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Precies!? Monique Hartings19.00

Wie heeft er al eens van 
Precies! gehoord?



Griepepidemie 2018 aanleiding voor Precies!
Inmiddels werken we met honderden professionals aan oplossingen met thuiswonende ouderen



Ook als steeds meer ouderen kwetsbaar worden
hoeven we niemand in de kou te laten staan 

Ouderen in Zuidoost-Brabant wonen fijn en veilig thuis



ACHT SPEERPUNTEN
die samen ‘de ideale patiënt journey’ vormen

Ik word alleen opgenomen 
als het echt nodig is

Ik kan blijven doen 
wat belangrijk is voor mij

Als ik andere zorg nodig heb
is dat in 1x goed geregeld

Er is zorg thuis voor mij 
als het nodig is

We zorgen samen voor 
een vitale wijk

Mijn huis is geschikt
voor mijn oude dag

Ik maak tijdig gebruik van 
de juiste ondersteuning

In acute situaties zijn mijn 
wensen en gegevens bekend



ACHT PROJECTEN
waarin we samen werken aan juiste zorg op de juiste plek

Thuis als het kan

STERK 
samen beslissen

Efficiënte transfers

Toekomstbestendige 
zorg thuis

Het juiste huis

Gedeelde 
cliëntinformatie
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Vitale wijken

Tijdige ondersteuning 2
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Projectorganisatie

Programmadirecteur
Colette de Vries

Bestuurlijk netwerk
Kwetsbare ouderen en dementie

vijf keer per jaar

Adviesraad
vier keer per jaar

Bestuurlijk trekker
Geranne Engwirda

Esther Gruintjes

STERK
samen beslissen

Bestuurlijk trekker
Lex van Eijndhoven

Vitale wijken

Projectleiders
Vincent Raats
Amber School

Bestuurlijk trekker
Chantal Goesten

Toekomstbestendige 
zorg thuis

Projectleiders
Femke de Jong

Toon van de Looij

Bestuurlijk trekker
Karin Scheele

Gedeelde
cliëntinformatie

Projectleider
Wendy van Loo

Bestuurlijk trekker
Jan Harm Zwaveling

Thuis wat kan

Projectleider
Agnes van ‘t Hof

Bestuurlijk trekker
Ellen Huijbers

Efficiënte
transfers

Projectleider
Nicole van den Broek

Bestuurlijk trekker
Marienne van Dongen

Erik-Jan Borgmeijer

Tijdige 
ondersteuning

Projectleiders
Peter van Heesch
Mariève Craste

Bestuurlijk trekker
Ria van der Hamsvoord

Juiste huis

Projectleider 
volgt na analyse/advies

Projectleider
Rieneke Sterken



Regiobeeld 65+ Judith Wilmer19.15







11% minder WMO-maatwerkvoorziening dan landelijk
WMO-cliëntervaringen lager - wel verbeterd
Gebruik hulpmiddelen fors lager dan landelijk
Aantal verrichtingen HAP >10% lager dan landelijk

Lange wachtlijsten verpleeghuis
vooral bij dementie

Toename IBS-aanvragen (21 in 2021)

10% ‘onnodige’ instroom 
op huisartsenpost en spoedeisende hulp 

(meting 2019)

Gebruik wijkverpleging 14% lager dan landelijk
85% aanvragen wijkzorg in 3 dagen gematcht 
(Siilo-app 2021 voor wijkzorg vanuit zorginstellingen)
Forse groei ouderen met WLZ-zorg thuis 
(kosten per cliënt 25% lager dan landelijk)
Vrijwel alle visites huisartsenpost aan ouderen

Relatief hoge kosten medisch specialistische zorg
Gemiddeld 4% hoger dan landelijk

Aanzienlijke toename GGZ naar +6% t.o.v. landelijk

!

WLZ-zorg in instelling
10% lager dan landelijk

Forse toename ‘verkeerd bed’ tot en met 2019 
Hoogste aantal wachtdagen voor WLZ PG

Stabilisatie in 2020 door covid?

Aantal kwetsbare ouderen in de regio stabiel (27%) 
42% niet in staat zin te geven aan het leven 
12% zeer ernstig eenzaam (landelijk 10%)
Mantelzorg op landelijk niveau (16%)

Veel minder gebruik tijdelijke bedden
ELV: 43% minder dan landelijk
GRZ: 15% minder dan landelijk

Bron: regio-analyse 2021 Robuust-CZ-Precies! en vele netw
erkpartners

Uitdagingen in onze regio groter dan gemiddeld
gemiddeld voor 65+



Toegang tot zorg steeds verder onder druk

Complexiteit neemt toe Zeer forse groei van WLZ-zorg Thuis 
Toenemend aantal crises  2

Uitdagingen in
vraag

• Ervaren positieve gezondheid en aandeel kwetsbare ouderen is stabiel gebleven van 2016-2020
• Ook de ervaren belasting van mantelzorgers is niet toegenomen 
• Toename van verzuim bij medewerkers naar 7,1% (mede door covid) 
• Jaarlijks verlaat 9% van medewerkers de sector - 39% oordeelt negatief over ervaren werkdruk (landelijk 33%)
• Zorgkosten onder landelijk gemiddelde (ZVW van +2% in 2016 naar -1% in 2019 / WLZ van -14% in 2017 naar -9% in 2019)

Consequenties?

Uitdagingen in
aanbod

Aantal ouderen groeit snel1
Aandeel 65+ groeit van 20% in 2020 naar 26% in 2030 - snellere dan landelijk
Meer (thuiswonende) ouderen met dementie in onze regio

Inzet care al fors lager dan landelijk Zowel huishoudelijke hulp - wijkverpleging - tijdelijke bedden als verpleeghuis2

Herkenbaar?

Personeelstekort groeit1 Van 5,1% in 2020 naar 8,3% in 2030 van totale arbeidsvraag in zorg- en welzijn
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“onnodige” instroom
Patiënt
thuis

HA
RAV

Medische vraag??

Thuis

Thuiszorg V&V

SEH

HAP

Acute as – oorspronkelijke situatie 2018 6



Acute as – gerealiseerde oplossingen

“onnodige” instroom
Patiënt
thuis

HA
RAV

Diagnose tas 
ANW+ dag

Thuis

Siilo-app Inzicht 
beschikbaarheid

Medische vraag??

Benoemde patiëntengroepen (U2-U3)
1. Vage klachten, moeilijk te duiden
2. Verwarde mensen
3. “zo gaat niet langer”
4. Gevallen
5. Dementie/delier

Consultatie SO ANWOngeplande zorg 

Transfer of SEH
Meer aanvragen 
radio/lab op HAP

Consultatie SO ANW

Siilo-app

Care vragen

Thuiszorg V&V

SEH

HAP

Huisartsen advieslijn
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“onnodige” instroom
Patiënt
thuis

HA
RAV

Diagnose tas 
ANW+ dag

Thuis

Siilo-app Inzicht 
beschikbaarheid

Medische 
vraag??

Benoemde patiëntengroepen (U2-U3)
1. Vage klachten, moeilijk te duiden
2. Verwarde mensen
3. “zo gaat niet langer”
4. Gevallen
5. Dementie/deLier

Consultatie SO ANWOngeplande zorg 

Transfer of SEH
Meer aanvragen 
radio/lab op HAP

Consultatie SO ANW

Siilo-app

Care vragen

Thuiszorg V&V

SEH

HAP

Huisartsen advieslijn

Consultatie op 
afstand

Acuut tijdelijk bed?

Opname VV in ANW‘Buurt’pension

Inzet VTT voor SEH

Doorontwikkeling 
diagnosetas

Acute zorg thuis 

Gezamenlijke triage 

Acute as – interventies 2022 6

Zijn we op de goede weg?



Veel bereikt in beschikbaarheid patiëntgegevens op huisartsenpost
Dit willen we doorzetten naar spoedeisende hulpen

En blijven werken aan groei van toestemming voor delen van gegevens (85%)
en maken van behandelafspraken met kwetsbare ouderen (75%)

4



Wie heeft er wel eens gebeld?

Infographic toevoegen!!

7



Ziektegericht samen beslissen

• Wat is mijn ziekte?

• Welke mogelijkheden zijn er?

• Wat zijn de voor en nadelen?

• Wat past bij mij?

Persoonsgericht samen beslissen

• Wat is belangrijk voor mij?

• Wat zijn mijn doelen? 

• Welke mogelijkheden zijn er?

• Wat zijn de voor en nadelen?

• Wat past bij mij?

Een goed gesprek voor goede zorg 8
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AUB link naar mentimeter opnemen en code met twee vragen:
Welke oplossing heeft het meeste waarde voor jouw patienten?
Welke oplossing mis je nog?

Mentimeter

Denk aan je eigen 
patiënten 65+



It takes two… Monique Hartings20.15



… to tango!

Hoe bereiken we jullie?

Wie mogen benaderen voor (nieuwe) oplossingen?

Tips of vragen?



Dank voor 
jullie aandacht!

Kijk voor meer informatie over oplossingen waar we aan werken 
op https://preciesdejuistezorg.nl/ of volg ons op LinkedIn


