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Woord vooraf

Je kunt geen krant open slaan of er staat wel iets in over de 
ouderenzorg. Er is ook nogal wat aan het gebeuren. Het is een 
onderwerp dat veel mensen raakt. De oudere zelf, die je overigens 
weinig hoort in het publieke debat, en vooral diens (beroemde) familie. 
Er is extra geld gekomen voor de zorg in de verpleeghuizen. Prachtig. 
Het kan altijd nog beter. Tegelijk is er iets vreemds aan, als je bedenkt 
dat verreweg de meeste oudere mensen gewoon thuis wonen. Dit is een
trend die zich zal voortzetten, die aansluit bij de wens van de meeste 
ouderen van straks. Alleen als het (tijdelijk) echt niet anders kan, wordt 
een zorginstelling als een goede optie gezien. Een vangnet. 

In de vijf jaar tijd dat ik als arts in de wereld van de 
ouderengeneeskunde werk, heb ik veel zien veranderen. De binnenkant 
van het verpleeghuis is totaal anders. En dan bedoel ik vooral de 
mensen die er langdurig verblijven, of tijdelijk komen revalideren. Ze 
zijn zieker en verblijven korter in het verpleeghuis doordat ze eerder 
overlijden. Het zijn (zeer) kwetsbare mensen met (hoog) complexe 
zorgvragen, zoals we dat dan noemen. Dat vraagt nogal een omslag in 
denken en doen van alle betrokkenen. Er is genoeg om te puzzelen. 

Die omslag betekent ook dat er een grote groep mensen is die we niet 
meer zien in de zorginstellingen. De verantwoordelijkheid voor hun zorg 
is op het bordje van de huisarts gekomen. Er worden dappere pogingen 
ondernomen om samen met een praktijkondersteuner deze oudere 
mensen in beeld te krijgen, vooralsnog met wisselend succes. Ook in de 
huisartsenpraktijken wordt ineens een andere werkwijze gevraagd dan 
gangbaar is. Coördinatie van zorg, afstemming met andere betrokken 
zorgverleners en regie houden, zijn een belangrijke onderdelen van de 
(medische) zorg voor kwetsbare ouderen die tot voor kort in 
zorginstellingen woonden. Hoe pas je dit in het spreekuur in? Er wordt 
veel verwacht van substitutie van zorg, van het ziekenhuis naar de 
huisartsenpraktijken, en tegelijk dus de substitutie van 
“verpleeghuiszorg” naar de eerste lijn.1 De Landelijke Huisartsen 
Vereniging ondersteunt deze verwachting en hoopt op een betere 
samenwerking in de eerstelijns ouderenzorg. Tegelijk worstelen 
huisartsen met alweer een taak erbij. Er worden hoogoplopende 
discussies gevoerd over de vraag hoe de huisartspraktijk georganiseerd 
dient te worden.2 

2 Toekomst van Zorg voor Thuiswonende Kwetsbare Ouderen



Iemand moet tegenwoordig wel erg ziek zijn wil diegene opgenomen 
worden in een verpleeghuis. Als ik bij opname in het verpleeghuis dan 
het medisch dossier van de huisarts lees, zie ik dat het eigenlijk al 
maanden of langer niet meer ging thuis. De thuiszorg trok aan de bel, 
de familie vond dat er iets moest gebeuren, er volgden - al dan niet met
spoed - bezoekjes aan het ziekenhuis. Die toestroom van ouderen in 
ziekenhuizen valt op in de media.3 Het roept de vraag op of het 
ziekenhuis de juiste plek is. En wat willen ouderen zelf? Uit onderzoek in
opdracht van ActiZ wordt geconcludeerd dat veel ouderen (65+ jaar) die
nu op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen worden gezien, eigenlijk 
geen tweedelijns spoedzorg nodig hebben.4 Ook vanuit mijn bril als 
specialist ouderengeneeskunde had ik er graag in een eerder stadium 
willen zijn voor deze mensen, toen het allemaal nog net wel ging. 

Als flosoof ben ik geïnnteresseerd in de vraag wat goed ouder worden is. 
Zorgafhankelijkheid en toenemende kwetsbaarheid worden soms gezien
als onlosmakelijk verbonden met ouder worden. Maar wat bedoelen we 
als we het hebben over kwetsbaarheid op oudere leeftijd? En wat is dan 
gezondheid? Er is steeds meer aandacht voor “healthy ageing” of 
gezond ouder worden, maar ook daar valt mij op dat het medische 
perspectief of ziektemodel vrij dominant is, in de zin dat er vooral 
gekeken wordt naar beperkingen. Goede gezondheid op oudere leeftijd 
kunnen we beter positief beschrijven door te kijken naar functioneren.5 
Een holistische, proactieve benadering is dan passend. 

In de fnanciering van gezondheidszorg zitten nu weinig prikkels om in 
te zetten op preventie. Toch is voorkomen beter dan genezen. Een 
(spoed) ziekenhuisopname kan een enorme achteruitgang in 
functioneren betekenen voor oudere mensen. Zou het dan niet logisch 
zijn om te proberen de zorg voor (kwetsbare) ouderen in de thuissituatie
te optimaliseren? Om zodoende onnodige, dure en belastende zorg op 
een later moment te voorkomen? In de huidige praktijk is het echter zo 
dat preventieve interventies met moeite (structurele) bekostiging 
krijgen. 

Uit nieuwsgierigheid naar de organisatie van zorg, en de wens om te 
begrijpen waarom het is georganiseerd zoals het is, heb ik aangeklopt 
bij Menzis. Ik zag mezelf als een geïnnteresseerde leek op het gebied van
gezondheidszorgbeleid. De eerste weken stond ik vaak met mijn oren te
klapperen, van het jargon dat voorbij kwam, ik begreep het niet goed. 
Langzamerhand is het gaan dagen dat we op het oog misschien 
dezelfde woorden gebruiken, maar dat zorgverleners ('-aanbieders') en 
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zorgverzekeraar er een andere inhoud en kleur aan geven. Wat 
bedoelen we als we het hebben over kwaliteit van zorg? Vanuit wiens 
perspectief?6 Ik kan me zo voorstellen dat het voor collega 
zorgverleners die dit lezen, ingewikkeld kan zijn om het eigen 
perspectief waarin de individuele patiënt centraal staat los te laten. 

Enig voorbehoud is op zijn plaats. De indrukken die ik beschrijf zijn niet 
een complete weergave, het is vooral werk in uitvoering. Ik heb 
dankbaar gebruik gemaakt van de ideeën van anderen, en heb deze 
inspiratie willen samenvoegen als opzet om verder het gesprek aan te 
gaan. Mijn doel met dit rapport is om u mee te nemen in de inzichten 
die ik heb opgedaan. Daarbij is de uitnodiging om met een open 
houding en nieuwsgierigheid te kijken naar andere oplossingen om te 
komen tot meer samenhangende, passende zorg. 

Ik nodig u uit om dit rapport dan ook met open vizier te lezen. Om ons 
samen te verwonderen over de organisatie van zorg en helder te krijgen
wat er voor nodig is om de zorg voor thuiswonende (kwetsbare) ouderen
te optimaliseren. 
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De opzet van het project

In de periode van november 2017 tot juni 2018 heb ik bij 
zorgverzekeraar Menzis mogen werken aan dit project over de toekomst
van zorg voor (kwetsbare) thuiswonende ouderen. Als onderdeel van de 
opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, en deels naast het 
praktisch werk in het verpleeghuis, heb ik de ruimte gekregen om te 
leren over de organisatie van de (ouderen)zorg. Zo heb ik gesprekken 
gevoerd met onder meer zorginkopers, product experts, managers, en 
marketeers binnen Menzis. Door visiedocumenten en beleidsnotities 
over de ouderenzorg te lezen heb ik een beeld gevormd van de huidige 
situatie in Nederland, en van wat gezien wordt als kansrijke initiatieven. 
Ik heb geprobeerd te analyseren wat er goed werkt aan het zorgmodel 
van Oak Street Health, en welke lessen zich laten vertalen naar de 
Nederlandse situatie. 

In de afgelopen maanden mocht ik met verschillende collega 
zorgverleners een dag op pad: een kijkje in de keuken. Ik heb 
werkbezoeken gebracht aan tal van collega-zorgverleners die nu 
betrokken zijn bij de zorg voor thuiswonende ouderen. Het doel was om 
een indruk te krijgen van hoe de zorg er nu uit ziet, waar kansen en 
knelpunten liggen, vanuit het perspectief van zorgverleners die te 
maken hebben met kwetsbare thuiswonende ouderen. Ik ben dankbaar 
voor de manier waarop ik telkens ontvangen ben, het sparren, en de 
openheid. Zo heeft het ene contact tot het volgende geleid, en heb ik 
veel enthousiaste, inspirerende collega's mogen ontmoeten. Daarnaast 
hebben meerdere mensen (kritisch) meegelezen eerdere versies van dit
rapport. Mijn praktijkobservaties tijdens werkbezoeken, en klinische 
ervaring vormen een belangrijke basis voor de ideeën die ik hier schets 
over een nieuw zorgmodel, en over hoe de brede doelgroep van 
(kwetsbare) thuiswonende ouderen zich dan het best laat omschrijven. 

Eerst volgt een beschrijving van de uitdagingen die de aanleiding 
vormen voor dit project. Dan bespreek ik wat we bedoelen met 
kwetsbaarheid in de context van ouder worden. Ik bespreek het 
(zorg-)model van Oak Street Health en de lessen hiervan voor de zorg 
voor thuiswonende ouderen in Nederland worden. Dan beschrijf ik hoe 
de zorg voor deze groep nu plaatsvindt in de praktijk, en ga ik in op een 
aantal nieuwe zorginitiatieven. Vervolgens worden de inzichten 
samengevoegd tot een aanzet voor een nieuw zorgmodel. In de 
discussie volgt een vooruitblik op wat er nodig is voor de toekomst van 
zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. 
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De uitdagingen

Nu steeds meer ouderen langer thuis wonen, is het een uitdaging om 
passende zorg op de juiste plek te bieden.7,8 Er zijn in Nederland en ook 
elders verschillende initiatieven om de gezondheidszorg voor deze 
doelgroep anders te organiseren.9 Een voorbeeld waarbij proactieve 
samenhangende zorg wordt geleverd zijn de gezondheidscentra Oak 
Street Health in Chicago en omgeving, die zich richten op oudere 
Amerikanen met een overheidsverzekering. Dit voorbeeld vormde de 
aanleiding voor Menzis om in Nederland te kijken hoe de zorg voor 
thuiswonende ouderen nu georganiseerd is, waar de knelpunten liggen 
vanuit het oogpunt van zorgverleners, en zorgverzekeraar, en hoe we 
samen stappen kunnen zetten naar een zorgmodel dat beter aansluit bij
de behoeftes van (kwetsbare) ouderen nu en in de toekomst. De 
aanname is dat preventieve zorg helpt om onnodige (spoed) opnames in
het ziekenhuis te voorkomen.10 

Toegankelijkheid en solidariteit zijn de uitgangspunten van de 
Nederlandse gezondheidszorg.11 Die lijken steeds meer onder druk te 
komen staan door stijgende zorgkosten. Er zit een grens aan wat de 
overheid kan betalen en aan wat burgers bereid zijn om middels 
premies en hefngen bij te dragen aan de gezondheidszorg. Dit roept de
vraag op hoe je goede, betaalbare, en toegankelijke zorg kunt leveren 
aan (oudere) mensen met meerdere chronische ziekten en een 
complexe zorgvraag. Demografsche veranderingen in Nederland, net 
als in andere welvarende landen, vormen een uitdaging voor de 
samenleving als geheel. De prachtige opbrengst van onze toegenomen 
welvaart is een stijgende levensverwachting, en daarmee zien we ook 
een toename van mensen met chronische ziekten die een beroep doen 
op zorg. 

Gezond ouder worden vraagt echter meestal om een andere 
benadering. Er is dan behoefte aan begeleiding, zorg, ondersteuning, en
diagnostiek gericht op het behouden en verbeteren van het dagelijks 
functioneren. Door een brede, holistische kijk op wat voor de mens 
belangrijk is en generalistische én specifeke kennis over chronische 
ziekten op oudere leeftijd, kan er leven aan jaren worden toegevoegd.   

Verreweg de meerderheid van de ouderen woont zelfstandig thuis, ook 
in de groep van 85 jaar en ouder.12 Hoe kunnen zij hierin ondersteund 
worden, wat is hun (zorg)behoefte? Wat kunnen we leren van het 
zorgmodel van Oak Street Health? Hoe staat het met de zorg voor 
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thuiswonende ouderen nu, waar zitten knelpunten volgens 
betrokkenen? Hoe laten inzichten uit de praktijk zich vertalen naar een 
nieuw zorgmodel, wat is er voor nodig om zoiets te laten slagen? Om 
hier een antwoord op te geven is het nodig om eerst stil te staan bij het 
paraplubegrip kwetsbaarheid, en wat we daar in de context van de 
ouder wordende mens mee willen zeggen. 
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Kwetsbaarheid en ouder worden

De meeste (kwetsbare) ouderen verblijven tegenwoordig (lange tijd) 
thuis en komen nooit meer of alleen tijdelijk in een verpleeghuis.13 Maar 
wat bedoelen we nou eigenlijk als we het hebben over kwetsbaarheid? 
En hoe hangt dat eventueel samen met ouder worden? De grote 
opbrengsten van preventie en volksgezondheidszorg hebben gezorgd 
voor een gestegen levensverwachting14, en daarmee ook voor een 
toegenomen zorggebruik door mensen met chronische ziekten. 
Demografsche veroudering vormt een uitdaging voor landen 
wereldwijd.15 Hoe kunnen we in dit licht zorgen voor een zorgstelsel dat 
betaalbaar van goede kwaliteit is? Idealiter brengen mensen die extra 
levensverwachting door in goede gezondheid. Hoe ouder mensen 
worden, hoe vaker ze kampen met chronische ziekten. Hoe zouden we 
kunnen aankijken tegen gezondheid in dit verband? Wat is dan goed 
ouder worden? 

Als arts werkzaam in de ouderengeneeskunde, heb ik geleerd om 
symptomen van onderliggende ziekten te begrijpen in termen van 
kwetsbaarheid (“frailty”).16 Zorgafhankelijkheid hangt samen met frailty 
en lijkt vaak inherent verbonden aan het ouder worden. In opdracht van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in 2008 
gestart met het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), dat als doel 
kende het verbeteren van zorg voor ouderen met complexe zorgvragen, 
door vroegtijdige identifcatie, proactieve en samenhangende zorg. Voor
screening op kwetsbaarheid zijn in verschillende regionale projecten 
diverse meetinstrumenten gebruikt, een voorbeeld van een 
veelgebruikte vragenlijst om te screenen op kwetsbaarheid is de 
Groniger Frailty Indicator (GFI).17 Hierbij wordt onder meer gevraagd 
naar mobiliteit, lichamelijke ftheid en comorbidieit, cognitie en 
psychosociaal functioneren. Het blijkt in de praktijk nog lastig om 
kwetsbare ouderen in beeld te krijgen: de groep is heterogeen, en de 
ingezette interventies zoals proactieve zorgplannen en 
casemanagement laten behalve patiënt- en zorgverlenertevredenheid, 
nog niet altijd de gewenste verbetering van functioneren en 
zelfredzaamheid zien.18 

Hierbij valt me op dat de concepten kwetsbaarheid (“vulnerability”) en 
frailty vaak door elkaar worden gebruikt. Terwijl we intussen begrijpen 
dat gezondheid zich beter positief laat omschrijven in termen van 
functioneren, is in de praktijk nog veelal het 'medisch perspectief' 
dominant. Zo wordt er ook eenzijdig gekeken naar kwetsbaarheid, 
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fysieke en individuele aspecten krijgen meer aandacht dan omgevings- 
of sociale factoren. Als we het écht gaan hebben over 'healthy ageing', 
of optimaal ouder worden, dan zou een brede blik op zogenaamde 
kwetsbaarheid op oudere leeftijd hieraan bijdragen.19 Bij kwetsbare 
oudere mensen, is een ziekenhuisopname vaak niet bevorderlijk voor de
algehele gezondheid. Het ontbreekt dikwijls aan een holistische 
benadering, met aandacht voor palliatieve zorg. 

In Nederland hebben we, zeker in vergelijking met ons omringende 
landen, een uitgebreide langdurige zorg.20 Mensen wonen langer thuis, 
en krijgen pas zorg (vergoed) als ze ziek zijn. Interventies om 
ziekenhuisopnames te voorkomen, bijvoorbeeld door (dag)activiteiten in
gezondheidscentra of buurthuizen, vallen vaak niet onder de noemer 
medisch en kennen daardoor een lage en/of onzekere fnanciering. 
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Oak Street Health

Oak Street Health zijn gezondheidscentra in Chicago en omgeving 
(Verenigde Staten) die zich richten op oudere mensen met een veelal 
lage sociaal-economische status en beperkte toegang tot zorg, in de 
praktijk zijn dit mensen met een overheidsverzekering. Er werd 
gesignaleerd dat de zorg vaak niet is toegesneden op de behoeften van 
ouderen. En bovendien is de (acute) medische-specialistische zorg voor 
deze ouderen is erg kostbaar (zeker in de VS) en niet altijd doelmatig. 
Het achterliggende idee om de eerstelijnszorg anders te organiseren is 
de gedachte dat de zorg voor deze doelgroep kwalitatief beter en 
efciënter kan door een proactieve multidisciplinaire benadering. Het 
werk van Harvard Business School professor Porter (2006) vormt een 
duidelijke inspiratiebron voor Oak Street Health. Porter heeft in het boek
“Redefning Health Care” een pleidooi geschreven voor een omslag in 
de gezondheidszorg (in de VS) om door “value-based competition” te 
komen tot betere uitkomsten voor patiënten en meer doelmatigheid. De
term “value-based health care”21 wordt in het Nederlands vaak vertaald 
onder de noemer waardegerichte zorg, en omvat een veelheid aan 
initiatieven waarbij de uitkomsten van het zorgproces worden afgezet 
tegen de kosten. 

In tabel 1 volgt een beknopte weergave van de kernelementen van het 
(zorg-)model van Oak Street Health. Het betreft grote 
gezondheidscentra, met een gemiddelde patiëntenpopulatie van 2 tot 4 
duizend patiënten per gezondheidscentrum. De (gemiddeld 50) 
zorgverleners die er werken worden ondersteund door een uitgebreid 
medisch secretariaat. 

De werkwijze: er is dagelijks afstemming tussen zorgverleners en zij 
worden hierbij geholpen door ICT en analisten, die aan de hand van 
(klinische) data bepalen welke patiënten gezien moeten worden. Er is 
dagelijks een overlegmoment binnen het team van zorgverleners waarin
de agenda wordt besproken en taken verdeeld. Daarbij wordt gesteld 
dat de ambiance van zorgverlening belangrijk is, de gezondheidscentra 
functioneren ook als buurthuis waar ouderen terecht kunnen voor 
sociale activiteiten, lezingen, en voorlichting. Daarnaast wordt 
patiënttevredenheid bijgehouden, en deze is naar eigen zeggen hoog in 
vergelijking met andere (publiek gefnancierde) gezondheidscentra 
(“community-based health centers”). 
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De winst
Voor ouderen (“older adults”) die in aanmerking komen voor zorg van 
Oak Street Health, wordt na een uitgebreid intakegesprek door middel 
van geriatrisch assessment en risicoscreening (o.a. depressie, valrisico, 
polyfarmacie) een zorgbehandelplan opgesteld. Op basis van deze 
intake worden mensen ook ingedeeld in 1 van de 4 profelen, die 
vervolgens helpen te bepalen welke zorg iemand nodig heeft. 
Afhankelijk van het profel wordt iemand eens in de 3 weken of minder 
vaak gezien in de gezondheidscentra. Een gemiddeld consult duurt 30 
minuten, het intakegesprek duurt ca. 120 minuten, huisbezoek is 
mogelijk. De bedoeling is dat ouderen (gemiddeld 73 jaar, 55% vrouw) 
regelmatig gezien worden door een zorgverlener, vaak een 
verpleegkundige en als het nodig is een arts, ook als ze geen klachten 
hebben (“health care vs. sick care”). Zo worden potentieel dure zorg en 
complicaties zoals ziekenhuisopnames of medicatiefouten te 
voorkomen22, 23. De geleverde zorg is dus proactief en waar mogelijk 
preventief. Dit blijkt kostenefectief doordat de centra verantwoordelijk 
zijn voor het totaal aan zorgkosten dat door patiënten gemaakt wordt, 
en samenwerkt met vaste ketenpartners (ziekenhuis), waardoor de 
fnanciële baten van minder ziekenhuisopnames (naar eigen zeggen 
ruim 40% reductie) voor Oak Street Health zijn. 

Toegankelijkheid van zorg is een groot probleem in Amerika. Daarom 
bieden ze (gratis) taxivervoer voor patiënten van huis naar locaties van 
Oak Street, dit draagt naar eigen zeggen bij aan een betere 
therapietrouw en voorkomt daarmee ziekenhuisopnames. Oudere 
patiënten zien veel verschillende medisch specialisten en hebben geen 
vaste (huis-)arts. Oak Street biedt regievoering en een gespecialiseerd 
multidisciplinair team dat ondersteund wordt door ICT en data-analisten.
Zo proberen ze uit eigen data te analyseren wat voorspellers zijn van 
een ziekenhuisopname, en hier spelen ze op in (door vb. iemand eerder 
terug te zien). 

In gesprek 
Begin april 2018 sprak ik dr. G. Myers, mede-oprichter en medisch 
directeur van Oak Street Health, via Skype. Op 25 april 2018 sprak ik 
hem opnieuw tijdens de Masterclass Value-based primary care (The 
Decision Institute). Ik vroeg dr. Meyers naar het verschil met andere 
community-based health centers (zoals publiek gefnancierde 
gezondheidscentra). Hij antwoordde: zorgverleners zijn echt 
verantwoordelijk voor het hele proces. Patiënten worden gemonitord en 
krijgen zo nodig bezoek van een verpleegkundige, bijvoorbeeld wanneer
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ze in het ziekenhuis liggen of niet op afspraken verschijnen. 
Samenwerken binnen het team is heel belangrijk, en ook vooral de 
(technologische) ondersteuning daarbij. Zogenaamde ‘medical scribes’ 
worden in de VS al langer ingezet (bij Oak Street ‘ninjas’ genoemd), 
maar hier krijgen ze meer taken. Dat maakt dat artsen goed 
ondersteund worden om hun werk zo optimaal mogelijk te doen (“laat 
de dokter dokteren”). Er is veel in geïnnvesteerd om juist die 
administratieve en coördinerende taken uit handen te nemen van 
zorgverleners. Hoe precies, en wat dan als (risico-) indicatoren worden 
genomen blijft wat onduidelijk. Deels op basis van medische gegevens, 
deels praktische en sociale gegevens. Let wel, er zijn grote verschillen 
tussen de omgeving waar Oak Street Health zich bevindt en Nederland. 
In Chicago en omgeving wonen alleen al circa 10 miljoen mensen, en 
ook in de intussen 20 centra zijn grote verschillen, want de wijken zijn 
gesegregeerd en er worden 7 talen gesproken. Lokale vertaling, en 
aansluiten bij de praktijk is erg belangrijk. 

Verder is de patiëntendoelgroep duidelijk: oudere volwassenen (nu gem.
67 jaar oud; leeftijd is geen exclusiecriterium): “focus on doing what you
do”. Dus niet alle patiënten willen helpen, zoals veel ziekenhuizen, 
artsen en zorginstellingen doen, want dan je kan nooit voor iedereen 
echt goede kwaliteit leveren. Het ‘one size fts all model’ past niet meer.
Wat mij opvalt is dat er nergens in artikelen of op de website van Oak 
Street Health wordt gesproken over dementie of palliatieve zorg. Dit 
blijkt inderdaad niet de core business, Oak Street Health is namelijk 
expliciet een ‘clinic-based model’, dat wil zeggen dat ze zich richten op 
thuiswonende ouderen. Er zijn dus ook patiënten (-categorieën) die niet 
worden gezien door Oak Street (vb. immigrante en onverzekerden). De 
toegang tot zorg is voor de meest kwetsbare groep dus beperkt, dit 
maakt ook dat dit model zich niet een-op-een laat vertalen naar de 
Nederlandse situatie. 

Oak Street Health is succesvol doordat preventie een goede 
businesscase blijkt. Vanuit bedrijfsmatig oogpunt wordt gekeken hoe 
(her-)opnames in ziekenhuizen kunnen worden voorkomen. Vanuit de 
grote hoeveelheid data die over patiënten wordt verzameld, wordt een 
risico-inschatting gemaakt, en daar wordt op gehandeld. Opgedane 
kennis wordt gebruikt om deze tools te verbeteren, en te komen tot 
betere kwaliteit van zorg. Hierdoor waren er het afgelopen jaar 15% 
minder heropnames dan het jaar daarvoor, aldus Grifn Myers. Het doel 
is uiteindelijk om het zo goed te doen qua proactieve zorg, dat er steeds
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minder zorg in ziekenhuizen hoeft plaats te vinden, het doel is “to put 
hospitals out of business”.
 
Vergelijkbare knelpunten in Nederland?
De huidige bekostiging is nog veelal op basis van verrichtingen ('fee-for-
service'), waardoor werken via het zogenaamde ziektemodel in stand 
wordt gehouden en preventie weinig aanbod komt.24 In de zorg wordt 
veelal reactief gewerkt, vraaggestuurd. Iemand komt met een vraag op 
het spreekuur, en de zorgverlener reageert. Dat werkt goed als het gaat
om enkelvoudige klachten, of acute zorg. Voor chronische zorg en bij 
mensen met meerdere aandoeningen tegelijk, is een andere benadering
meer passend. Daarbij is het van belang dat zorgverleners van elkaar 
weten wat ze doen, dat er coördinatie is en een duidelijke regie. Een 
aanspreekpunt voor de patiënt en eventueel diens familie. 

Nu is het zo dat ouderen in het ziekenhuis vaak door meerdere 
specialisten gezien worden die onderling niet goed van elkaar weten 
wat ze doen: afstemming ontbreekt deels. Polyfarmacie komt veel voor 
en dat hangt samen met een risico op bijwerkingen en daardoor 
onnodige zorg en ziekenhuisopnames bij ouderen.25 Eenmaal verwezen 
naar het ziekenhuis raakt de verwijzer de patiënt ‘kwijt', zorgverleners 
die betrokken zijn kennen elkaar niet en er is geen gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het hele zorgtraject. 

Moeilijke gesprekken (bijvoorbeeld over behandelbeperkingen) kosten 
tijd en raken onder gesneuveld in de curatieve (op verrichtingen 
gebaseerde) zorg. De spoedeisende hulp in ziekenhuizen kan de 
toestroom van ouderen niet goed aan, bovendien blijkt dat veel van 
deze mensen eigenlijk niet thuishoren in deze setting. Vaak blijkt er een 
zorgvraag te spelen, maar doordat extra inzet van in 's avonds of in het 
weekend lastig te regelen blijkt (of beperkt beschikbaar is), wordt er 
duurdere zorg ingezet dan eigenlijk nodig en wenselijk is.

Concluderend 
Het (zorg)model van Oak Street Health is een mooi voorbeeld, waarin 
we vooral kunnen leren hoe het proces ondersteunend aan de inhoud 
kan zijn. Dit zal ik in de komende hoofdstukken verder illustreren. Het 
doel en de doelgroep zijn duidelijk, dat is sterk. Maar tegelijk moet 
worden opgemerkt dat er onduidelijkheid is over wat ze niet doen, het 
lijkt op “cherry picking”. Zorg voor de allerarmsten en meest 
kwetsbaren wordt niet geboden. Het is onduidelijk welke 'kwaliteit' of 
inhoud nou gemeten wordt. En er wordt nergens gesproken over 
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dementie, of palliatieve zorg. Bij navraag is dit inderdaad niet de “core 
business”. Inhoudelijk roept het bij mij nog veel vragen op, wat wordt er 
gemeten, welke data worden bijgehouden? Toch kunnen we veel leren 
van bestudering van dit voorbeeld, wat goed is: 
 De inzet “keeping our patients happy healthy and out of the 

hospital” 
 De setting van de gezondheidscentra: ook een buurthuisfunctie, en 

daarmee gezondheid bevorderen in de sociale context 
 Netwerkzorg; het team en coördinatie van zorg is belangrijk 

onderdeel van het zorgproces
 Brede visie op wat gezondheid is; ook niet strikt medische zaken 

worden ingezet (vb. gratis taxi)
▪ Daardoor wordt het logisch om te investeren in 1. proactieve 

zorg (eerste lijn) en 2. “nuldelijns zorg”
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Zorg voor thuiswonende ouderen anno 2018

In dit hoofdstuk volgt een beknopte weergave van de indrukken en 
inspiratie die ik heb opgedaan tijdens de werkbezoeken. De vragen die 
ik telkens voor ogen heb gehad zijn: hoe ziet de zorg voor thuiswonende
(kwetsbare) ouderen er nu uit, wat zijn de ervaren knelpunten in de 
beleving van zorgverleners, en waar zie ik kansen voor verbetering.  

Spoedzorg: ambulancezorg, doktersdienst
Tijdens de werkbezoeken en in gesprekken met zorgverleners werkzaam
in de spoedzorg, komt een beeld naar voren zoals dat de laatste jaren 
ook in de media wordt geschetst.26,27 Er wordt een toename gezien van 
(kwetsbare) ouderen die een beroep doen op (dure) spoedzorg, waarbij 
het gevoel heerst dat dit lang niet altijd (medisch) nodig is noch 
(sociaal) wenselijk. Hoeveel van de ambulanceritten of bezoekjes aan de
dokterspost in de avond- en weekenduren onnodig zijn, laat zich lastig 
vangen. Hoeveel daarvan te voorkomen is, en hoe dan, is nog weer een 
andere vraag. Natuurlijk moet er iets gebeuren, als iemand bijvoorbeeld
hevig benauwd is, maar had dit ook eerder of anders gekund dan hoe 
het nu regelmatig gaat? 

De hypothese is dat door proactieve behandelplannen (d.m.v. 
“advanced care planning”)28 en betere eerstelijnszorg voor ouderen, een
groot deel van de spoedzorg kan worden weggevangen. Het vereist 
geriatrische kennis om hier inhoudelijk goed het gesprek over aan te 
gaan. Dit zou de kwaliteit van zorg voor ouderen enorm ten goede 
komen, zij zijn immers vaak beter af buiten het ziekenhuis. De vraag is 
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Casus 1: spoedzorg?
Een 79-jarige man verblijf sinds 6 maanden met zijn echtgenote in een zorginstelling, 
beiden kennen een wankel evenwicht. Dan ineens op zaterdagochtend gaat het niet 
meer, meneer is over de nacht toenemend benauwd geworden, door de verzorgende 
wordt 112 gebeld. De dag daarvoor kwam de huisarts nog langs, de longen waren 
schoon. Bij beoordeling door de verpleegkundig specialist van de ambulancezorg wordt 
meneer verdacht van een astma cardiale bij een uitgebreide cardiale voorgeschiedenis. 
Er is geen proactef zorgplan, met de familie die ter plekke is was nog niet gesproken 
over eventueel afzien van (medische) behandeling. Verder blijkt hij o.a. bekend te zijn 
met blaaskanker. Patint wordt met de ambulance naar de eerste harthulp gebracht. 
Achteraf leef de vraag bij zorgverleners of hier nou goed aan is gedaan. Was palliateve 
zorg niet meer op zijn plek geweest? 



of we de druk op de spoedzorgketen kunnen oplossen door deze te 
versterken (vgl. 'ambulance at the bottom of the clif'). Een groter 
aanbod van gespecialiseerde spoedzorg voor ouderen zal niet bijdragen 
aan een afname van de vraag hiernaar. Het is logischer om in plaats 
daarvan op zoek te gaan naar en te investeren in meer laagdrempelige 
alternatieven, eerder in het (zorg-)traject.

Huisartsenpraktijk: ouderenzorg
De huisarts heeft van oudsher veel oudere mensen in de praktijk. En 
doordat ook kwetsbare ouderen langer thuis wonen, wordt een toename
gezien van complexe zorgvragen in de huisartspraktijk. Er is 
logischerwijs een wens om zo lang mogelijk goede zorg te blijven bieden
aan mensen, die vaak al lang in de praktijk zijn. Over de jaren is 
natuurlijk veel ervaring opgedaan met taakdelegatie, en ketenzorg, 
daarnaast wordt door toenemende substitutie een steeds groter beroep 
gedaan op “de huisartsenzorg”. Daarbij speelt ook de vraag hoe het 
beste passende zorg dichtbij huis geleverd kan worden aan oudere 
mensen. Vanuit de beroepsorganisaties van huisartsen, en ook vanuit de
beroepsgroep zelf, wordt steeds meer de ambitie uitgesproken om de 
zorg voor deze doelgroep beter te organiseren.29 De laatste jaren zijn de
'kwetsbare ouderen' van de praktijk steeds beter in beeld gekomen, 
door bijvoorbeeld inzet van screeningsinstrumenten, en 
praktijkondersteuners ouderenzorg. 

Hoewel de noodzaak door veel huisartsen wel gevoeld wordt, blijkt het 
nog niet makkelijk om de praktijk zo te organiseren dat er daadwerkelijk
proactieve zorg geboden kan worden. Er is meer aandacht voor het 
bespreken van behandelbeperkingen, maar de uitvoering wisselt, 
evenals de opleidingsachtergrond van de betrokken zorgverleners. 
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Casus 2: pro-actieve zorg?
De verpleegkundige vertelt me over een 96-jarige dame die woonachtg is een 
verzorgingshuis  waarbij de huisarts hoofdbehandelaar is. De verzorgenden zagen al 
enkele maanden een achteruitgang in haar functoneren, het lopen ging niet meer zo 
goed, ze hadden een niet-pluis gevoel. Meermaals werd de huisarts gevraagd langs te 
komen. Na een (toch nog) plotse knik in het functoneren (lees: mevrouw kon helemaal 
niet meer lopen), werd ze door de huisarts ingestuurd naar het ziekenhuis. Er bleek 
een hyponatriimie te zijn (een te laag zout-gehalte in het bloed), wat de klachten 
verklaarde. De anthypertensiva en antdepressiva die ze gebruikte staan er samen om 
berucht dat ze bij ouderen  kunnen leiden tot een hyponatriimie. Dit kent vaak 
aspecifieke klachten, zoals ook in deze casus, maar is goed te voorkomen als hier tjdig 
aan gedacht wordt. 



Mijn indruk is dat, achteraf gezien, deze ziekenhuisopname goed te 
voorkomen was geweest. Door geriatrisch assessment30

 (bij achteruitgang van mobiliteit), medicatiebeoordeling en 
bloedonderzoek (is de dosering passend, zijn er contra-indicaties), en 
vooral door in een tijdig stadium met deze dame te bespreken wat er 
allemaal nog wenselijk is (kunnen we iets leukers verzinnen voor die 
antidepressiva? Wil ze überhaupt nog naar het ziekenhuis?). Tijdens de 
(korte) huisbezoeken die de huisarts bij deze mensen kan afeggen, is 
hier vaak onvoldoende tijd en ruimte voor om dit te bespreken en 
verder te kijken dan de vraag van de verzorgende. Vanuit een 
ouderengeneeskundige blik is de beleving dat er in vergelijkbare 
casuïnstiek zoals hierboven “te laat” breder wordt gekeken. Wat is dan 
wel een goed moment, en wat bedoelen we als we het hebben over 
voorkomen van gezondheidsklachten op oudere leeftijd? 

Huisartsenpraktijk: consultatie door specialisten ouderengeneeskunde
Er is een mogelijkheid om een specialist ouderengeneeskunde (SO) te 
consulteren,31 maar dit komt nu nog onvoldoende uit de verf. Verwijzing 
binnen de eerste lijn, in plaats van naar de geriater in het ziekenhuis, is 
minder gebruikelijk en een route die om verschillende redenen nog niet 
optimaal wordt benut. Praktisch gezien, zijn de initiatieven van 
consulterende SO's klein: “de mogelijkheid bestaat, maar er wordt 
nauwelijks gebruik van gemaakt” en “de huisarts weet de route niet te 
vinden” wordt gezegd door collega SO's. Voor huisartsen is de opzet 
onduidelijk, en wat niet mee helpt in de vindbaarheid zijn 
verschuivingen binnen zorginstellingen die hun uitwerking hebben op de
beschikbaarheid van SO's voor de eerstelijnszorg. Het is niet de 'core 
business', hoewel er regionaal verschillen zijn. Er is een beperkte 
beschikbaarheid van SO's in de eerste lijn (o.a. door het achterblijven 
van passende fnanciering), en mede daardoor is de kwaliteit van de 
geleverde zorg suboptimaal. Door het aanzitten bij multidisciplinaire 
overleggen in de huisartsenpraktijk, en advies op papier, wordt de 
meerwaarde die de SO kan hebben niet benut. De adviezen leveren de 
huisarts niet (direct) tijdswinst op, en blijken lastig in te passen in de 
praktijk. Het nadeel van 'consultatie' is dat er geen mandaat en regie is 
over de gegeven adviezen, waardoor de implementatie van behandeling
en adviezen onvoldoende geborgd is. Om tot een goede samenwerking 
te komen met de huisarts, heeft ‘medebehandeling’ dan de voorkeur. 
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Concluderend
Wat de SO typisch goed kan is coördinatie van zorg, regievoering in een 
team, begeleiding van patiënten met multimorbiditeit, en zo 'proactieve
samenhangende zorg' bieden voor deze kwetsbare doelgroep. De 
meerwaarde van de SO voor de (kwetsbare) oudere zit hem in 
(geriatrische) kennis, en in organisatie van zorg om de patiënt heen. 
Inbedding in de eerste lijn is essentieel, en de SO dient zelf adviezen te 
kunnen doorvoeren.32 Daarom zou de opzet van (tijdelijke) 
medebehandeling de voorkeur hebben. Samengevat, is dit nodig om te 
komen tot passende zorg voor kwetsbare ouderen, ook in de 
thuissituatie: 
 Inventarisatie en evt. huisbezoek, vb. door (gespecialiseerd) 

verpleegkundige in samenwerking met SO
 Geriatrisch assessment: het goed in kaart brengen
 Advanced care planning: het tijdig bespreken van wensen en doelen,

en toekomstverwachtingen.
 Daarna volgt periodieke evaluatie, en inzet en opvolging van 

(behandel-)adviezen (waarbij de frequentie en duur variëren)
 Het team en de praktijk zijn ondersteunend aan organisatie van het 

type zorg zoals hierboven beschreven  
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Nieuwe zorginitiatieven voor thuiswonende ouderen in Nederland

In verschillende projecten binnen het Nationaal Programma 
Ouderenzorg (NPO) en andere nieuwe zorginitiatieven (vb. ambulante 
ouderenteams, ‘casefnding’ 75-plussers door huisarts) is er voor 
gekozen om aandacht te besteden aan kwetsbare ouderen. De aanname
was dat zij het meest profteren van individuele zorginterventies, dit 
blijkt maar deels zo te zijn. De gewenste efecten qua verbetering van 
kwaliteit van zorg, zijn goeddeels uitgebleven en nauwelijks zichtbaar te
maken.33 Hier zijn verschillende verklaringen voor aangedragen door 
betrokkenen. Wat genoemd wordt is bijvoorbeeld dat de huisarts 
onbewust onbekwaam is in de mogelijkheden bij ouderen, en er wordt 
reactief doorverwezen naar het ziekenhuis. De indruk is dat er 
onvoldoende aandacht is geweest voor de inbedding in bestaande 
structuren, dat bijvoorbeeld de samenwerking met de huisarts te weinig
aandacht heeft gekregen. 

In de praktijk is er daarnaast nog veel discussie over wat kwetsbaarheid 
(frailty) is, en hoe we dit zouden moeten operationaliseren. Bovendien 
leidt screenen op kwetsbaarheid tot een (grote) heterogene groep van 
mensen die bovendien deels zelf geen zorgvraag hebben. Uit onderzoek
en ervaring blijkt dat ouderen dan een passieve rol aannemen. 
Screening van kwetsbare ouderen in een huisartsenpraktijk kan mogelijk
wel een eerste stap zijn in bewustwording bij de oudere zelf (en diens 
huisarts). De indeling in zogenaamde risico- of zorgprofelen34 is 
vooralsnog niet doelmatig gebleken. Het blijkt lastig te bepalen wat de 
meerwaarde dan is, en hoe je dit moet meten. Mogelijk is het beter om 
meer uit te gaan van de impliciete kennis van huisartsen in plaats van 
het strikte gebruik van meetinstrumenten. Tegelijk is dit ook een 
belangrijke pijler in het businessmodel van Oak Street Health: ze 
bepalen mede de frequentie waarin mensen teruggezien worden, en de 
hoeveelheid en inhoud van de zorg die ingezet wordt. Er zijn andere 
(zorg)initiatieven in Nederland, waarin ook sterke punten van het Oak 
Street Health model zijn terug te vinden. Hieronder beschrijf ik een 
aantal kort.

Praktijk Ouderengeneeskunde
Sinds 2011 zit in Velp de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet, een 
van de initiatieven om ouderenzorg in de eerstelijn te bieden, dit wordt 
gezien als een best-practice. De praktijk vervult een pioniersrol, en is tot
nu toe (tijdelijk) gefnancierd vanuit innovatiegelden. Een beknopte 
beschrijving van de werkwijze: de medewerkers (SO’s, 
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verpleegkundigen en secretariaat) werken nauw samen met de 
huisartsen en eerste lijn, zijn letterlijk in het gezondheidscentrum 
gevestigd. Als de huisarts de problematiek bij een oudere te complex 
vindt, kan deze een praktijkondersteuner ouderen (POH-O) inzetten. De 
POH-O kan inventariseren en communiceren met het (zorg-)netwerk 
waaronder de wijkverpleegkundige. Is dit niet voldoende dan kan de SO 
in consult worden gevraagd of kan de patiënt verwezen worden naar de 
praktijk. Een verwijzing naar de praktijk betekent het breed in kaart 
brengen van de problematiek, een zorgplan opstellen en de behandeling
en adviezen uitvoeren. Er is substitutie, en doelmatige organisatie van 
zorg voor ouderen thuis.35 Navolging door collega SO's komt echter 
onvoldoende op gang, het blijkt niet te lukken om met de (preferente) 
zorgverzekeraar in het werkgebied afspraken te maken om deze DBC-
regeling te volgen. Er is inmiddels een tijdelijke subsidieregeling voor 
extramurale behandeling gestart. De starteisen hiervoor blijken (te) 
hoog voor zelfstandige coöperaties van SO's, ook is er onzekerheid over 
de fnanciering die ook niet kostendekkend is. 

Er is veel te leren van de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet, en er 
zijn duidelijke parallellen met de werkwijze van Oak Street. Zo is er veel 
aandacht voor samenwerking met het sociale domein, en de belangrijke
buurthuisfunctie wordt door “Ons Raadhuis” vervuld. Er zijn 
samenwerkingsafspraken met ketenpartners, bijvoorbeeld met de 
klinisch geriater in het ziekenhuis waar structureel overleg mee plaats 
vindt. In de loop van de jaren is er veel en gedetailleerdere gegevens 
bijgehouden van wat er gedaan is: welk type consult-vragen, de 
hoeveelheid en inhoud van de (behandel-)adviezen, de tevredenheid 
van patiënten, en de ervaren zorgbelasting van mantelzorgers. Er is 
continu geleerd van eigen ervaringen, en deze zijn breed gedeeld in het 
land. De werkwijze is voortdurend geoptimaliseerd, en biedt een 
belangrijke basis om mee verder te werken in de praktijk. 

Ons Raadhuis
Dit is een ontmoetingscentrum voor alle mensen van 55 jaar en ouder, 
in het centrum van Velp. Ook mensen met beperkingen (vb. moeite met 
lopen, achteruitgang geheugen, etc.) kunnen er komen, er is geen 
indicatie nodig. Hierdoor kunnen mensen (lees: deelnemers, bezoekers, 
ouderen) vroegtijdig en laagdrempelig langskomen. Vitale ouderen zijn 
ook heel welkom, hun energie en hulp is voor alle deelnemers bijzonder 
prettig. Dit initiatief is gericht op (het behouden van) vitaliteit, op wat er
nog wel kan, en niet op eventuele beperkingen van mensen.36 De indruk
bij betrokkenen van Ons Raadhuis, en zorgverleners die het initiatief 
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kennen (en er ook steeds vaker mensen naartoe 'verwijzen'), is dat er 
een preventieve werking vanuit gaat. Eventuele pijn is meer draaglijk, 
iemand wordt weer gezien, en kan weer zin en betekenis aan de dag 
geven. In de doelgroep en inrichting van het buurthuis, zijn er 
overeenkomsten met het model van Oak Street Health. 

Odensehuis
Dit is een inloophuis voor mensen met (beginnende) dementie en hun 
mantelzorgers.37 Lokaal, in de wijk. Er is een vrije inloop, mensen 
hoeven zich niet van te voren aan te melden, ze mogen komen wanneer
het hun past. Er wordt nadrukkelijk zonder indicatie gewerkt, het is geen
zorginstelling. Dit is een sterk punt, er is daardoor veel keuzevrijheid en 
ook jongere ouderen voelen zich er thuis. Het sluit aan bij de behoefte 
van toekomstige ouderen.38 Er zijn nu circa 20 Odensehuizen in 
Nederland. De link met het model van Oak Street, is dat er een 
preventieve werking van deze vorm van 'dagbesteding' uit gaat, er is 
een gevarieerd aanbod, en veel aandacht voor de individuele wensen en
mogelijkheden. Er is substitutie en verplaatsing van zorg, en 
mantelzorgers worden ondersteund en ontlast. Door het karakter en de 
insteek van de Odensehuizen, ontbreekt het echter aan (structurele) 
fnanciering. Het valt binnen het sociale domein, kent een andere 
fnancieringsstroom, en is daarmee afhankelijk van de bereidwilligheid 
van gemeentes. Daarmee krijgt deze aanpak, die ook werkt vanuit een 
brede kijk op gezondheid, helaas niet de ruimte die het verdiend. 

Concluderend
Er is veel tijd en energie gestoken in projecten gericht op het 
ondersteunen van oudere mensen om langer thuis te wonen. De 
gedachte is dat door proactieve, integrale zorg, en vroegsignalering39, 
meer passende zorg voor deze groep geboden kan worden. Het blijkt 
moeilijk om de (fnanciële) baten van dit type zorg zichtbaar te krijgen, 
mogelijk omdat de kosten voor de baten gaan.40 Anderzijds zijn er 
demografsche ontwikkelen die parallel lopen aan de diverse projecten 
om de ouderenzorg te verbeteren. Bovendien is de zorg in Nederland in 
grote lijnen al goed, dat maakt het te verwachten efect bescheidener 
dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Wat beter kan en moet is de 
samenhang tussen verschillende vormen van zorg en inbedding. 
Doordat bij Oak Street Health het sociaal en medisch domein een 
geheel vormen, komen de baten van proactieve zorg ten gunste van 
betere zorg in de eerste lijn. Het blijkt dat preventie wel degelijk loont, 
en bovendien dat de oudere zelf dit prettig vinden. 
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Synthese: zorgaanbod, doelgroep en bedrijfsmodel

Telkens werd ik binnen Menzis uitgedaagd om meer te zeggen over de 
(medisch-)inhoudelijke kant van het zorgaanbod van een eventuele 
ouderenpraktijk in de eerstelijn. Om scherp te formuleren wat we doen 
in de ouderengeneeskunde, vanuit de overtuiging dat er meerwaarde 
wordt geboden voor de kwetsbare oudere patiënt. Waar hebben we het 
over, hoe ziet het eruit, wat wordt er dan geleverd? Als zorgverlener 
vond ik het enorm ingewikkeld om hierbij om te denken: om mijn 
klinische ervaring met de individuele patiënt te vertalen in een voor 
beleidsmakers begrijpelijke “klantreis”. Iedere keer dat ik dat probeer, 
lopen inhoud en proces door elkaar. Mijn refex is om het over de 
medische inhoud te hebben, maar voor het denken over een goed 
lopend zorgaanbod is het eigenlijk niet nodig om dat tot in detail uit te 
werken. Ook toen ik mijn ideeën toetste bij collega specialisten 
ouderengeneeskunde, merkte ik die moeite om te beschrijven 'wat we 
doen'. 

Deels is dat zo, doordat er binnen de zorginstellingen waar we van 
oudsher werken, weinig aandacht voor die vraag was. De component 
medische behandeling werd vanuit het grote overkoepelende budget 
van de AWBZ gelden betaald. Daarbij komt dat het nou juist typisch aan 
de ouderengeneeskunde is dat er (bijna altijd) meerdere zorgvragen 
tegelijk spelen. Bijvoorbeeld bij de 'vraagstelling' dementie, gaat het 
ook geregeld over hartfalen, incontinentie, slaap, enzovoort. Waarbij elk 
van die vragen zich weer laat opsplitsen. En die hulpvraag kan vaak niet
scherp door de patiënt of huisarts geformuleerd worden. Bij een 
stapeling van problemen in meerdere domeinen (vb. somatisch, sociaal,
psychisch) uit dit zich in de vraag 'het gaat niet meer' of er is 
'toenemende zorgafhankelijkheid'. Prioriteren is dan een uitdaging, 
evenals prognostiek bepalen, en vereist dus speciale kennis en 
vaardigheden. De huisarts (en de patiënt) wat de verwachtingen zijn, 
wat het is het beloop, wat kunnen we doen? Duidelijkheid bieden kan 
veel onrust wegnemen, en mensen geruststellen. Ze weten ook beter 
wat de (on)mogelijkheden zijn, en dat onderzoek of behandeling in het 
ziekenhuis soms onnodig belastend is. 

Ter illustratie van die medische inhoud, heb ik een globale schets 
gemaakt van casuïnstiek zoals nu vaak in de praktijk wordt gezien, en 
een idee hoe het zou kunnen in de toekomst. Ideeën over wat een 
wenselijke situatie zou zijn, zijn geïnnspireerd op klinische ervaring, 
voorbeelden uit de literatuur, en nieuwe zorginitiatieven in de praktijk. 
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Tabel 2: illustratie casuïstiek nu en ideeën over hoe het anders kan 

Nu Gewenste situatie

Algemeen Geleidelijke achteruitgang, 
inactief, oudere bekend met 
chronische ziekten

Aandacht voor totale mens door 
vroegsignalering en proactieve 
zorg 

Thuiszorg signaleert 
achteruitgang en zet 
hulpmiddelen in (vb. rollator);
onderliggende oorzaken 
worden niet gezien (vb. 
medicatiebijwerkingen)

Er is (terug-)koppeling met 
arts/vpk; z.n. analyse

Oplossingen buiten medisch 
domein (en ondersteunen van 
wijkzorg hierbij)

Vraaggestuurde, reactieve 
zorg; alleen contact bij ziekte

Preventie/anticiperen, 
(ondersteunen bij) eigen regie, 
holistische kijk: proactieve 
samenhangende zorg

Klachten worden 
gemedicaliseerd; verwijzing 
vnl. binnen medisch domein

Vitaliteit, maatschappelijke rol 
versterken
Wijk, buurthuis

Aanvullende reguliere zorg 
(vb.  dagbesteding) in 
instelling wordt door jonge 
oudere als stigmatiserend 
ervaren

Diversiteit, passend bij individu

Onvoldoende voorlichting 
over risico's operaties op 
oudere leeftijd

Tijdig bespreken wensen, 
voorlichting
Geriatrisch assessment en 
advanced care planning
“Niet alles wat kan, hoeft”41

Mobiliteit Revalidatie na heupfractuur 
leidt tot hoge morbiditeit; 
veelal blijvende zorgbehoefte

Verminderde mobiliteit signaleren
Osteoporose preventie 
Activeren; eigen mogelijkheden

Vallen → vaak geen verdere 
actie als het letsel meevalt 
(na bezoek huisarts/SEH)

“Rode vlaggen” 
Aanleiding voor exploratie: uitleg 
en z.n. inzetten van preventieve 
zorg; val met letsel in toekomst 
voorkomen

Incontinentie Incontinentie wordt 
geaccepteerd bij ouder 
worden; taboe → 
incontinentie materiaal kan 
probleem verergeren 
(blijvend maken); hoge last 
ervaren door ouderen zelf

Bespreekbaar in vroeg stadium 
(vpk); info → (blaas-)training en/of 
aanpassing medicatie is mogelijk 
om blijvende (functionele) 
incontinentie te voorkomen42
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Nu Gewenste situatie

Medicatie Oudere krijgt medicatie op rol
(zgn. baxter) via apotheek; 
veel (herhaal-)medicatie 
zonder adequate check

Optimaliseren medicatie; passend 
bij leeftijd 

Plan i.s.m. patiënt

Bij mensen het chronische 
ziektes is er wel prikkel voor 
artsen om medicatie te 
starten; niet om te stoppen 
(richtlijnen ontbreken) → 
onnodig gebruik, 
bijwerkingen; risico 
ziekenhuis-opname

Signalerende rol vpk/ 
medicatiebeoordeling SO i.s.m. 
apotheker43

Gericht op behoud functioneren 
i.p.v. curatieve zorg

“kijk- en luistergeld”

Cognitie (overbelaste) mantelzorger 
wordt zelf ziek → opname en 
achteruitgang bij patiënt met 
dementie

Ondersteuning mantelzorg (vb. 
Odensehuis, Ons Raadhuis)

Respijtzorg; buurtziekenhuis

Er zit veel tijd tussen 
diagnose dementie en evt. 
opname in vph; problemen 
worden eenzijdig medisch 
benaderd

Laagdrempelige (zorg-)intiatieven 
in de wijk worden bekrachtigd
'Dementievriendelijke wijk' 
Sociale Benadering Dementie44 

Nieuw zorgaanbod
In de eerste opzet van dit project, was het de bedoeling om naar 
voorbeeld van Oak Street Health, en na toetsing bij het werkveld, te 
komen tot een nieuw zorgaanbod voor thuiswonende (kwetsbare) 
ouderen. Wederom vraagt dit enorm omdenken van mij als zorgverlener 
en ook navraag bij collega's leverde weinig reacties. Mogelijk denk ik te 
moeilijk, teveel in (individuele patiënten) uitzonderingen waar eventueel
een andere werkwijze nodig is. Vanuit het werkveld kwam vaak de 
opmerking: “ja, maar, dat krijgen we niet betaald” of “dat kan/mag niet”
of “nee, ...” en “we hebben het intramuraal al zo druk”. Een vertaling 
van het zorgaanbod vanuit de zorginstellingen naar de eerste lijn is ook 
nog niet zo makkelijk, en mogelijk ook niet passend in die zin dat dan de
aansluiting met bestaande zorgstructuren in de eerste lijn ontbreken. 
Het beschrijven van het huidige zorgaanbod in de eerste lijn door 
specialisten ouderengeneeskunde, is werk-in-uitvoering, o.a. 
beroepsvereniging Verenso is hiermee bezig. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat de praktijksituatie zich niet goed in een 
“productenboek”45 laat vangen. Afhankelijk van de aard van het 
probleem, kan gerichte telefonische consultatie (5 minuten) of soms een
hele analyse (6 uur) nodig zijn. Tegelijk denk ik dat het goed is om te 
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beschrijven wat er voor nodig is, om te komen tot optimale zorg voor 
thuiswonende ouderen. Dit is een eerste aanzet geweest, het zou goed 
zijn om dit verder uit te werken in samenwerking met huisartsen, vanuit 
de praktijk, en ingebed in bestaande structuren. 

Om passende zorg voor thuiswonende ouderen te kunnen bieden, is het 
nodig om kennis en expertise die oorspronkelijk is opgedaan in 
verpleeghuizen, ook steeds meer thuis in te zetten. In de 
ouderengeneeskundige eerstelijnszorg, wordt idealiter vanuit een 
multidisciplinair team van zorgverleners met geriatrische kennis, op een
holistische manier gewerkt. Proactieve zorg wordt daar ingezet waar 
nodig (pragmatisch, volgens 'stepped-care model'), en is gericht op het 
in stand houden of verbeteren van de algehele gezondheid. En als dat 
niet mogelijk is, dan kan de achteruitgang in goede banen worden 
geleidt (een ‘zachte landing’). Het perspectief op gezondheid is breed, 
en de wensen van oudere mensen en diens familie zijn mede bepalend  
voor het soort zorg dat ingezet wordt. Samenwerking binnen een team 
van direct betrokken zorgverleners is cruciaal, evenals coördinatie van 
zorg, en regievoering door een (vaste) zorgverlener. Elkaar zien en 
kennen, en weten wat er mogelijk is binnen het sociale domein. Hier 
volgt een beknopte weergave van hoe die zorg er dan uit kan zien. 
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Tabel 3: voorstel zorgaanbod voor “ouderenpraktijk” in Nederland.
Over aspecten van zorg die belangrijk zijn voor thuiswonende (kwetsbare) ouderen.

Wat Hoe Plek Waarom

Eerstelijns-
praktijk
– 

Analogie 
praktijk 
ouderen- 
geneeskunde 

Casefnding door 
huisarts (via POH-O 
en/of wijkvpk);

Huisbezoek door vpk; 
evt. beoordeling (CGA) 
door SO; plan;  
structureel overleg; 
stepped-care

Gezondheids-
centrum
i.s.m. huisartsen, 
paramedici, (loket)
gemeente

Continuïnteit, 
laagdrempelig 
bereikbaar, 
zichtbaar voor 
zorgverleners in 
eerste lijn, dichtbij 
oudere mens 

Preventie-
consult

Inloopspreekuur vpk
Medicatiespreekuur 
Analyse kwetsbaarheid

Buurthuis of 
gezondheids-
centrum

Bewustwording, 
ondersteunen langer
thuis, eigen regie

Voorkomen ZH- 
opnames

ANW-zorg 
24/7

Verantwoordelijkheid  
hoofdbehandelaar: 
huisarts 

Meer samenwerking 
met SO i.c.m. 
VS of geriatrie vpk 

Dokterspost, 
taakdelegatie

In toekomst ook SO 
op de dokterspost 
(regionale verdeling 
ANW-diensten)

Ontlasten 
spoedzorg/SEH
Juiste patiënt/zorg 
op de juiste plek (vb.
door 'observatie 
afdeling' in vph,  
“buurtziekenhuis”)

Palliatieve zorg Gespecialiseerd vpk 
thuiszorg; zn. 
supervisie SO of 
(kader-)huisarts 

Thuis 

Respijtzorg
Eerstelijnsverblijf

Laagdrempelig, 
aansluiten bij 
wensen van mensen
Steun mantelzorg

Educatie Patiënten: 
empowerment, eigen 
regie 

Zorgverleners: anders 
denken, anders doen

Lokaal, in de wijk 

Regionaal

Bewustwording, doel
is om voor alle 
(oudere) mensen 
goede zorg te 
leveren

Organisatie zorg 
voor ouderen 
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Bovenstaand is een beknopte weergave van de aspecten die mijns 
inziens een plek verdienen in de zorg voor thuiswonende kwetsbare 
ouderen. Voor een “ouderenpraktijk” is vooral de werkwijze belangrijk, 
evenals zichtbaarheid en bereikbaarheid. Met ‘preventieconsult’ bedoel 
ik meer en vooral wat anders dan het type leefstijlonderzoek dat nu 
commercieel of via werkgevers aangeboden wordt. Het is goed dat er 
(regionaal) nagedacht wordt over het herinrichten van de zorg voor 
thuiswonende ouderen buiten kantoortijden. Om deze doelgroep thuis 
goed te kunnen begeleiden is bovendien uitbreiding van palliatieve zorg
nodig (vb. respijtopnames bij ziekte van mantelzorgers). Wil deze 
nieuwe werkwijze slagen, dan is het nodig om zorgverleners en 
patiënten daarin vanaf de start te betrekken.

Hieronder volgt een toelichting op de deelaspecten van het zorgaanbod.
Belangrijk daarbij, maar ook lastig om goed te beschrijven, is hoe de 
doelgroep van een 'ouderenpraktijk' zoals Oak Street Health er in 
Nederland uit zou kunnen zien. De toelichting heb ik geschreven op 
basis van klinische ervaring, de inzichten uit de werkbezoeken, en heb 
ik zoveel mogelijk geprobeerd te toetsen bij collega zorgverleners. 

Doelgroep van eerstelijns ouderenpraktijk
Werkpopulatie: thuiswonende mensen van 65 jaar en ouder die 
complexe vragen hebben op het (brede) gebied van gezondheid. 
Screening op kwetsbaarheid door middel van (uitgebreide) vragenlijsten
is ondoelmatig gebleken (dit was werkwijze bij diverse projecten van 
NPO)46. Een aanwijzing van complexiteit, kan zijn multimorbiditeit of 
polyfarmacie. Mogelijk kunnen we in de toekomst “red fag” momenten 
omschrijven, zoals bijvoorbeeld vallen (zonder letsel) op oudere leeftijd. 
Een vervolgstap is dan gediferentieerde zorg na casefnding door de 
huisarts (of praktijkondersteuners), waarbij bij complexe problematiek 
een SO een rol heeft in de eerstelijnszorg (die evt. geriater kan 
consulteren of doorverwijzen), en bij enkelvoudige problemen een 
verpleegkundige (met geriatrische kennis) de eerste evaluatie doet. 

De doelstellingen en aannames over het hoe: 
 Organisatie vanuit het perspectief van de oudere mens. 

Laagdrempelig en dichtbij, in de buurt, zoveel mogelijk binnen één 
setting. Aansluiten bij behoeften, praktische oplossingen, waar 
mogelijk buiten het medische domein. 

 Vergroten van de (ervaren) eigen regie en bekrachtigen van 
mantelzorg en eigen sociale netwerk
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 Waar nodig is er een vaste regievoerder (zorgverlener) om de 
kwetsbare oudere te begeleiden

 Voorkomen van (lichamelijke) kwetsbaarheid en daarmee 
samenhangende afhankelijkheid

 Verminderen van onnodige zorg, zoals ondoelmatige verwijzingen 
naar en binnen de tweedelijn47 

 Voorkomen van bijwerkingen van medicatie

Beschrijving algemene gezondheidsproblematiek op oudere leeftijd: 
dit laat zich uitleggen in termen van multimorbiditeit, en is vaak een 
combinatie van lichamelijke, psychische, sociale problemen. Prevalente 
aandoeningen op oudere leeftijd worden ook wel “geriatric giants” 
genoemd zijn. Aanvankelijk werden genoemd: immobiliteit, duizeligheid,
incontinentie en geheugenproblemen. Tegenwoordig worden daarnaast 
ook benoemd: ondervoeding/sarcopenie en ‘frailty’. Zoals gezegd is er 
discussie over de defnitie en interpretatie van kwetsbaarheid (frailty). 
Meestal wordt bedoeld: een ouder persoon die meerdere ziekten heeft, 
en daarbij functionele, psychische of sociale beperkingen kent en 
daardoor gevoeliger is voor nadelige efecten van bijkomende ziekten 
en medische behandelingen, en hierdoor een grotere kans heeft op 
functionele achteruitgang en sterfte. 

Voorbeelden van klachten waarmee ouderen bij SO (kunnen) komen: 
vallen waarbij meerdere oorzaken mee kunnen spelen, achteruitgang 
van de gezondheid zonder duidelijke oorzaak, infecties bij mensen die 
ook in de war zijn, en mensen met heel veel chronische kwalen en 
bijbehorende medicijnen waarbij geanalyseerd moet worden welk 
medicijn of behandeling nog zinvol is. Dilemma hierbij is dat oudere 
mensen klachten vaak niet (tijdig) herkennen als samenhangend met 
achteruitgang in gezondheid en ook niet weten dat er interventies 
mogelijk zijn om problemen in de toekomst (zoals spoedopnames in het 
ziekenhuis en een versnelde achteruitgang in functioneren) te 
voorkomen. Ook de gemiddelde arts is niet gericht op preventie, 
begrepen als het anticiperen op achteruitgang. 

Team: basis bestaat uit specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig 
specialist of verpleegkundige geriatrie, maatschappelijk werk, medisch 
secretariaat. Daarnaast kan dit worden aangevuld met eerstelijns 
paramedici (vb. fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog) en 
ouderenadviseur van de gemeente. 
Infrastructuur: gezondheidscentrum of huisartsenpraktijk als locatie 
heeft de voorkeur boven een grote zorginstelling zoals verzorgings- of 
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verpleeghuis. Zeker voor de groep “jonge ouderen” is zo’n zorginstelling
een drempel.48 Dit is ook de ervaring van Ester Bertholet met “Ons 
Raadhuis”, zij hebben bewust de link met een instelling vermeden, en 
merken dat dit drempelverlagend werkt voor veel ouderen.  
 
Werkwijze: proactief, gericht op de toekomst, vooruit denken en 
handelen. Concreet betekent dit: afspraken maken over 
behandelwensen en –beperkingen, wie zijn betrokken professionals, 
vastgelegd in een actueel (beknopt) zorgplan dat digitaal beschikbaar is
voor behandelaars in de keten (incl. ANW; 24/7). Multidisciplinair, en 
samenhangend (men weet van elkaar wie wat doet, er zijn afspraken 
over wie waarvoor verantwoordelijk is), samenwerking, de SO/VS is ook 
actief in de behandelfase, en zorgt voor inbedding in de eerste lijn, er is 
taakdelegatie. Preventief, er is substitutie van zorg (diagnostiek en 
behandeling) van de 2e naar de 1e lijn, spoedzorg wordt voorkomen 
(o.a. door vermindering onnodige bijwerkingen; mantelzorgers 
ontlasten; wens van oudere is bekend). Empowerment, bekrachtigen 
van eigen regie en ondersteunen van ouderen bij wensen zoals thuis 
blijven wonen, mobiliteit behouden, actief blijven. Stepped-care, 
laagdrempelig en met (goedkope) praktische aanpak beginnen, 
opschalen van zorg indien nodig. Dit sluit aan bij pragmatische 
werkwijze van huisarts, logisch voor eerstelijnspraktijk. 
Toekomst: wenselijk dat de SO een rol gaat spelen in de 24uurs-zorg 
voor kwetsbare thuiswonende ouderen om de druk op de 
SEH/ambulance te verminderen en onnodige ziekenhuisopnames te 
voorkomen.

Bedrijfsmodel
In voorgaande hoofdstukken heb ik geprobeerd eerst te beschrijven 
waar we het over hebben, als het gaat om zorg voor thuiswonende 
(kwetsbare) ouderen. Het uitgangspunt (waardepropositie) is dat er 
laagdrempelige en kwalitatief goede zorg voor thuiswonende ouderen 
gerealiseerd kan worden. Daarbij zijn een aantal kernactiviteiten nodig: 
de coördinatie van zorg, samenwerking en bereikbaarheid zijn 
belangrijke elementen. De samenwerking in de keten ('strategische 
partners') is cruciaal voor het doen slagen van een soort 
ouderenpraktijk. Daarbij is een (gezamenlijk) digitaal dossier, en inzet 
van ICT, een essentiële voorwaarde. Het is ook goed om bewust te zijn 
van wat we niet doen. Enkelvoudige zorgvragen, ook van mensen van 
75 jaar en ouder, kunnen heel goed door de eigen huisarts beantwoord 
worden. Triage, taakverdeling, en ook zeker taaldelegatie zijn essentieel 
gezien de grote groep kwetsbare thuiswonende ouderen. 
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In het volgende fguur is een start gemaakt met hoe het businessmodel 
van een dergelijke praktijk eruit zou kunnen zien. Het is een ruwe 
schets, en vooral een open uitnodiging om verder aan te werken.
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Concluderend
De vertaling van klinische ervaring, en inzichten uit de praktijk, naar 
een bedrijfsmodel voor een nieuwe ‘ouderenpraktijk’ is een uitdaging 
gebleken en vooral werk-in-uitvoering. Hierboven heb ik willen 
verhelderen hoe dit type chronische zorg eruit ziet, wat de 
ouderengeneeskunde behelst, en wat er uiteindelijk voor nodig is om 
een ouderenpraktijk te doen slagen. Kernelementen in het zorgmodel 
zijn bereikbaarheid, vindbaarheid en zichtbaarheid, en bovenal is het 
nodig om te starten vanuit een goede basis. Het kopiëren van de 
huidige werkwijze door SO’s binnen zorginstellingen is niet helpend. Om
direct aansluiting te vinden en dichtbij de oudere thuis zorg te bieden, is
het nodig het zorgmodel vanuit bestaande praktijken op te bouwen. 
Coördinatie van zorg in samenwerking met de huisarts, met een 
gedeelde (ICT) infrastructuur, is cruciaal.  
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Discussie

Er is een transitie gaande in de zorg, en dit tekent zich duidelijk af in de 
zorg voor kwetsbare ouderen. Verreweg de meeste ouderen wonen 
langer thuis. De centrale vraag in dit project is hoe de zorg voor 
thuiswonende kwetsbare ouderen beter kan worden afgestemd op hun 
(zorg-)behoeften. Het is nodig dat de kennis en expertise opgedaan in 
zorginstellingen mee verschuift met de oudere, en meer beschikbaar 
komt in de thuissituatie. Er is een omslag in denken en handelen nodig 
bij zorgverleners. Waar in de huidige zorgpraktijk nog veelal reactief en 
ziekte-gestuurd wordt gewerkt, zien we dat er veel en steeds meer 
onnodige en belastende (dure) ziekenhuisopnames volgen. In dit rapport
is een aanzet gemaakt om ideeën en inzichten vanuit de praktijk om dit 
te verbeteren, te vertalen in een nieuwe manier van zorg verlenen. 
Ideeën zijn steeds getoetst in de praktijk, en verder aangescherpt door 
discussies met het werkveld. Daarmee is een brug geslagen tussen de 
zorgverlener, en de zorgverzekeraar, ten bate van de patiënt. 

Het zorgmodel van Oak Street Health laat duidelijk zien dat het lonend 
is om bij kwetsbare ouderen te investeren in proactieve zorg, met een 
sociale inbedding. In de huidige praktijk zien we dat veel ouderen 
onterecht in de spoedzorg worden gezien, waar ze niet de zorg krijgen 
die ze nodig hebben. De huisarts heeft moeite met het organiseren van 
zorg voor deze groep, heeft niet altijd voldoende geriatrische kennis, en 
ontbeert het aan tijd en vaardigheid om een adequaat behandelplan op 
te stellen en uit te voeren. De consultatie door specialisten 
ouderengeneeskunde voor de groep kwetsbare thuiswonende ouderen, 
waar de huisarts zich onvoldoende raad mee weet, komt vooralsnog 
onvoldoende uit de verf. Het teamwerk en de coördinatie van zorg, wat 
juist kernkwaliteiten zijn van de specialist ouderengeneeskunde, worden
nauwelijks aangeboden in de thuissituatie mede doordat er nog geen 
passende fnanciering was, en veel zorginstellingen het “extramuraal” 
werken niet als hoofdtaak beschouwen. 

Het blijft een uitdaging om de doelgroep “kwetsbare ouderen” goed te 
defniëren. In projecten binnen het NPO is dit ook een enorme zoektocht 
geweest, waar vooralsnog geen consensus over is. In de praktijk blijken 
screeningsinstrumenten te leiden tot een heterogene groep, waarbij 
efecten van zorginterventies zich niet goed laten meten. Er worden nu 
analyses gedaan om te achterhalen wat de oorzaak is van de 
teleurstellende opbrengsten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd 
binnen het NPO: zijn de verkeerde uitkomstmaten gekozen? Was de 
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meettijd te kort? In mijn beleving speelt een grote rol dat er nog veel 
met een medische blik is gekeken, en dat er gehoopt werd op 
verbetering van kwaliteit van leven of algeheel functioneren. Voor 
(primaire) preventie is het echter rijkelijk laat, als mensen al 75 jaar of 
ouder zijn. Preventie en proactieve zorg kunnen dan verwarrende 
termen zijn, die verschillend worden geïnnterpreteerd. We moeten dit dan
ook anders begrijpen. Achteruitgang van gezondheid is wellicht niet te 
voorkomen (en dit hoeft ook niet het doel te zijn), we kunnen wel 
anticiperen op en zorg dragen voor onnodige escalatie. 

Een aantal zaken zijn (deels) te voorkomen, zoals valpartijen of 
medicatie-bijwerkingen. Gezondheid in de context van kwetsbare 
ouderen dient breder opgevat te worden. Het voorkomen van ziekten is 
niet meer zo belangrijk, en kan wellicht ook niet. Wel kunnen we 
anticiperen op te verwachten achteruitgang, en de zorg rondom mensen
anders inrichten dan nu het geval is. Gezond ouder worden, als je het 
wat breder opvat, spreekt mensen juist aan op vitaliteit. Het is 
uiteindelijk vaak een kwestie van mee blijven doen. Het zou moeten 
gaan over wat er nog wel kan, gegeven bepaalde ziekten. Natuurlijk 
kunnen we het dan medisch-inhoudelijk, of beschrijvend gezien, over 
kwetsbaarheid blijven hebben. Waarbij we voor ogen moeten houden 
dat leeftijd daarvoor een slecht criterium is: er zitten grote verschillen in
de manier waarop mensen oud worden. 

Om te bereiken dat er passende zorg voor thuiswonenden (kwetsbare) 
ouderen kan worden geboden, is het nodig om het (strikt) medische 
perspectief los te laten. Als je kijkt naar wat Oak Street Health succesvol
lijkt te maken, is het dat ze veel tijd en aandacht besteden aan de 
randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg. Daarnaast richten ze
zich op het goed organiseren van het zorgproces, en het teamwerk, 
waardoor de (dure) dokter kan doen waar zij goed in is. Doordat ze 
bovendien verantwoordelijk zijn voor het hele zorgtraject, wordt het 
logisch om te investeren in preventieve (zorg-)activiteiten. Dat is 
namelijk lonend, zowel voor de oudere mens als voor Oak Street Health.
Er is een (fnanciële) prikkel om meer geld, tijd, en energie te stoppen in
eerstelijnszorg, om zodoende onnodige ziekenhuiszorg te voorkomen. 

De vertaling van dit succes naar de Nederlandse eerstelijns ouderenzorg
hapert. Nieuwe (zorg-)initiatieven die zich bewegen buiten de strikt 
medische kaders hebben moeite om de fnanciering rond te krijgen, ook 
al kan duidelijk worden gemaakt dat er substitutie en verplaatsing van 
zorg is. Er lijkt sprake van frictie met de huidige zorgverzekerings-
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praktijk. De baten van inzetten op preventie lijken elders neer te slaan, 
en zijn zodoende minder zichtbaar. Als we het echter hebben over 
volksgezondheidszorg in de brede zin, dan wordt het logisch om op een 
evenredige manier geld te steken in (zorg-)initiatieven buiten het strikt 
medische domein. De grote zak met geld die we nu uitgeven aan zorg, 
zou op een zinnigere en meer waardevolle manier kunnen besteed om 
te zorgen voor oudere mensen. Het klassieke medische model is passé, 
als het gaat over het type langdurige zorg zoals in dit rapport wordt 
beschreven. 

Het willen verbeteren van de zorg voor thuiswonende kwetsbare 
ouderen is een bijzonder actueel streven. Tijdens dit schrijven zijn 
diverse rapporten verschenen over dit thema. Hieruit maak ik op dat de 
noodzaak om te komen tot betere zorg voor thuiswonende kwetsbare 
ouderen breed wordt gedeeld en onderkend. Er is momentum om 
samen stappen te zetten. 
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