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Bewezen aanpakken

Preventie



1. Aanleiding  en context

2. Doetafel

3. Bewezen aanpakken

4. Dilemma’s en discussie

Inhoud



• Nederlandse zorg en ondersteuning 
kent hoog niveau.

• Sterke groei van aantal en aandeel 
ouderen, ook meer dementie 

• Dalende beroepsbevolking.

• Hoog zorggebruik, hoge zorgkosten.

• Ouderen blijven langer thuis wonen, 
leidt tot complexere zorg thuis.

• Behoefte aan zicht op keteneffecten.

Ketenanalyse

focus wijknetwerk



Keten ouderenzorg



Prioriteiten benoemd tijdens 
workshop:

Zichtbaar, herkenbaar contactpersoon 
wijk/dorp;

Persoonlijke benadering;

1 partij die regie voert boven alle 
partijen;

Ken de wijk en ga samenwerken!

Doetafel nav

workshop



Een aantal werkwijzen onder de loep

1. Dorpsondersteuner
2. Spil even Buurten
3. Welzijn op recept
4. Samen Oud
5. Praktijk Bertholet

• Deelketen 1: Wijknetwerk

• Deelketen 2: Acute zorg

• Deelketen 3: Zorg na het ziekenhuis

• Deelketen 4: Naar verpleeghuis

Wat is er al?

En wat werkt? 



Dorpsondersteuner (Wedde dat ‘t lukt)

Zichtbaar, herkenbaar contactpersoon 
wijk/dorp;

Veel vrijwilligers

Spreekuur

Persoonlijke benadering;

Verbinden formele en informele zorg;

Doel: langer zelfstandig wonen voor 
ouderen

Dorpsondersteuner



Spil even buurten (ter Apel)

Zichtbaar, herkenbaar contactpersoon 
wijk/dorp;

Makelt en schakelt tussen mensen, straat en 
buurt mensen verbinden;

Doel: vergroten en minimaal stabiliseren 
zelfredzaamheid en eigen regie 70-plussers;

Verbinden informeel en formeel;

Resultaat: ouderen geholpen aan maatje, 
contact versterkt tussen buurtbewoners;

Creatieve succesvolle aanpak uit Rotterdam

Spil even buurten



Welzijn op recept

Huisarts verwijst bij psychosociale 
problematiek naar welzijnswerk

Oorzaak is vaak eenzaamheid en geen 
fysiek probleem

Minder bezoek aan de huisarts en 
betere oplossing voor vraagstuk van de 
oudere.

Welzijn op recept



Samen oud (integrale formele zorg)

Ouderenzorgteam olv huisarts verder 
wijkverpleging, ouderenadviseur, 
casemanager;

Deelnemers 75+ ontvangen vragenlijst om 
risicoprofiel op  te stellen

Ouderen worden gesteund, 
aangemoedigd, id gaten gehouden;

Persoonsgebonden dossier waar iedereen 
in rapporteerde;

Effect: positief, casemanager grijpt vroeg 
in;

Financiering WMO, ZVW

Samen Oud



Bertholet (integrale formele zorg)

Gericht op complexe gezondheids-
problemen;

Speciaal ingerichte betaaltitel;

Huisarts blijft hoofdbehandelaar. Team 
bestaat uit verpleegk, POH, maatsch. 
Werker;

Korte lijn met mantelzorger;

Wordt waarschijnlijk landelijk uitgerold. 

Praktijk 

ouderengeneeeskunde

Bertholet
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Gezonde leefstijl      Preventie    ELV/Intramuraal 



• Zo zijn er zijn veel mooie en werkzame aanpakken.

• Ze worden vaak gefinancierd uit projectgeld/subsidies;

• Structurele financiering wordt veelal niet geregeld. 

• De aanpakken blijven niet bestaan en er wordt weer 
opnieuw geëxperimenteerd.

• Voor duurzame financiering is bovenlokale 
samenwerking nodig. Regie op provinciaal niveau.

Conclusie


