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1. Stappenplan in samenwerking met Zorgcirkels

In 2019 zal de stuurgroep/ werkgroep ouderen het jaarplan volgen voor de verdere uitwerking van een
integraal zorgprogramma ouderen 2020 in samenwerking met VGZ.
Tussen VGZ en de zorggroep KZN bestaat een strategische relatie gebaseerd op vertrouwen en
transparantie.

Stappenplan in samenwerking met Zorgcirkels

1) Het vergroten van de inclusie criteria van de groep kwetsbare ouderen en deelname
huisartsen praktijken vergroten.
- Aanbieden van zorgplan ouderen en daar waar nodig extra ondersteuning aanbieden
vanuit de organisatie.
2) Het formaliseren van de samenwerking met de VVT instellingen verpleging verzorging en
thuiszorg.
3) Het optimaliseren van de samenwerking met Sociaal Domein in de regio
Uitgangspunten voor uitwerking voor ZC: wijkteam- buurteams
-

Signalering
vraagverheldering (vaststellen kwetsbaarheid)
opstellen integraal leefzorgplan (medisch/niet medisch)
MDO
casemanagement

Vanuit het perspectief van de ouderenzorg zijn binnen het sociaal netwerk relevante partijen:
mantelzorgers, familie/kennissen, dagbesteding, vrijwilligers, KBO, Zonnebloem. Binnen het
zorgnetwerk zijn relevante partijen: huisartsenpraktijk, wijkverpleging, SOG, Geriater,
welzijnsorganisatie, WMO-consulenten gemeente, woningbouwvereniging, paramedische
eerstelijnszorg, apotheek.
4) Opzetten van MDO/ netwerk ouderen/ Eerstelijnskernteam voor alle praktijken en
ondersteunend format hiervoor ontwikkelen.
Eerstelijnskernteam bestaat uit:







Specialist ouderenzorg
Apotheker
Fysio/ergo/logo
WMO consulente
Diëtist
Overige….
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Geriatrie model:
- Multidomeinanalyse
- Leefzorgplan
- MDO/casemanagement

5) Multidisciplinair scholingsplan ontwikkelen in samenwerking met VVT en 2e lijn om nieuwe
werkwijze in te voeren.
6) Medicatie beoordeling verder uitwerken in samenwerking met de nieuw op te richten
apothekers coöperatie?
-

Met apothekers zijn regionale schriftelijke afspraken over de betrokkenheid van de
apotheker bij het te voeren farmaceutisch zorgbeleid alsmede de uitvoering
medicatiebeoordeling

7) Samenwerking 2e lijn optimaliseren
- Afspraken maken met 2e lijn ( lees Antonius) over advanced care planning ( ICPC?) transferzorg- cure check
- Verbinding zoeken met de invulling van de ELV voorziening. Aanhaken op de
regionale ontwikkeling.
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2. Ontwikkelen integrale ouderenzorg

Uit het jaarplan 2019 van ZorgNU
In 2019 zal het project de Transmurale Zorgbrug worden voortgezet. Tevens is er vanuit KetenzorgNU
financiering de keten uit te breiden met het sociale domein en de MDO’s te faciliteren. Hiermee zal in
Woerden worden gestart. De verwachting dat in de regio andere praktijken zullen aansluiten.
Het doel is in 2019 gestructureerde, multidisciplinaire ouderenzorg te ontwikkelen. ZorgNU en
KetenzorgNU zullen hun visie en ambitie in dezen blijven uiten met als doel het ontwikkelen van een
integrale regionale bekostiging ouderenzorg.
Het inrichten van een coördinatiepunt voor ELV bedden in de regio is uitgevoerd door Zilveren Kruis.
Het bestuur zal over de voortgang worden geïnformeerd en bij uitblijven van het gewenste resultaat de
regie overnemen. In 2019 wort het coördinatiepunt gerealiseerd. Verwijzing zal via Zorgdomein
kunnen plaatsvinden. Het bestuur zal toezien op de gemaakt afspraken in de praktijk worden
uitgevoerd.
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KetenzorgNU is dé organisatie in de regio Noordwest-Utrecht
voor betrokken zorgverleners in de chronische ketenzorg
WWW.KETENZORGNU.NL
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