Ingeborg Wijnands (l) en Maud van Hoof

Project [G]OUD heet vanaf nu ‘Keten Complexe Zorg voor Ouderen’

Aan de slag met ouderenzorg
in de huisartsenpraktijk
Een huisartsenpraktijk die goed is voorbereid op de toenemende en steeds complexer wordende ouderenzorg. Dat is waar naartoe gewerkt wordt vanuit ‘Keten Complexe Zorg voor
Ouderen’. Een ketenzorgproduct dat op donderdag 28 maart van start ging en dat huisartsen in
Maastricht en het Heuvelland naast een protocol ook de begeleiding biedt op weg naar een
praktijk met aandacht voor goed gestructureerde ouderenzorg. Na een aantal jaar het project
[G]OUD uitgevoerd te hebben op basis van een subsidie vanuit NPO (Nationaal Programma
Ouderen), is er nu de mogelijkheid dit structureel op te pakken binnen de huisartsenpraktijk in
de vorm van een DBC. Ingeborg Wijnands (projectcoördinator) en Maud van Hoof (projectmedewerker), beiden werkzaam voor ZIO, zijn al enige tijd betrokken bij het project en vertellen over
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het belang om te participeren in het programma en de verwachtingen voor de toekomst.

“Eén van de belangrijkste bevindingen in de afgelopen jaren is,
dat er veel animo en behoefte blijkt te zijn vanuit huisartsen
in deze regio om van ouderenzorg een speerpunt te maken.”
Dat huisartsen te maken krijgen met steeds meer ouderen

de ondersteunende rol die een praktijkondersteuner met

in hun praktijk en daarmee ook een complexiteit aan pro-

specialisatie ouderenzorg hierbij kan spelen.” Maud:

blematiek, is inmiddels een gegeven waar we niet meer

“Voorheen werden problemen wel geconstateerd, maar

omheen kunnen. In combinatie met de versobering van de

vervolgens waren er weinig mogelijkheden om echt actie te

AWBZ, waardoor mensen minder in zorginstellingen

ondernemen. Die mogelijkheid is er nu wel vanwege de

komen en steeds meer mensen met zwaardere problema-

structurele financiering vanuit zorgverzekeraar VGZ. Dit

tiek in de thuissituatie verblijven, vraagt dit om een

biedt ons de mogelijkheid het programma verder uit te rol-

ommekeer in de aanpak van ouderenzorg. Ingeborg: “Met

len en stelt huisartsen in staat daadwerkelijk van ouderen-

het programma ‘Keten Complexe Zorg voor Ouderen’ wil-

zorg een aandachtspunt te maken en een praktijkonder-

len we de juiste inzichten, instrumenten en oplossingen

steuner met specialisatie ouderenzorg in te schakelen. Er

bieden om deze ontwikkeling op een zo efficiënt en

kan nu dus echt uitvoer gegeven worden aan het zorgbe-

natuurlijk mogelijke manier in te passen in de huidige

handelplan. Het ‘Keten Informatie Systeem’ (KIS) is hierbij

zorgverlening.” Onder de werktitel [G]OUD werden hier-

een belangrijke tool waarmee zo’n behandelplan kan wor-

voor in de afgelopen jaren de nodige voorbereidingen

den opgesteld en ouderen gemonitord blijven.” Ingeborg:

getroffen. Zo werden in de regio Maastricht-Heuvelland

“Dat is voor de ouderen zelf heel fijn, maar zeker ook voor

ruim 970 ouderen bezocht met de zogenaamde [G]OUD

de huisartsen die zo veel meer in staat zijn te anticiperen.

vragenlijst. Dit is een checklist, die gebruikt wordt door

Bovendien kunnen we met de informatie uit zo’n dossier

praktijkondersteuners ouderenzorg om de patiëntenpopu-

ook andere hulpverleners op de hoogte brengen, bijvoor-

latie in de leeftijd van 75+ met een verhoogd risico op

beeld in verzorgingshuizen en in het ziekenhuis.”

kwetsbaarheid binnen een praktijk in kaart te brengen.

Multidisciplinaire samenwerking is een belangrijke voor-

Daarbij komen zaken aan de orde als lichamelijke en gees-

waarde binnen de zorg aan ouderen in complexe situaties,

telijke gezondheid, maar ook de sociale omgeving en het

om deze reden dienen huisartsenpraktijken die deelnemen

sociale welzijn. Op deze manier wordt inzicht verkregen

aan de keten dan ook een ‘Zorgnetwerk Ouderen’ op te zet-

of meer zorg noodzakelijk is voor deze kwetsbare doel-

ten. Maud: “Dit is een zorgteam met daarin alle hulpverle-

groep. Maud: “Ongeacht wat de uitkomst is, is de patiënt

ners die betrokken zijn bij ouderenzorg binnen een bepaal-

op deze manier in beeld bij de huisarts. Mocht het daad-

de wijk. Daarbij is het zaak zoveel mogelijk aan te sluiten

werkelijk zo zijn dat er meer zorg gewenst is, dan komt

bij bestaande structuren, want die zijn er beslist al.”

de patiënt in de tweede fase van de keten ouderenzorg
terecht. Dat betekent dat de praktijkondersteuner een

“Maar we zijn er nog niet!,” voegt Ingeborg er stellig aan

vinger aan de pols gaat houden en de benodigde zorg om

toe. “Er is inmiddels financiering om het programma ‘Keten

de betreffende oudere heen gaat organiseren. Dat kan van

Complexe Zorg voor Ouderen’ in de praktijk te kunnen

alles zijn, van thuiszorg tot ondersteuning van de mantel-

brengen. Maar op dit moment geldt dit alleen nog voor VGZ

zorger en van dagopvang tot behandeling door fysiothe-

verzekerden. Het is voor ons heel belangrijk om met ande-

rapeut. Daarbij wordt ook uitdrukkelijk gekeken naar de

re zorgverzekeraars diezelfde afspraken te kunnen maken.

eigen omgeving van de patiënt, welke zorg daaruit kan

Willen we vanuit de huisartsenpraktijk op gestructureerde

komen. Op deze manier wordt preventie in de hand

wijze vormgeven aan ouderenzorg, dan is het ook belang-

gewerkt en het last minute inschakelen van acute zorg,

rijk dat zorgverzekeraars op één lijn zitten. We streven

voorkomen.”

ernaar om binnen drie jaar alle huisartsen binnen Maastricht
Heuvelland zover te hebben hun praktijk op deze wijze in

Van [G]OUD naar actie Bijna 30 huisartsenpraktijken

te richten. Daarnaast is het onze taak om dit voortdurend

deden in de afgelopen jaren mee aan het project [G]OUD

te evalueren. Om te zien wat het de patiënten oplevert en

in regio Maastricht-Heuvelland.

ook of het toegevoegde waarde heeft voor de zorgverzeke-

Ingeborg: “Een van de belangrijkste bevindingen in de

raar en hulpverleners. Daarover blijven we huisartsen in

afgelopen jaren is, dat er veel animo en behoefte blijkt te

deze regio graag informeren.”

zijn vanuit huisartsen in deze regio om van ouderenzorg
een speerpunt te maken. Huisartsen zijn zich steeds meer

Op de website van ZIO, www.zio.nl, is meer informatie te vin-

bewust van hun centrale rol in de keten rondom ouderen-

den over het programma ‘Keten Complexe Zorg voor Ouderen’

zorg en zien ook steeds meer de toegevoegde waarde in

en hoe u hier als huisartsenpraktijk in kunt participeren.
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