
 

 

Inkoopbeleid optimale ouderenzorg 2022-2023 

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. Wanneer men ouder wordt 
kunnen de gezondheidsproblemen zich opstapelen en bovendien complexer worden. Daarbij hebben 
problemen op somatisch, psychisch en welzijnsvlak een toenemende invloed op de kwaliteit van leven. Dit 
vergt veelal een integrale aanpak waarbij de verschillende domeinen bezien worden. 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. 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 
Wij streven samen met zorgaanbieders naar een toekomstbestendige ouderenzorg. Door doelmatige inzet van 
hulp- en zorgverlening kunnen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hierbij richten we ons op 
versterking van de zelfredzaamheid en eigen keuzemogelijkheden van de oudere en zijn naaste omgeving. 
Uitgangspunt hierbij is het verbeteren van samenhang in de zorg. We vragen aanbieders hun 
verantwoordelijkheid te nemen om meer samenhang in de zorg te creëren voor onze leden, zodat ouderen: 

− langer vitaal en onafhankelijk in hun eigen thuissituatie kunnen blijven, omdat ze; 
− meer grip op hun eigen leven willen hebben en zelf de regie willen voeren en omdat ze; 

− meer eigen inbreng willen hebben in hun zorgtraject dan vaak gedacht. 
 

 1.3. a. Integraal Zorgprogramma voor kwetsbare ouderen 
De keten zorg voor kwetsbare ouderen is een zorgprogramma waar samenhangende zorg in de eerste lijn 
tegen een integraal tarief wordt georganiseerd op basis van het geriatriemodel. Bij kwetsbare ouderen is 
sprake van een toenemende complexiteit en regieverlies, wat afstemming tussen en binnen de domeinen 
wonen, welzijn en zorg nodig maakt.  Binnen het geriatriemodel is de hulpverlening integraal en optimaal 
gericht op versterking van zelfredzaamheid en eigen keuzemogelijkheden van de kwetsbare oudere en diens 
naaste omgeving.  
 
De keten kan onder voorwaarden worden afgesproken. Indien uw regio nog niet deelneemt aan de keten en u 
wel interesse hebt, kunt u dat aangeven bij uw regionale zorginkoper. Er zijn afspraken mogelijk voor een 
prestatie opstap naar ketenzorg of het direct starten met de integrale keten. Met deze zorggroepen maken we 
resultaatsafspraken op het gebied van kwaliteit, klantervaring en zorgkosten. De contractafspraken ten aanzien 
van de keten 'zorg voor kwetsbare ouderen' sluiten waar mogelijk aan bij de lijn van standaardisering van de 
overige ketens.  
 
We stimuleren regionale samenwerking rondom kwetsbare ouderen door contractafspraken te maken ten 
aanzien van de keten 'zorg voor kwetsbare ouderen'. In regio's waar een zorgprogramma voor kwetsbare 
ouderen loopt vervallen daarom de mogelijkheden voor huisartsen en zorggroepen om individueel de prestatie 
'zorg voor kwetsbare ouderen' aan te vragen 

 
 

 
1 Demografische ontwikkelingen 2010-2040. Ruimtelijke effecten en regionale diversiteit, Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL), Den Haag, 2013 
2 Bron: Tussentijdse rapportage pilot Kwetsbare Ouderen, 19 januari 2015 
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 Geriatrie Model 

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; 
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. 

- Implementatie 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 1,2% van de populatie 
van de gemiddelde huisartspraktijken binnen de doelgroep valt. 

 
Programma 

• Het programma heeft de volgende kenmerken:de insteek is 
integraal en proactief. Het behelst daarmee zowel medische als 
niet-medische aspecten. Het richt zich op de kwaliteit van leven 
zoals bijvoorbeeld het functioneren in het dagelijks leven en het 
maken van eigen keuzen waarbij Advance Care Planning een 
belangrijk hulpmiddel is.  
 

• 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 de visie op positieve gezondheid. 
Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Gezondheid is het 
vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven, en 
daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gaat niet 
enkel om de behandeling van een ziekte of problemen, maar 
juist om het bevorderen van kansen en mogelijkheden van 
mensen, ondanks een eventuele ziekte of problemen. 
 

• 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 
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• 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 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 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 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 van 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 en maakt gerichte afspraken nodig. 
Projecten zoals Welzijn op recept kunnen dit proces ondersteunen. Ook het realiseren van de verbinding 
met de wijkverpleging kan de verbinding verbeteren 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. 

• Medisch Generalistische Zorg voor Wlz-patiënten. Voor deze groep patiënten is goede afstemming nodig 
tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Dit geldt nog nadrukkelijker in de geclusterde woon-
zorgvormen. VGZ ziet in deze een proactieve rol voor de zorggroep om de zorgverlening in goede 
afstemming tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde te borgen. 

• 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.  

 
3 Inclusie kan plaatsvinden door screening (het screenen van de huisartspopulatie en proactief benaderen van potentiële 
kwetsbare ouderen) of casefinding (inclusie op basis van signalering door HA, POH of WVK).  
4 Met ‘polyfarmacie’ wordt chronisch gebruik van vijf of meer medicijnen bedoeld. 
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1.3.b Opstap naar integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen 
Met zorggroepen die nog niet in de fase verkeren dat contractering van integrale ketenzorg voor kwetsbare 
ouderen tot de mogelijkheden behoort, maar hier wel naar toe willen groeien kunnen we afspraken maken 
over een ontwikkelingstraject ter voorbereiding op de contractering van integrale ketenzorg voor kwetsbare 
ouderen. Bekostiging van de zorg vindt plaats op basis van de reguliere prestaties (inschrijftarief, consulten). De 
indirecte zorgverlening vindt plaats op basis van de prestatie Zorg voor Kwetsbare Ouderen, die we met de 
zorggroep overeenkomen. We bieden de prestatie zorg voor kwetsbare ouderen niet meer aan bij praktijken 
die aangesloten zijn bij de zorggroep. 
 
Bekostiging van de implementatie van het zorgprogramma en ondersteuning van deelnemende huisartsen 
door de zorggroep vindt plaats in de vorm van een koptarief (S3-prestatie). Dit tarief kan gedeclareerd worden 
door de zorggroep per kwetsbare oudere. We bieden de prestatie opstap naar integrale ketenzorg voor 
kwetsbare ouderen aan gedurende maximaal 2 jaren. 

 
1.3.c. Zorgprogramma voor kwetsbare ouderen: Alternatief 
Wij zijn voorstander van integraal bekostigde, programmatische zorg aan kwetsbare ouderen die wij 
contracteren via de zorggroep. In de vorige contractperiode hebben we echter gezien dat in een aantal regio's 
blijkt dat de implementatie van een integraal bekostigd zorgprogramma, om aanvaardbare redenen, niet 
haalbaar was. In een deel van deze regio’s wil VGZ een model contracteren waarbij de prestatie Zorg voor 
kwetsbare ouderen (module kwetsbare ouderen) op niveau van de zorggroep gecontracteerd wordt. Op deze 
wijze wil VGZ de organisatiekracht van de zorggroep betrekken bij de individuele huisartsenprestatie met als 
doel eenzelfde resultaat te behalen als met het integraal zorgprogramma. VGZ zal hiertoe gerichte afspraken 
maken en deze evalueren.  Na een periode van maximaal 2 jaar zal op basis van de uitkomsten beslist worden 
of, dan wel, op welke wijze voortzetting kan plaatsvinden. 
 
Kenmerken Alternatief model: 

• De zorggroep is contractpartij met betrekking tot de prestatie Zorg voor kwetsbare ouderen. 
Declaratie op niveau individuele verzekerde (ingeschreven patiënt). De prestatie wordt niet meer 
aangeboden aan individuele praktijken die zijn aangesloten bij de zorggroep. 

• De zorggroep heeft een inhoudelijk zorgprogramma geïmplementeerd bij de deelnemende 
huisartsenpraktijken conform de voorwaarden zoals opgenomen in ons inkoopbeleid.  

• De zorggroep maakt/borgt samenwerkingsafspraken met relevante partijen binnen/buiten de zorg 
(bijvoorbeeld ziekenhuis, V&V, ELV, sociaal domein e.d.) 

• De zorggroep faciliteert ACP bij de huisarts (scholingsbehoefte, dossierfunctie, overdracht gegevens 
naar relevante partijen). 

 


