenlijk plan van aanpak voor integraliteit, gespecificeerd naar onderdelen, tegemoet. 

• bij polyfarmacie4 vindt een jaarlijkse medicatiebeoordeling plaats. 

• Verbinding met het sociale domein is geen vanzelfsprekendheid. Het realiseren van de verbinding met de 
wijkverpleging kan dit proces bespoedigen vanwege de wijkgerichte benadering van de thuiszorg. Invulling van de 
verpleegkundige functie binnen het geriatrie model door de wijkverpleegkundige ziet VGZ daarom als belangrijk 
middel om de integraliteit van de aanpak te borgen. 

• De beschikbaarheid en toegankelijkheid van eerstelijns verblijf wordt steeds belangrijker aangezien kwetsbare 
ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen, wat de kans op medische complicaties in de thuissituatie doet 
toenemen. Het programma dient daarom bij te dragen aan optimalisatie van het eerstelijns verblijf in de regio op 
het gebied van doelmatigheid en toegankelijkheid. 

• ICT-voorziening 
Het realiseren van verbinding (met de wijkverpleging, het sociaal domein en het ziekenhuis) vereist een ICT-
omgeving die informatie-uitwisseling mogelijk maakt en die rekening houdt met privacy-eisen en het belang van 
de patiënt tot het voeren van regie op de zorgverlening. VGZ verwacht van de zorggroepen de stand van zaken en 
een plan van aanpak voor doorontwikkeling.  

1.3.b. Opstap naar integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen 
 
Met zorggroepen die nog niet in een zodanig stadium van ontwikkeling en implementatie van programmatische 
ouderenzorg zijn, dat contractering van integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen tot de mogelijkheden behoort, maar 
wel in een zodanige fase van ontwikkeling zijn dat dat niveau binnen één of maximaal twee jaren kan worden bereikt gaan 
wij graag in gesprek om te komen tot afspraken. 
Zorggroepen kunnen hiervoor contact opnemen met de regionale inkoper. 
 
De afspraken kunnen leiden tot bekostiging van de verdere implementatie van de integrale ketenzorg voor kwetsbare 
ouderen in de vorm van contractering van een S3-prestatie (koptarief). Bekostiging van de indirecte zorg vindt plaats via de 
prestatie Zorg voor Kwetsbare Ouderen, die we met de zorggroep (op zorggroepniveau) overeenkomen. 
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