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Geen bezoek meer in de verpleeghuizen, de dagbesteding dicht en
overvolle IC’s. De coronacrisis heeft de afgelopen periode voor veel
veranderingen gezorgd. En daarbij is veel gevraagd van het
zorgpersoneel. Het is bewonderenswaardig om te zien dat er in de
regio zo hard gewerkt wordt, dat samenwerkingen ook in crisissituaties
tot stand blijven komen en dat de zorg te allen tijde wordt voortgezet.

Dit bovenop de grote opgave waar we ons sowieso al voor gesteld zien
in de ouderenzorg, oók in onze regio. Het aantal ouderen met
chronische en meerdere aandoeningen tegelijk neemt toe. Daarnaast
worden we geconfronteerd met tekorten op de arbeidsmarkt en
huisvestingsproblemen, onder andere als gevolg van het verdwijnen
van verzorgingshuizen. Maar ook nieuwe wet- en regelgeving, zoals de
Wet Zorg en Dwang, doet een groot beroep op flexibiliteit en
organisatievermogen van partners in de regio.

Tegelijk is de oudere van tegenwoordig, mede gezien de verbetering
van kwaliteit van medische zorg, een stuk vitaler dan vroeger. De rol
van de mantelzorger is te lang onderschat geweest. Dit wordt vooral
zichtbaar in crisissituaties; daar waar een acuut probleem ontstaat
wanneer het netwerk omvalt. Welzijn van de oudere is minstens zo
belangrijk als medische zorg. Hiermee wordt het belang geïllustreerd
van een domein overstijgende aanpak, waarin gemeenten,
zorgverzekeraar en zorgkantoor samen aan het roer staan. 

Genoeg redenen om van start te gaan met het Regionaal project
kwetsbare ouderen. Sinds 2019 wordt in zes deelprojecten intensief
samengewerkt aan oplossingen voor de verschillende aspecten in het
hierboven geschetste speelveld. De tussentijdse opbrengst leest u terug
in deze nieuwskrant.

Ik bedank ik u hartelijk voor uw bijdrage aan de ouderenzorg in de
regio en kijk uit naar het vervolg.

Voorwoord

"Welzijn
van de
oudere is
minstens
zo
belangrijk
als
medische
zorg."

Dirk Pons
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Regionaal project kwetsbare ouderen



Wat is er gerealiseerd? 
Bij aanvang van het project is in het projectteam
besproken wie belangrijke signaleerders zijn, bij
thuiswonende ouderen. Verder is gekeken of deze
personen zich bewust zijn dat zij een
signaalfunctie hebben, of zij weten wat zij kunnen
betekenen in zorgelijke situaties en hoe deze rol
versterkt kan worden. 
De samenwerkingspartners besloten vrijwilligers
in de wijkcentra van Vitis Welzijn en
huishoudelijke hulpen van T-zorg en van Pieter
van Foreest te trainen. Doel van de training was
om te zorgen dat deze vrijwilligers en
huishoudelijke hulpen extra aandacht zouden
besteden aan signalering en in staat waren om hun
zorgen bespreekbaar te maken met de oudere.
Verder werd afgesproken hoe zij signalen kunnen
melden bij de coördinator van het wijkcentrum,
dan wel hun teammanager. De inhoud van de
training is in de signaleringskaart kort
samengevat. 

Door de welzijnsadviseur, wijkverpleegkundige en
de huisarts zijn tevens afspraken gemaakt over de
opvolging van signalen. Met deze stappen is in de
kernen een netwerk ontstaan, dat een ‘sterke
basis’ vormt voor kwetsbare ouderen.

De stappen op korte termijn 
De komende periode vinden de laatste trainingen
plaats, volgen de samenwerkingspartners de
eerste resultaten en gaan zij in gesprek over een
mogelijke uitbreiding van de signaleerders.

En u? 
Herkent u zich in de rol van signaleerder? Aarzel
dan niet en ga in gesprek met de oudere over wat
u opvalt en zoek, als de oudere dat wil, passende
hulp.

Signaleren van kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen én zorgen dat het signaal
op de juiste plek terecht komt, zodat op tijd zorg en ondersteuning geboden wordt.
Dat is wat Careyn, DSW, gemeente Westland, Huisartsenkring WSD, Pieter van
Foreest, T-zorg, Vitis Welzijn en ZEL wilden bereiken in een drietal kernen
in de gemeente Westland.

Kwetsbaarheid op tijd in beeld – drie kernen gemeente Westland

Yvonne Schoenmakers
06 30409621
Yschoenmakers@zel.nl

Sterke basis in de wijk

Marja van den Berg
06 57023894
m.v.d.berg@vitiswelzijn.nl

Contactgegevens projectleiding

Voorkomen (van erger) door vroege signalering
Bevorderen samenwerking tussen professionals in de wijk

mailto:Yschoenmakers@zel.nl
mailto:m.v.d.berg@vitiswelzijn.nl


Hoe werkt Seintje?
Bij een vermoeden van beginnende dementie bij een cliënt kan de huishoudelijke
hulp, werkzaam bij Argos Zorggroep een signaal geven in de app. Dit signaal komt
vervolgens binnen bij ROGplus, de organisatie die de Wmo uitvoert in opdracht van
de gemeente Maassluis. N.a.v. het signaal stemmen ROGplus, het wijkteam
Vraagraak en Argos Zorggroep onderling af of zij de cliënt benaderen voor een
vrijblijvende afspraak. De cliënt moet toestemming geven voor deze afspraak.
Tijdens de afspraak bij de cliënt thuis wordt besproken hoe het gaat en of er
eventueel meer ondersteuning nodig is om het langer goed begeleid thuis wonen
mogelijk te maken.

Vergeetachtiger, onhandiger en smoesjes
Voor de app geldt de beschrijving van diverse tekenen van dementie als
uitgangspunt. Deze beschrijving is opgesteld in overleg met onder andere experts
van Pieter van Foreest en Argos Zorggroep, verder is gebruikgemaakt van landelijke
voorbeelden. In de pilotfase zal ieder signaal worden opgepakt door ROGplus.
Echter, op termijn zal de app werken met ‘gewogen’ signalen. Dit betekent dat er
dan vanuit de app pas een bericht aan ROGplus wordt verzonden nadat met
meerdere signalen samen een drempelwaarde overschreden wordt.

Hoe zit het dan met de privacy?
Het delen van signalen tussen partijen die gezamenlijk Wmo taken uitvoeren in
opdracht van de gemeente is AVG proof.

De thuiswonende ouderen ontvangen via de huishoudelijke hulp een informatieflyer
over deze nieuwe manier van samenwerken. Heeft de cliënt hier vragen over, dan
kan hij/zij contact opnemen met ROGplus of het wijkteam Vraagraak.

In september zijn 45 huishoudelijke hulpen van Argos
Zorggroep in een pilot gestart met de signalering van
dementie door middel van de app Seintje. Deze app is
ontwikkeld door DSW Zorgverzekeraar in nauwe
samenwerking met de Argos Zorggroep, gemeente
Maassluis, ROGplus, Wijkteam Vraagraak en Seintje is
bedoeld om dementie tijdiger te signaleren en de
juiste ondersteuning en zorg waar nodig in te kunnen
zetten.

Pilot met app Seintje – Maassluis

Eline Loomans 
elineloomans@dsw.nl

Sterke basis in de wijk

Contactgegevens projectleiding

Hoe verder? 
De huishoudelijke hulpen zullen minimaal een
jaar werken met deze app waarna zal blijken of
deze effectief is. Tijdens de pilot gaat de
projectgroep onderzoeken of anderen, zoals
bijvoorbeeld vrijwilligers of mantelzorgers ook
met deze app zouden kunnen gaan werken.
Tevens wordt gekeken of de app ook geschikt is
voor andere kwetsbare doelgroepen.

mailto:elineloomans@dsw.nl


Huisartsenpraktijk de Hogen Hoed werkt samen met wijkverpleging en
medewerkers van het sociale wijkteam in Vlaardingen o.a. voor de doelgroep
(kwetsbare) ouderen. Dit doen zij al een aantal jaar via een multidisciplinair
overleg (MDO), waarin met name complexe ouderen worden besproken die al
bekend zijn.

Een gezamenlijke wens was om (kwetsbare) ouderen eerder in beeld te kunnen
krijgen om tijdig de juiste ondersteuning, zorg of behandeling te kunnen
bieden. In dit project gaan zij zich richten op de 70+ er die de afgelopen twee
jaar geen contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk.

De huisarts/POH, de wijkverpleegkundige én de medewerker van het sociale
wijkteam gebruikten tot nu toe ieder hun eigen methodiek/instrument om
(problemen) van kwetsbaarheid in kaart te brengen. In dit project gaan alle
partners gebruik maken van hetzelfde instrument: het Spinnenwebmodel van
mijn Positieve gezondheid. Vervolgens wordt op basis daarvan ondersteuning,
zorg of behandeling ingezet. 

Mijn Positieve gezondheid – Vlaardingen

Sterke basis in de wijk

Eline Dubbeldam
06 57993156
EDubbeldam@zgvlaardingen.nl

Contactgegevens projectleiding

Wist u dat?
Het projectteam een sociale kaart van
Vlaardingen heeft opgesteld langs de 6
dimensies van Mijn positieve gezondheid? 

Startpunt: Training Mijn Positieve Gezondheid
Eind januari van dit jaar hebben 12 professionals uit de wijk in Vlaardingen
deelgenomen aan de basistraining Mijn Positieve Gezondheid. Tijdens de
training hebben de professionals hun eigen Spinnenweb ingevuld en hun
veranderwensen met elkaar gedeeld. Zij kregen tijdens de training vooral tips
voor luisteren en gespreksvoering die zij tijdens huisbezoeken aan ouderen
direct in praktijk konden brengen.

Maar toen kwam in maart corona… en werd alles voor iedereen anders en dat
gold ook voor de plannen van dit project. Inmiddels is de projectgroep weer
gestart en zijn de ouderen uitgenodigd om met de vragenlijst van Mijn
Positieve Gezondheid één of meerdere gesprekken te voeren. Doel van dit
gesprek is om na te gaan ‘hoe zij hun eigen gezondheid ervaren en beoordelen
en wat daarin hun veranderwensen zijn’. De professional gaat in het huisbezoek
samen met de oudere bedenken wat deze zelf kan doen of wat of wie uit de
omgeving kan helpen om de (gezondheid)situatie te verbeteren.

Hoe verder?
De gesprekken worden dit najaar afgerond en eind dit jaar maken
Huisartsenpraktijk de Hogen Hoed, wijkverpleging en medewerkers van het
sociale wijkteam in Vlaardingen een advies, zodat ook andere regio’s op deze
manier kunnen gaan werken.

mailto:EDubbeldam@zgvlaardingen.nl


De praktijkassistente van de huisarts heeft meneer Jansen aan de telefoon. Hij
vraagt een visite aan voor zijn vrouw. Zij ligt in bed, is erg aan het hoesten en hij
vindt haar erg ziek.

Het echtpaar Jansen is goed bekend bij de huisarts. Echtpaar Jansen is een
kinderloos echtpaar die zelfstandig wonen. Meneer Jansen is gediagnosticeerd met
dementie, zijn vrouw heeft een aantal chronische aandoeningen waarvoor ze veel
medicijnen gebruikt. Het zijn beide kwetsbare ouderen die het samen, met 1x
thuiszorg per dag voor de medicatie voor meneer Jansen, nog redelijk redden samen.

Bij aankomst ziet de huisarts inderdaad een zieke mevrouw Jansen, ze heeft hoge
koorts, heeft het wat benauwd. En de huisarts denkt na lichamelijk onderzoek dat er
bij haar sprake is van een longontsteking. Aangezien de huisarts verwacht dat
mevrouw Jansen snel op kan knappen van een antibioticumkuur wordt besloten daar
mee te starten.

De volgende ochtend belt meneer Jansen weer op naar de praktijk, hij lijkt in
paniek. Bij dit huisbezoek is meneer Jansen inderdaad helemaal in de war. Hij vindt
het heel naar dat zijn vrouw maar in bed ligt. Hij heeft niet goed geweten hoe hij
haar de medicijnen moest geven.

De buurvrouw is ook aanwezig, zij maakt zich ernstig zorgen. Meneer Jansen had de
vorige avond bij haar aangebeld, het echtpaar bleek de hele dag niet gegeten te
hebben en weinig gedronken. Mevrouw Jansen is zo zwak dat ze moeilijk zelfstandig
naar de wc kan. Zij heeft bijgesprongen, maar moet zo naar haar werk. Hoe moet het
zo verder?

Mevrouw Jansen is niet dusdanig ziek geworden dat ze ingestuurd moet worden naar
het ziekenhuis. Ze wilt dat ook liever niet, want hoe moet het dan met haar man? Hij
kan niet alleen thuisblijven. De huisarts neemt contact op met de wijkverpleging.

Casus

Snel acteren bij plotselinge verandering in de thuissituatie
Centraal coördinatiepunt voor triage en toeleiding in urgente situaties

Urgentie thuis en dan? 

Scenario I: De
urgentie situatie
kan nog thuis
opgelost worden

Scenario 2: Het
gaat thuis niet meer

Huisartsen, VVT-instellingen en ziekenhuizen worden steeds vaker geconfronteerd
met thuiswonende kwetsbare ouderen, bij wie de zorg en ondersteuning (tijdelijk)
niet meer aansluit op de zorgvraag. Als er een urgent probleem ontstaat kan direct
inzet van zorg en/of ondersteuning thuis of een (tijdelijke) opname nodig zijn. Alle
partijen uit het Regionaal Project hebben samengewerkt en nieuwe afspraken
gemaakt. Deze afspraken worden geïllustreerd aan de hand van een casus.

https://zel.nl/praktische-informatie/protocol-urgentie-thuis-en-dan/


De thuiszorgmedewerker belt, na overleg met de eigen wijkverpleegkundige, met de
huisartspraktijk. Mevrouw Jansen heeft erge diarree gekregen van de antibiotica.
Toen de zorg aankwam bleek mevrouw Jansen zich helemaal vervuild te hebben,
meneer Jansen had geprobeerd haar te helpen. Hierbij is mevrouw Jansen gevallen.
De thuiszorgmedewerker geeft aan dat het een onhoudbare situatie geworden is. Er
zijn te veel ongeplande zorgmomenten door de diarree en mevrouw Janssen is door
de val nog slechter mobiel geworden.
Nadat de huisarts heeft geconstateerd dat er geen sprake is van een botbreuk na de
val, wordt besloten dat mevrouw Jansen opgenomen moet worden in een VVT-
instelling om te kunnen herstellen.
Voor meneer Jansen zal een respijtbed aangevraagd moeten worden.
(Ideaal situatie: samen opnemen in hetzelfde huis).

Rol van de wijkverpleging
De wijkverpleging gaat zelf langs bij het echtpaar om de situatie te analyseren en
om te beoordelen welke zorg er nodig is. Aan de hand van uitkomst zal mevrouw
ook in zorg genomen worden met een maximaal aantal zorgmomenten. Zowel in de
ondersteuning aan meneer (voor structuur) als aan mevrouw. De zorg van meneer
aan zijn vrouw wordt overgenomen door de wijkverpleging (gezien de dementie kan
je niet verlangen dat hij thuis de boel regelt), omdat hij sturing en begeleiding
nodig heeft, nu de echtgenoot ziek is.

Naast deze extra inzet van wijkverpleging krijgen zij o.a. hulp bij het aanreiken van
medicatie, worden enkele hulpmiddelen (postoel, rollator) geïndiceerd en wordt via
de spoedregeling Wmo maaltijdondersteuning geregeld. Naast deze inzet wordt ook
gekeken of voor het echtpaar casemanagement of wachtlijstbegeleiding is ingezet
en heel concreet of er een sleuteladres is bij calamiteiten.

Als mevrouw opknapt, kan de zorg weer afgebouwd worden afhankelijk van wat
mevrouw weer zelf kan. Knapt mevrouw niet op, dan volgt opnieuw overleg met de
huisarts. Dan zal er misschien toch een opname geregeld moeten worden.

Scenario I: De urgentie situatie kan nog thuis opgelost worden

Urgentie thuis en dan? 

Scenario 2: Het gaat thuis niet meer 



Aanmelding door huisarts bij Coördinatiepunt WSD
De huisarts meldt zowel dhr. als mw. via zorgdomein aan bij het Coördinatiepunt
WSD. De huisarts zorgt voor een zo volledig mogelijke aanvraag met een duidelijke
omschrijving van de urgente situatie.
De huisarts belt het Coördinatiepunt vervolgens om na te gaan of de aanvraag goed
is aangekomen. Tevens kan op die manier worden geverifieerd of er essentiële
informatie ontbreekt in de aanvraag. 

Het Coördinatiepunt trieert of sprake is van een urgente situatie waarvoor opname
noodzakelijk is. Indien een opname onvermijdelijk is, wordt gebruik gemaakt van de
Verwijshulp met een overzicht van de beschikbare bedden in de regio.  
Als er geen mogelijkheden zijn binnen de eigen regio, wordt in de aangrenzende
regio gekeken voor een passend alternatief. 

Het Coördinatiepunt heeft een bed gevonden
Het Coördinatiepunt stemt de plaatsing af met de betreffende afdeling
zorgbemiddeling en/of specialist ouderengeneeskunde. Bij akkoord voor plaatsing
wordt het dossier overgedragen en krijgt de huisarts via ZorgDomein een
terugkoppeling.
Het vervoer naar de zorgorganisatie moet door de familie of de huisartsenpraktijk
geregeld worden. Eveneens moet zorg gedragen worden voor de medicatie voor de
eerste 24 uur.

Bij geen akkoord
Indien het niet mogelijk is om een geschikte opname locatie te vinden wordt dit
teruggekoppeld naar de huisarts. In overleg wordt besloten of de casus doorgezet
moet worden naar de volgende dag.

Opname in de VVT instelling
Opname kan zijn op een crisis-, ELV laag- of hoog complex bed, maar ook op een
respijtbed. Dit wordt besproken tussen het CP en VVT instelling. Gedurende het
verblijf wordt bekeken wanneer meneer en mevrouw weer naar huis kunnen, zo
nodig met aangepaste zorg en ondersteuning. Als terugkeer naar huis echt niet
mogelijk is, kan de zorgorganisatie een tijdelijke plek regelen om de wachttijd tot
de plaatsing in het verpleeghuis te overbruggen.

Urgentie thuis en dan? 

Contactgegevens projectleiding
Lieke van der Meijden – Mol
0647057390
l.mol@pietervanforeest.nl

Scenario 2: Het gaat thuis niet meer - vervolg

mailto:l.mol@pietervanforeest.nl


Opgenomen worden in het ziekenhuis, als het echt moet dan is dat prima maar
liever niet toch? Mensen zijn liever thuis in hun eigen omgeving, in hun eigen bed
slapen ze toch het beste. Dat is waar in dit project de focus op lag; de juiste zorg op
de juiste plaats. Dat is bij voorkeur de eigen omgeving van de cliënt, echter, als dat
niet kan, zoeken Pieter van Foreest en Reinier de Graaf Gasthuis naar een oplossing.

Casus
Mevrouw de Jong van 90 jaar (alleenstaand) was aan het winkelen in de stad, op
zoek naar een cadeau voor haar dochter, die volgende week 65 jaar zou worden. In
de winkel van de HEMA valt mevrouw de Jong en komt op haar heup terecht. Een
vriendelijke medewerker heeft direct 112 gebeld en mevrouw is met de ambulance
overgebracht naar het Reinier de Graaf.
In het ziekenhuis werd vastgesteld dat mevrouw een klein scheurtje in haar heup
had, waarvoor geen operatie nodig was. Wel bezorgt het scheurtje mevrouw pijn bij
het lopen. De pijn is dusdanig heftig dat mevrouw de Jong niet kan lopen en dit
stemt haar verdrietig. Die avond gaat het ziekenhuis samen met Pieter van Foreest
op zoek naar een tijdelijk plekje voor mevrouw. Gelukkig is er die avond een bed
beschikbaar in de Kreek in ’s-Gravenzande, zodat voor mevrouw de Jong de juiste
zorg op de juiste plaats wordt geregeld vanaf de spoedeisende hulp.
En….. het cadeau voor haar dochter is goed gekomen. De medewerker van de HEMA
heeft het cadeau ingepakt en op de valreep aan mevrouw de Jong meegegeven in
de ambulance.

Het Reinier de Graaf Gasthuis en Pieter van Foreest hebben werkafspraken gemaakt
om het ketenproces van de spoedeisende hulp verder te optimaliseren. Door
intensief samen te werken en ‘real’ time beschikbaarheid van capaciteit kan de
juiste zorg op de juiste plaats in de regio 24/7 georganiseerd worden.

En nu?
Een vervolg op deze samenwerking richt zich op patiënten die zijn opgenomen in
het ziekenhuis voor een behandeling of operatie waarbij de arts en/of
verpleegkundigen een vermoeden heeft dat er wellicht sprake is van dementie en er
nog geen diagnose is gesteld. Dit zijn over het algemeen mensen die lang in het
ziekenhuis verblijven en moeten wachten op een beoordeling om de vermoedens
van dementie te kunnen bevestigen of ontkrachten. Deze beoordeling bepaalt het
vervolgtraject van zorg en de meeste geschikte woonsituatie. De specialisten uit
zowel het ziekenhuis als Pieter van Foreest gaan deze patiënten vanaf nu
bespreken in een multidisciplinair overleg om dit proces te bespoedigen.

Het juiste bed voor mevrouw de Jong

Voorkomen onterechte opname in het ziekenhuis
Bevorderen doorstroom naar huis of verpleeghuis

Anja van der Eijk
06 12426420
A.vandereijk@rdgg.nl

Doorstroom in de keten - regio DWO 

Contactgegevens projectleiding

mailto:A.vandereijk@rdgg.nl


De doorstroom binnen de keten van de ouderenzorg verloopt niet altijd even
soepel. Dit leidt regelmatig tot verkeerde bedproblematiek in het ziekenhuis, in de
VVT-instellingen en tot wachters op de juiste zorg in de thuissituatie. 
Hoe kunnen we dit veranderen, zodat elke kwetsbare oudere de passende zorg en
ondersteuning krijgt, op het moment dat het nodig is? Dat is waar Argos Zorggroep,
Careyn, DSW, Franciscus ziekenhuis, Frankelandgroep, een kaderhuisarts en
Zonnehuisgroep gezamenlijk aan werken in de regio Maassluis, Vlaardingen
Schiedam (MVS).

Wat is er bereikt?
Dit project richt zich vooral op het beter inrichten van de samenwerking tussen
organisaties. Met als doel natuurlijk dat de oudere die de zorg nodig heeft op de
beste manier geholpen wordt.
Ter illustratie een greep uit de afspraken:

Binnen de afgesproken tijd reageren op een zorgvraag die gesteld wordt. Dit
voorkomt onnodig wachten en haalt de vertraging uit het proces.
Alle benodigde informatie wordt in één keer aangeleverd. Hierdoor weet de
verpleegkundige of arts die de patiënt onder zijn of haar hoede krijgt precies wat
er moet gebeuren en hoeft deze niet achter de administratie aan.
De zorg wordt in elk geval geboden. Ook bij een lastige situatie zoeken de
organisaties met elkaar naar een oplossing, zodat het niet het probleem van de
patiënt of van een andere zorgverlener wordt.

Patiënten komen sneller op de juiste plaats terecht

Maria Bos
06 29456587
M.Bos3@franciscus.nl

Doorstroom in de keten - regio MVS

Contactgegevens projectleiding

En nu?
Deze en soortgelijke afspraken vragen van iedereen lef, communicatie, transparantie
en vertrouwen. En dat is precies waar de organisaties elkaar in de regio in willen
vinden.
Dat het werkt ziet de projectgroep, ondanks de corona-periode, al terug in de cijfers.
Patiënten komen sneller op de juiste plaats terecht. De komende tijd zal de
projectgroep gaan bekijken hoe dit verder versneld kan worden.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwskrant vragen? Neem dan contact op
met Marianne Pruijssers, projectsecretaris, via mpruijssers@zel.nl 
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