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Inleiding 
Om focus aan te brengen in het programma ‘Gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen in 

Amsterdam’ van het Ben Sajetcentrum, heeft een kernteam van onderzoekers eerst de huidige 

situatie van kwetsbaarheid in de oudere Amsterdamse bevolking in beeld gebracht. Daarnaast 

heeft dit team van onderzoekers de kennis vanuit wetenschappelijke studies en 

praktijkinnovaties gebundeld rond een aantal belangrijke thema’s in de gezondheidszorg voor 

kwetsbare ouderen.  

Het betreft de volgende thema’s: 

- Sociale interventies die hulpbehoevendheid kunnen verminderen 

- Eerstelijns en wijkgerichte zorg voor kwetsbare ouderen 

- Interventies gericht op eenzaamheid; focus op oudere migranten 

- Ouderen en ziekenhuisopname 

- End of life care 

Deze literatuuroverzichten worden begin 2016 op de website van het Ben Sajetcentrum 

gepubliceerd.  

In dit document hebben we de belangrijkste thema-overstijgende conclusies beschreven van 

deze gebundelde overzichten, als bouwstenen voor de vernieuwingsrichting van dit 

programma. Vervolgens is per thema een samenvatting van het literatuuroverzicht 

opgenomen. De samenvattingen zijn aangevuld met ontwikkelingen die op dit thema gaande 

zijn in Amsterdam en vraagstukken die vanuit de zorgpraktijk in Amsterdam relevant zijn voor 

vernieuwing.  

Het kernteam onderzoekers dat de literatuuroverzichten en dit document heeft geschreven 

bestaat uit: 

- Fleur Thomese, sociale wetenschappen Vu 

- Hein van Hout, afdeling Huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde Vu  

- Bianca Buurman, afdeling ouderengeneeskunde AMC 

- Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum  

 

  



 4 

Thema-overstijgende conclusies  
Uit de brede inventarisatie die is gedaan trekken we de volgende conclusies:  

Er zijn in Amsterdam veel studies en praktijkvernieuwingen gaande in de gezondheidszorg voor 

kwetsbare ouderen. Vrijwel al deze vernieuwingen, projecten en studies zijn gericht op het 

ontwikkelen of implementeren van een bepaalde methode of instrument waarmee 

geprobeerd wordt één specifiek thema binnen de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen te 

verbeteren. Onderlinge samenhang tussen deze initiatieven ontbreekt; zorgverleners hebben 

geen goed overzicht van al deze initiatieven en hoe de veranderingen, projecten of studies zich 

tot elkaar verhouden. 

Ondanks alle vernieuwingen is de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen in Amsterdam nog 

te veel aanbodgericht. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de meeste innovaties 

en experimenten binnen één bepaald domein plaatsvinden en gericht zijn op verbetering van 

de zorg binnen dat domein. Bijvoorbeeld verbetering van de eerstelijnszorg of juist van de 

ziekenhuiszorg. Er wordt wel in toenemende mate samengewerkt tussen de verschillende 

sectoren, maar discipline- en domein-overstijgende innovaties waarbij ook sprake is van 

taakverschuiving zijn er nog weinig. Een samenhangende verandering van het zorgsysteem lijkt 

juist een belangrijke voorwaarde is om de zorg beter te laten aansluiten bij de behoeften van 

kwetsbare ouderen.  

Er worden in studies en praktijkvernieuwingen verschillende definities van kwetsbaarheid 

gehanteerd. Dit maakt vergelijking van studies lastig. Daarbij wordt in de meeste 

wetenschappelijke studies en NPO experimenten geen duidelijk onderscheid gemaakt in 

verschillende typen van kwetsbaarheid. Ook is nog weinig rekening gehouden met etnische 

diversiteit en verschillen in sociale achtergrond. Terwijl juist de combinatie van verschillende 

vormen van kwetsbaarheid de problematiek zeer specifiek en complex maakt. In Amsterdam is 

een concentratie van kwetsbare ouderen zichtbaar in de sociaal zwakkere delen van de stad. 

Er is een duidelijke relatie tussen kwetsbaarheid en sociale achtergrond (sociaal-economische 

status, migrantenachtergrond, woonsituatie). Dit pleit voor een gebiedsgerichte en 

tegelijkertijd een persoonsgerichte aanpak.  

Er is in de laatste jaren een duidelijke stijging van acute gezondheidsproblematiek bij 

kwetsbare ouderen in Amsterdam; meer presentaties van ouderen op de spoedeisende hulp 

(bijvoorbeeld na een val) en meer ziekenhuisopnames. Waarschijnlijk komt dit doordat er 

meer ouderen zijn en zij langer thuis wonen, in combinatie met de veranderingen in het 

zorgsysteem. Een ziekenhuisopname betekent voor veel van deze ouderen een verdere 

achteruitgang in kwaliteit van leven en functioneren. Er zijn inmiddels diverse studies en 

praktijkveranderingen gaande in Amsterdam om de ziekenhuiszorg, de doorstroom en nazorg 

na de ziekenhuisopname van deze ouderen te verbeteren.  

Er zijn beduidend minder initiatieven in Amsterdam die zich richten op het ‘voortraject’; het 

beter toerusten van ouderen om langer zelfstandig te wonen, zorggebruik uit te stellen of te 

beperken en acute situaties voor te zijn. Veranderbare omgevingsfactoren, interventies in het 

sociale en welzijnsdomein en toepassing van (sensor) zorgtechnologie zouden kunnen 
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bijdragen aan de redzaamheid van thuiswonende kwetsbare ouderen en daarmee het 

zorggebruik kunnen verminderen of uitstellen, maar de (kosten)effectiviteit van deze 

interventies is nog niet breed onderzocht.  

Om effecten van interventies in de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen te onderzoeken 

worden nog vaak ‘klassieke’, medische uitkomstmaten gebruikt, zoals sterfte, ziekte-specifieke 

uitkomsten, heropnames en zorggebruik of ADL-functioneren. Persoonsgerichte 

uitkomstmaten – uitkomstmaten die kwetsbare ouderen zelf belangrijk vinden - worden nog 

weinig toegepast.  

De bekostiging van de zorg en veranderingen in wet- en regelgeving lijken een belangrijke rol 

te spelen in (het wel of niet) doen slagen van bredere implementatie van de verschillende 

praktijkinnovaties.  

De vernieuwingsrichting van het programma   
Op basis van deze conclusies zijn we van mening dat we ons – als academische werkplaats in 

de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen in Amsterdam – vooral zouden moeten richten 

op sector-overstijgende vernieuwingen en op een betere integratie van de verschillende 

initiatieven in de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen in Amsterdam, vanuit een 

samenhangend sociaal gezondheidsperspectief. Het initiëren van interventies op het 

behandelniveau of binnen één bepaalde zorgsector heeft minder toegevoegde waarde, gezien 

de grote hoeveelheid studies en praktijkveranderingen die in Amsterdam al gaande zijn binnen 

de verschillende sectoren. 

Een gebiedsgerichte aanpak is interessant: onze vervolgactiviteiten zouden zich kunnen richten 

op een stadsdeel in Amsterdam waar we cumulatie van kwetsbaarheid zien en de zorgkosten 

hoog zijn: Zijn elders effectief gebleken interventies toepasbaar en effectief voor kwetsbare 

ouderen die in een dergelijk stadsdeel wonen? En is integrale zorg in dit gebied ook efficiënter 

doordat zij vermijdbare zorg tegengaat?  
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Overzichten per thema: 
 

1. Zicht op kwetsbaarheid bij ouderen in Amsterdam 
We hebben twee documenten geschreven om een beeld te schetsen van de huidige situatie 

van kwetsbaarheid in de oudere Amsterdamse bevolking.  

In het eerste document beschrijven we de situatie van kwetsbare ouderen in Nederland en in 

(de verschillende gebiedsdelen van) Amsterdam. In dit overzicht gaan we ook dieper in op wat 

onder kwetsbaarheid wordt verstaan en hoe kwetsbaarheid zich verhoudt tot 

zelfredzaamheid, multimorbiditeit en functiebeperkingen. Verder hoe de relatie is tussen 

kwetsbaarheid en sociale achtgrond, economische status, herkomst en stedelijkheid.  

Kwetsbaarheid heeft lichamelijke, geestelijke en sociale dimensies. Vaak is er bij kwetsbare 

ouderen sprake van meer vormen van kwetsbaarheid tegelijk, die elkaar mogelijk versterken. 

Wij hanteren daarom een brede definitie van kwetsbaarheid, die de verschillende dimensies 

omvat.  Dit sluit aan bij de manier waarop het Sociaal en Cultureel Planbureau en de GGD 

omgaan met kwetsbaarheid.  

Er zijn momenteel 700.0000 kwetsbare ouderen in Nederland, ongeveer 27% van de bevolking 

van 65 en ouder. Kwetsbare ouderen zijn vaker hoogbejaard, vaker vrouw en vaker 

alleenstaand, en hebben vaker een lagere sociaal economische status. De gezondheidssituatie 

van ouderen met een niet-Nederlandse herkomst is in het algemeen ongunstiger dan die van 

ouderen van Nederlandse herkomst, en dat geldt in het bijzonder voor Turkse en Marokkaanse 

ouderen. Grote steden hebben relatief veel kwetsbare ouderen. 

Zesendertig procent van alle zelfstandig wonende 65-plussers in Amsterdam is kwetsbaar. 

Stadsdeel Centrum kent het laagste aantal kwetsbare ouderen (25%), stadsdeel Oost (42%) het 

hoogste. Dat komt neer op 30.000 personen. Inwoners van niet-Westerse herkomst, 

alleenwonende, zeer oude en lager opgeleide Amsterdammers scoren laag op het gebied van 

kwetsbaarheid. Als het gaat om sociale uitsluiting blijkt dat er in Amsterdam onder alle 

leeftijdsgroepen meer mensen sociaal uitgesloten zijn dan elders in het land. Met name 

Amsterdammers van niet-Westerse herkomst zijn sociaal uitgesloten.  

In de relatief arme, stadsdelen Nieuw-West, Zuid-Oost en Noord zijn relatief veel problemen 

met gezondheid en functioneren. In Nieuw-West en Zuid-Oost wonen ook meer ouderen uit 

etnische minderheden. De ‘welgestelde’ stadsdelen Centrum en Zuid, die een relatief groot 

aandeel inwoners hebben met een hoge SES en een klein aandeel inwoners van niet-Westerse 

herkomst, hebben de gunstigste gezondheidsuitkomsten. De overige stadsdelen laten een 

gemengd beeld zien.  Er is een duidelijke relatie tussen kwetsbaarheid en sociale achtergrond 

(sociaal-economische status, migrantenachtergrond, woonsituatie). Mede hierdoor is een 

concentratie van kwetsbare ouderen zichtbaar in de sociaal zwakkere delen van de stad.  

Het is nog niet duidelijk hoe sociale achtergronden en kwetsbaarheid op elkaar inweken. Ook 

weten we nog weinig over de bijdrage van de stedelijke omgeving aan kwetsbaarheid of het 
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voorkomen daarvan. Wel zijn er veel aanwijzingen dat juist de combinatie van verschillende 

problemen en achterstanden mensen (zeer) kwetsbaar maakt.  

Enerzijds zien we dus een cumulatie van kwetsbaarheid in sociaal zwakkere buurten en 

stadsdelen. Dit pleit voor een gebiedsgerichte aanpak in het opsporen van kwetsbaarheid en 

het vormgeven van interventies. Anderzijds maakt de combinatie van verschillende vormen 

van kwetsbaarheid de problematiek vaak zeer specifiek en complex.  Een individuele, of 

casegerichte benadering zou mogelijk het meest effectief zijn.  

Het tweede document betreft een secundaire analyse vanuit de LASA-databestanden. Hierbij 

hebben we een verdeling gemaakt in typen ouderen, op basis van langjarige ontwikkelingen in 

fysiek, sociaal, cognitief en emotioneel functioneren. Per type hebben we gekeken naar 

kenmerken die samenhangen met kwetsbaarheid. Ook hebben we de ontwikkelingen in 

zorggebruik per type oudere in beeld gebracht.  

Vier typen zelfstandig wonende ouderen zijn te onderscheiden op basis van veranderingen in 

functioneren over zestien jaar: (I) gezonde ouderen (vrijwel geen achteruitgang gedurende de 

hele periode); (II) kwetsbare ouderen en (III) kwetsbare sociaal actieve ouderen ( met fysieke 

uitgang en wel of geen voortzetting van sociale activiteit), en (IV) gezonde ouderen die sociaal 

minder actief zijn.  In Amsterdam wonen vergeleken met heel Nederland minder respondenten 

van het gezonde type (I) en meer van het kwetsbare type (Type II). Het zorggebruik voor 

Amsterdamse ouderen is lastig te schatten, vanwege lage aantallen respondenten in de 

kwetsbare groepen. Wel valt op dat de gezonde, niet sociaal actieve ouderen meer informele 

huishoudelijke verzorging lijken te krijgen dan de andere zelfstandige groepen.  Tegelijk gaat 

het netwerk in deze groep het hardst achteruit. Dit kan duiden op een overbelasting van 

informele zorg. Dit zou betekenen dat tijdige ondersteuning van deze groep ouderen en hun 

mantelzorgers  een preventieve werking kan hebben voor later zorggebruik. 

 

2. Sociale interventies die hulpbehoevendheid kunnen verminderen 
Steeds meer ouderen blijven in een (semi-)zelfstandige woning als hun kwetsbaarheid 

toeneemt. Thuiszorg is niet altijd beschikbaar of geïndiceerd. Dit betekent dat ouderen 

ondersteuning en hulpbronnen buiten de reguliere zorg moeten vinden om een goede 

kwaliteit van leven te behouden terwijl zij met beperkingen of hulpbehoevendheid te maken 

hebben. In deze deelstudie hebben we gezocht naar omgevingsgerichte en sociale interventies 

die hier aan kunnen bijdragen. 

Wat is het probleem  

De zelfredzaamheid van ouderen is van belang in het vertragen van functieverlies 

(disablement) of op het voorkomen of uitstellen van (meer) formele zorg. De zelfredzaamheid/ 

autonomie wordt beïnvloed door fysieke, cognitieve, psychische en sociale factoren. Daarnaast 

is het van belang maatschappelijke participatie te bevorderen van ouderen met beperkingen, 

omdat maatschappelijke participatie en gezondheid een wederzijds versterkend effect 

hebben. Aan de ene kant vormen gezondheidsproblemen zoals functiebeperkingen of 
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multimorbiditeit een mogelijke belemmering voor participatie, aan de andere kant kan een 

lage maatschappelijke participatie weer leiden tot (nieuwe) gezondheidsproblemen. 

Uiteindelijk is het samenspel van factoren van invloed op gezondheid, zelfredzaamheid en 

kwaliteit van leven van deze ouderen. 

Welke interventies zijn effectief 

We hebben een literatuurstudie gedaan naar veranderbare sociale kenmerken in de omgeving 

van ouderen, daarnaast naar interventies in het sociale en welzijnsdomein die zijn gericht op 

het langer zelfredzaam blijven van kwetsbare ouderen. De interventies waar naar is gezocht 

konden betrekking hebben op het voorkomen of vertragen van functieverlies (disablement) of 

op het voorkomen of uitstellen van (meer) formele zorg.  

Uit de literatuurstudie blijkt dat er in het sociale domein (nog) weinig effectmetingen zijn 

uitgevoerd en gepubliceerd. Studies waarin kenmerken van de omgeving, zoals 

bevolkingssamenstelling, fysieke kenmerken van de woonomgeving en voorzieningen in de 

buurt zijn onderzocht op zelfredzaamheid van ouderen laten het volgende zien: Veiligheid, 

aanwezigheid van faciliteiten, een mooie omgeving en toegankelijkheid (walkability) in de 

buurt bevorderen redzaamheid van ouderen. Niet kwetsbare ouderen hechten meer aan 

relaties en leefbaarheid terwijl kwetsbare ouderen juist toegankelijkheid, veiligheid en 

voorzieningen in de directe leefomgeving belangrijk vinden. Arme buurten missen vaak 

dergelijke mogelijkheden en hebben daarnaast soms gebrekkige voorzieningen. Mede 

hierdoor zijn ouderen in armere buurten gemiddeld minder redzaam. Mogelijk is sprake van 

een cumulatie van nadelen in de armere buurten: concentratie van minder gezonde mensen 

en gebrekkige voorzieningen versterken een negatief effect op gezond gedrag en 

gezondheidsuitkomsten. Daarbij kunnen ouderen juist in die buurten vaak beperkt beroep 

doen om mensen in hun omgeving voor hulp. Allochtone ouderen blijken redzamer als zij in 

een buurt met veel andere allochtonen wonen.  

Omgevingsgerichte interventies op het sociale en welzijnsdomein zijn in te delen naar stedelijk 

(gemeentelijk), wijk – of stadsdeel- en buurtniveau. Op elk van die niveaus vinden interessante 

initiatieven plaats, die echter nog niet of nauwelijks zijn onderzocht. Deze interventies zetten 

in op hetzij een geïntegreerde beleidsaanpak van lokale fysieke en sociale condities voor 

langer thuis wonen (Age Friendly Communities, woonservicegebieden), hetzij versterking van 

de formele en informele netwerken van kwetsbare ouderen (Even Buurten, Aging Well At 

Home, stadsdorpen). De beperkte evaluaties wijzen op (mogelijke) versterking van 

leefbaarheid en regie, maar gezondheidseffecten en effecten op zorggebruik zijn nauwelijks 

gevonden. Alleen de woonservicegebieden lijken zelfstandig wonen te bevorderen en 

zorggebruik te beperken.  

Verschillende in de literatuur beschreven sociale interventies richten zich op het bevorderen 

van actieve maatschappelijke participatie en sociale interactie, om de negatieve spiraal richting 

kwetsbaarheid te doorbreken. Zogenaamde ‘sociale netwerkinterventies’ zijn erop gericht om 

sociale participatie te bevorderen en sociaal isolement te verminderen. Interventies kunnen 

gericht zijn op het versterken van het sociale netwerk of op het bieden van activiteiten/ 

tijdsbesteding – of een combinatie van deze doelstellingen. Interventies gericht op het 
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verminderen van sociaal isolement bij ouderen hebben gemengde resultaten, maar er zijn wel  

‘werkende elementen’ van interventies ter bevordering van sociale participatie aan te wijzen. 

Actieve participatie, participatie in groepsverband en continuïteit zijn factoren die succes van 

sociale interventies bepalen. Daarnaast ondersteunt een signaleringsfunctie richting formele 

voorzieningen de kans dat de interventies daadwerkelijk zelfstandigheid bevorderen.  

In de literatuurstudie hebben we meerdere artikelen gevonden die ingaan op integratie van medische 

en sociale zorg. Geïntegreerde zorg, die erop gericht is om dienstverlening vanuit verschillende 

disciplines samen te brengen en te coördineren, is inmiddels een erkende methode om ervoor te 

zorgen dat kwetsbare ouderen met multi-problematiek effectieve zorg krijgen. In de literatuur zijn 

vinden we diverse modellen van geïntegreerde zorg. In het overzicht hebben we enkele modellen 

uitvoeriger beschreven. De rol van sociale interventies of een sociale invalshoek is niet altijd goed te 

onderscheiden. Geïntegreerde zorgprogramma’s zijn expliciet gericht op het uitstellen van zowel 

functieverlies als institutionele zorg, en richten zich ook op de mantelzorger en op een zelfstandigheid 

bevorderende woonomgeving. Geïntegreerde zorg heeft een positief effect op zelfstandig 

functioneren en redzaamheid van kwetsbare ouderen.  

Een vaak terugkerende en ook uitgebreid geëvalueerde interventie binnen geïntegreerde 

zorgmodellen is case management. Case management wordt in de literatuur beschreven als een 

samenwerkingsproces van diagnostiek, planning, faciliteren en bekendmaken van opties en diensten 

die kwaliteit en kosteneffectieve uitkomsten bevorderen bij de holistische behoeften van mensen - of 

simpelweg als het koppelen van vraag en aanbod voor mensen in complexe situaties. Primair doel is 

de zorgt beter te coördineren door betere informatieoverdracht tussen alle betrokken partijen. Case 

management heeft vooral aangetoonde effectiviteit op het terrein van psychologische gezondheid en 

welzijn en in het voorzien in onbeantwoorde behoeften aan dienstverlening. Er is onduidelijkheid over 

de effectiviteit voor cliënten op fysiek vlak, mede door heterogene invulling van casemanagement in 

studies. In de literatuurstudie is ook gekeken naar de effectiviteit van huisbezoeken op het verbeteren 

van de gezondheid en zelfstandig functioneren van ouderen en het uitstel van institutionele zorg. 

Huisbezoeken blijken hierin niet effectief.  

Wat gebeurt er in Amsterdam 

Op 6 juli 2015 is Amsterdam officieel toegelaten tot het netwerk van Age friendly cities 

(www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/nieuwsbrief/virtuele-map/artikelen-

augustus/amsterdam-age). Door de gemeente is een startnotitie geschreven, hierover bestaat 

inmiddels instemming door college B&W. De eerste fase van traject richt zich op het actief 

betrekken van ouderen (oa dmv co-research). Daarnaast is in drie wijken (Indische buurt Adam 

Oost, Bloemenbuurt Adam Noord en Buitenveldert Oost) bekeken hoe de omgevingsruimte nu 

is en hoe ouderen dit beleven. Dit worden waarschijnlijk ook de pilotwijken in het vervolg van 

het programma. De GGD gaat het programma voor AFC ontwikkelen en coördineren. Er zijn 

oriënterende gesprekken om het AFC programma verder te ontwikkelingen in samenwerking 

met Vu- sociale wetenschappen, Urban Vitality HvA en het Ben Sajetcentrum.  

 

http://(www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/nieuwsbrief/virtuele-map/artikelen-augustus/amsterdam-age)
http://(www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/nieuwsbrief/virtuele-map/artikelen-augustus/amsterdam-age)
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Urban Vitality www.hva.nl/urban-vitality is een speerpuntprogramma van de HvA. Het 

programma richt zich op een stad ‘waar bewoners gezond leven, voor elkaar zorgen en 

zelfstandig participeren’. Het programma bestaat uit 5 programmalijnen en diverse projecten. 

Er wordt oa geëxperimenteerd in Amsterdam Oost in ‘living labs’. Toepassing van 

zorgtechnologie om mensen langer zelfredzaam te houden is een belangrijk thema in dit 

programma.     

Stadsdorpen http://www.stadsdorpenamsterdam.nl/ Een stadsdorp is een initiatief van en 

voor bewoners in een buurt met het doel modern nabuurschap te bewerkstelligen. Stadsdorp 

Zuid is als eerste begonnen in 2010, daarbij gebruik makend van de ideeën en ervaringen van 

het Village to Village Network. Hierbij gaat het om ouderen, die onderling willen zorgen dat zij 

lang actief, gezond en veilig thuis kunnen (blijven) wonen. Sinds deze start is het aantal 

stadsdorpen in en om Amsterdam toegenomen tot 22 en er komen er nog steeds meer bij. 

Omdat ieder stadsdorp zich ontwikkelt naar de aard van de buurt en de initiatiefnemers, is de 

verscheidenheid groot. Sommige zijn voor 50- plussers, andere zijn voor alle leeftijden. 

Sommige zijn formele organisaties, andere zijn bewegingen. 

Vernieuwingsrichting 

Gezien de positief effecten op zelfstandig functioneren en redzaamheid is integratie van 

medische en sociale zorg een belangrijke component in de vernieuwing van de 

gezondheidszorg aan kwetsbare ouderen. Het gaat bij ‘integratie’ niet alleen om het 

versterken van de samenwerking tussen verschillende disciplines vanuit de medische en 

sociale zorg, maar ook om het verschuiven van taken en verantwoordelijkheden tussen 

professionals en de domeinen. De medische en sociale zorginterventies, die de professionals 

vanuit een gestructureerde samenwerking uitvoeren, zouden expliciet gericht moeten zijn op 

het uitstellen van zowel functieverlies als institutionele zorg, als ook op de ondersteuning van 

de mantelzorger en op een zelfstandigheid bevorderende woonomgeving.  

Wegens de mogelijke cumulatie van nadelen in de armere buurten kunnen interventies die zijn 

gericht op verbetering van de leefomgeving wellicht juist in deze buurten een groot effect 

hebben op het versterken van de redzaamheid van kwetsbare ouderen. Het is hierbij van 

belang om rekening te houden met gunstige effecten van wonen tussen veel mensen van 

dezelfde etnische groep. 

Ook interventies gericht op sociale participatie kunnen bijdragen aan verbetering van de 

gezondheid van de doelgroep. Actieve participatie, participatie in groepsverband en 

continuïteit zijn factoren die het succes van de interventie bepalen. Daarnaast ondersteunt 

een signaleringsfunctie richting formele voorzieningen de kans dat de interventies 

daadwerkelijk zelfstandigheid bevorderen.  

Het is interessant om verbinding te leggen met het Age friendly city initiatief van Amsterdam. 

De AFC activiteiten, gericht op 8 domeinen, kunnen bijdragen aan de redzaamheid van 

(kwetsbare) ouderen in de stad. En daarmee mogelijk ook aan het uitstellen of verminderen 

van zorgbehoeften van deze ouderen.  

http://www.hva.nl/urban-vitality
http://www.stadsdorpenamsterdam.nl/
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3. Eerstelijns- en wijkgerichte zorg voor kwetsbare ouderen 

 

Wat is het probleem 

De eerste lijn wordt de komende jaren in toenemende mate geconfronteerd met kwetsbare 

ouderen en personen met dementie die langer thuis blijven wonen. Vraagstukken die hierbij 

spelen zijn: Wat is zinnige zorg, voor welke ouderen, en hoe organiseer je dat in de eerste lijn 

en de wijk? Heeft vroegopsporing meerwaarde? Heeft multidisciplinair werken meerwaarde? 

Heeft de inzet van een praktijkondersteuner ouderenzorg (POH) meerwaarde? Heeft de 

samenwerking van wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner meerwaarde? 

Welke interventies zijn effectief 

Uit een bundeling van de resultaten van diverse NPO-studies blijkt dat screening van alle 

ouderen op kwetsbaarheid geen meerwaarde heeft. Het lijkt wel zinvol om de meest 

kwetsbare ouderen in beeld te brengen en te begeleiden. Het gaat dan om ca 10-15% van de 

75 plussers. Met name de oudste ouderen (80+), alleenstaanden, en personen die thuiszorg 

krijgen lijken baat te hebben bij een proactieve aanpak vanuit de huisartspraktijk. Dit zorgt 

voor een beter behoud van zelfredzaamheid. Bij een proactieve aanpak wordt het  

functioneren en de behoeftes van een persoon goed in kaart gebracht, een individueel actie 

plan opgesteld en afgestemd tussen hulpverleners. De POH van de huisarts is goed gesitueerd 

om de continuïteit en coördinatie van zorg op zich te nemen. Dit geeft ook meerwaarde in de 

samenwerking met wijkverpleegkundigen, die veelal kortdurende zorg bieden aan 

hulpbehoevende ouderen. Het lijkt wel nodig om de POH en de huisarts te ondersteunen door 

bijvoorbeeld een geriatrisch team voor centrale aansturing en kwaliteitsborging. 

Voor personen met dementie blijkt casemanagement (zeer) kosten effectief te zijn. Vergeleken 

met een traject zonder casemanagement, kan een vijfde tot een derde van de 

maatschappelijke kosten worden bespaard (11-16.000 euro per jaar per persoon). Een beter 

geïntegreerd zorgmodel laat naast grotere besparingen ook een beter behoud van kwaliteit 

van leven van zowel patiënten als hun mantelzorgers zien.  

Wat gebeurt er in Amsterdam 

Casemanagement dementie wordt laag frequent in alle wijken verdeeld over 7 ketens 

aangeboden. Er is sprake van een netwerk model van samenwerkende organisaties binnen de 

ketens. Er is geen centrale aansturing, geen kwaliteitsborging, geen multidisciplinaire 

inbedding, geen gedeeld dossier. 

Eerstelijn Amsterdam is reeds vele jaren pleitbezorger van meer proactieve ouderenzorg in de 

stad. Samen met Huisartsenkring Amsterdam heeft Eerstelijn Amsterdam de instrumenten die 

door AMC en VUMC vanuit het NPO programma ontwikkeld zijn vertaald voor de 
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huisartspraktijken in Amsterdam. Huisartsen kunnen kiezen voor een pro actieve of minder 

intensieve aanpak in de eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen. 

Als vervolg op het NPO project van het VUmc wordt in Amsterdam Zuid vanuit coöperatie 

Groot Zuid door ca. 40 huisarts praktijken proactieve zorg geboden vanuit de eerste lijn door 

POH ouderen, met ondersteuning door een coördinator. De zorg is ingebed in 

multidisciplinaire teams. Specialisten ouderengeneeskunde en geriatrieverpleegkundigen 

nemen deel aan de multidisciplinaire overleggen, doen consulten en bieden educatie en 

spiegelinformatie. De POH neemt deel aan het wijkteam. De gemeente bekostigt voor een deel 

de inzet van de POH. In Noord heeft het FIT project gelopen bij enkele praktijken.  Achmea 

zilveren kruis heeft het budget voor proactieve ouderenzorg in de eerste lijn voor 2016 naar 

beneden bijgesteld waardoor het moeilijker zal worden voor praktijken om deze vorm van zorg 

overeind te houden. 

Vernieuwingsrichting 

De doelgroep (niet-demente) kwetsbare ouderen die baat kan hebben bij proactieve zorg 

moet specifieker worden gedefinieerd. Voor deze groep is het zinnig om de huisartspraktijk te 

versterken met een POH ouderen en te ondersteunen door een geriatrisch team dat scholing 

en supervisie biedt. 

Casemanagement dementie kan in Amsterdam sterk groeien in omvang: momenteel wordt 

slechts 15% van de personen met dementie begeleid. Betere integratie en inbedding van 

casemanagement in multidisciplinaire werkende organisaties kan de doelmatigheid verder 

versterken. 

 

4. Interventies gericht op eenzaamheid; focus op oudere migranten 
 

Wat is het probleem 

Eenzaamheid blijkt bij oudere migranten een (nog) veel groter probleem dan bij autochtone 

ouderen, vooral onder Marokkaanse en Turkse ouderen komt (ernstige) eenzaamheid tot twee 

keer vaker voor dan bij autochtone ouderen. Eenzaamheid hangt samen met 

gezondheidsproblemen en mogelijk ook met zorggebruik. Het is onduidelijk in hoeverre deze 

problematiek wordt herkend in de zorg. Er zijn niettemin nauwelijks studies naar 

eenzaamheidsinterventies bij oudere allochtonen.  

We hebben aanvullend interviews afgenomen bij huisartsen en wijkverpleegkundigen om 

meer zicht te krijgen op ervaringen uit de Amsterdamse praktijk. Daaruit bleek dat het voor 

huisartsen lastig is om eenzaamheid te onderkennen bij allochtonen. Redenen hiervoor zijn dat 

zowel de patiënt als de huisarts zich vooral op lichamelijke problemen richt. Ook zien 

huisartsen eenzaamheid mogelijk als depressiviteit. Ook dan is het soms lastig om de 

problematiek te bespreken en patiënten passende hulpverlening te bieden. Huisartsen weten 

niet altijd wat er beschikbaar is en wie zij daarvoor moeten benaderen. De 
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wijkverpleegkundigen rapporteren gemengde ervaringen. In de reguliere zorg (Cordaan) zijn 

allochtonen weinig aanwezig. Het hangt van inspanningen en vaardigheden van individuele 

wijkverpleegkundigen af of zij eenzaamheid herkennen en bespreekbaar kunnen maken. Net 

als huisartsen denken wijkverpleegkundigen dat de aanwezigheid van familie betekent dat er 

geen eenzaamheid is. In etnisch gespecialiseerde zorg wordt eenzaamheid veel gesignaleerd 

bij oudere Turken en Marokkanen en met hen besproken. Soms belemmert schaamte bij de 

ouderen zo’n gesprek. Passende vervolgzorg is moeilijk te vinden.  

Welke interventies zijn effectief 

Eenzaamheidsinterventies bij autochtone ouderen zijn iets vaker onderzocht. Interventies met 

een educatief karakter en ICT-interventies hebben de meeste potentie om aspecten van 

eenzaamheid duurzaam te verminderen. Twee interventies specifiek voor allochtone ouderen 

zijn bezien op hun effect, waarvan een effect had. Actief huisbezoek bleek niet effectief voor 

Turken; voor Marokkanen wel maar het effect was niet verschillend met een minder 

gespecialiseerd vriendschapsbezoek. 

Wat gebeurt er in Amsterdam 

Eenzaamheid is een speerpunt in het stedelijke ouderenbeleid. Hiertoe wordt ingezet op 

sociale voorzieningen en sociale redzaamheid, vooral onder sociaal zwakkere ouderen. Er is 

(nog) geen specifieke aandacht voor oudere allochtonen.   

Er is nationaal een kwaliteitsstandaard eenzaamheid voor wijkverpleegkundigen in de maak. 

Deze zal in 2017 beschikbaar zijn. 

Vernieuwingsrichting 

Waar eenzaamheid onder autochtone ouderen steeds beter wordt onderkend, lijkt het onder 

autochtone ouderen een groter èn minder zichtbaar probleem te zijn. Dit kan zijn weerslag 

hebben in groter zorggebruik, dat minder effectief is omdat het onderliggende probleem niet  

verandert. Sociale interventies kunnen helpen om eenzaamheid tegen te gaan. Een interventie 

met huisbezoeken kan bovendien een signalerende functie hebben, zodat toenemende 

kwetsbaarheid tijdig kan worden opgevangen. Gezien de omvang van de problematiek, de 

beperkte interventies die effectief en beschikbaar zijn, en de gebrekkige kennis bij de formele 

zorg over de problematiek en mogelijke oplossingen, zou vernieuwing gericht moeten zijn op 

- Beter inzicht in de aard van eenzaamheid bij oudere allochtonen en de gevolgen voor 

zorggebruik 

- Versterken van zichtbaarheid van eenzaamheid onder allochtonen bij professionals 

- Verbeteren van lokale mogelijkheden voor interventie en versterken van kennis over deze 

mogelijkheden bij ouderen en zorg 

- Ontwikkelen van interventies die effectief zijn bij oudere allochtonen en hun sociale 

netwerken 
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5. Ouderen en ziekenhuisopname 

 

Wat is het probleem 

Jaarlijks wordt ongeveer 10% van de ouderen (65+) onverwachts opgenomen in het 

ziekenhuis. Veel van deze ziekenhuisopnames blijken medicatiegerelateerd en/of vermijdbaar. 

Een ziekenhuisopname is een risicovolle gebeurtenis voor veel ouderen. Het risico op (ook 

deels vermijdbare) ongewenste uitkomsten tijdens en na de ziekenhuisopname is groot. Bijna 

5% van de ouderen krijgt een vermijdbare complicatie (vermijdbare adverse event) tijdens de 

ziekenhuisopname. Ongeveer 20% van de ouderen (65+) wordt heropgenomen in het 

ziekenhuis en 25% overlijdt in de eerste drie maanden na ontslag. Meer dan 30% van de 

ouderen ervaart - meestal blijvende - functionele achteruitgang na de ziekenhuisopname. Pre-

existente factoren, maar ook de kwaliteit van de ziekenhuiszorg en in de overgang van 

ziekenhuis naar huis zijn van invloed op deze uitkomsten. Recent kwalitatief onderzoek 

(interviews met ouderen na ziekenhuisontslag) geeft meer inzicht in de factoren die een rol 

spelen in dit functieverlies. De impact van de ziekenhuisopname blijkt groot; de geïnterviewde 

ouderen zijn zeer vermoeid, hebben een passieve en apathische houding sinds ontslag, voelen 

zich instabiel tijdens het lopen en zijn bang om te vallen. Zij zijn onvoldoende geïnformeerd 

over het belang van reactivatie en juist ‘geduldig afwachtend’ in hun herstel.  

Welke interventies zijn effectief 

Naast patiëntgerichte interventies, die zich richten op de risicofactoren, blijken ook 

systeemgerichte interventies belangrijk in de verbetering van de ziekenhuiszorg voor 

kwetsbare ouderen.  

Kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis worden opgenomen hebben baat bij een geriatrisch 

assessment. Een geriatrisch assessment is een systematische beoordeling op verschillende 

domeinen waarbij het functioneren van een oudere in kaart gebracht wordt. Naast de ziekten 

wordt gekeken naar geriatrische problemen zoals cognitief functioneren (delier, dementie, 

depressie), somatische problemen (vallen, ondervoeding, pijn, incontinentie), functionele 

problemen (activiteiten van het dagelijks leven, gehoor en visus) en sociale problematiek 

(mantelzorgbelasting, eenzaamheid). Op basis van dit complete beeld wordt - met en op maat 

voor de patiënt – een geïntegreerd zorgbehandelplan gemaakt. Dit plan beschrijft de 

problemen, doelen en interventies die worden ingezet tijdens en na ziekenhuisverblijf. De 

sterkste positieve effecten van een dergelijke geriatrische assessment worden gezien op 

geriatrie afdelingen. Naast een geriatrisch assessment is geriatrische zorg in een aangepaste 

omgeving, zoals gebeurt op een geriatrie afdeling, belangrijk tijdens ziekenhuisopname: 

vroegtijdige mobilisatie, voeding, oriëntatie, medicatie en stimuleren van de zelfstandigheid 

zijn belangrijke componenten om functieverlies te beperken.   

Ook transmurale zorg is belangrijk voor kwetsbare ouderen. Transmurale zorg bestaat uit een 

aaneenschakeling van ontslaginterventies, met als doel het voorkomen van vermijdbare 

heropnames en het verminderen van negatieve gezondheidsuitkomsten na ziekenhuisontslag. 

Transmurale zorg interventies zijn effectief in het verminderen van heropnames, vooral als de 
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transmurale zorg uit meer componenten bestaat, met follow-up direct na ontslag. Een 

huisbezoek binnen 3 dagen gecoördineerd door een (voldoende geschoolde) verpleegkundige 

en communicatie tussen het ziekenhuis en de huisarts leidden in verschillende studies tot een 

significante afname in heropnames. Hoewel effecten van transmurale zorg in de meeste 

studies onderzocht zijn op heropnames, zijn ook op andere uitkomstmaten positieve effecten 

beschreven; bijvoorbeeld op sterfte, vermijdbare adverse events, medicatieveiligheid en 

adverse drug events, opnameduur in het ziekenhuis en zorggebruik. Er zijn echter weinig 

studies die effecten van transmurale zorginterventies hebben onderzocht op uitkomsten op 

patiëntniveau, zoals functioneren, kwaliteit van leven of psychosociale factoren. Dit is wel 

onderzocht in de Nederlandse interventies vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg; de 

Transmurale Zorgbrug en het Zorgprogramma Herstel en Preventie. Deze studies laten geen 

effect zien op functieverlies. De Transmurale Zorgbrug laat wel een significant verschil zien in 

sterfte tussen de interventie en controlegroep. Ook op de mantelzorgbelasting en zorggebruik 

heeft de Transmurale Zorgbrug een positief effect. Er wordt geen verschil gezien in het aantal 

heropnames in het ziekenhuis tussen interventie en controlegroep. 

Wat gebeurt er in Amsterdam 

Er zijn duidelijke verschillen tussen ziekenhuizen in Amsterdam in de wijze waarop de 

geriatrische zorg in het ziekenhuis wordt verleend. Sommige ziekenhuizen hebben een 

geriatrische afdeling en/of sterk geriatrisch consultatie team, andere ziekenhuizen hebben 

slechts beperkt geriatrische capaciteit beschikbaar. Twee ziekenhuizen hebben een 

schakelafdeling/transitorium, waar ouderen naar toe gaan als zij na de medische 

ziekenhuiszorg niet direct naar huis kunnen.  

Nog geen van de ziekenhuizen heeft op dit moment een vorm van transmurale zorg - met 

directe follow up in de thuissituatie - ingevoerd (zoals het Transmurale Zorgbrugmodel). Vanuit 

een werkgroep van de SIGRA wordt geprobeerd regionale afspraken te maken tussen 

ziekenhuizen en thuiszorgaanbieders (inclusief afspraken over bekostiging) en de Transmurale 

Zorgbrug in Amsterdam te implementeren. 

Van de Amsterdamse ziekenhuizen hebben op dit moment alleen het AMC en MC Slotervaart 

het ‘seniorvriendelijk’ keurmerk. Dit keurmerk is ontwikkeld en wordt uitgereikt door de 

gezamenlijke ouderenbonden, met als trekker Unie KBO aan ziekenhuizen die de organisatie 

van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. 

Er zijn in 2014 regionale afspraken gemaakt en ingevoerd over de toegang tot geriatrische 

revalidatie van ouderen na ziekenhuisopname. De specialist ouderengeneeskunde doen 

hiervoor de triage in de ziekenhuizen (of op afstand) en werken hierbij nauw samen met 

transferverpleegkundigen van de ziekenhuizen.  

De regelgeving en bekostiging van eerstelijnsverblijf is vernieuwd. Er wordt sinds 2015 

geëxperimenteerd met nieuwe vormen van eerstelijnsverblijf (het huis van de buurt). 

Daarnaast gaan veel ouderen na ziekenhuisopname via een opname in een verzorgingshuis 

(met een ‘eerstelijnsverblijf-indicatie’) naar huis of naar een woonomgeving met langdurige 

zorg (en veel ouderen overlijden tijdens deze ‘eerstelijnsverblijf- opname’ na de 
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ziekenhuisopname).  Er worden afspraken gemaakt tussen huisartsen en specialisten 

ouderengeneeskunde over de medische verantwoordelijkheid voor deze patiënten met een 

eerstelijnsverblijf indicatie.   

De HvA is gestart met het Complex Care programma 

http://www.hva.nl/achieve/onderzoek/complex-care/complex-care.html. Dit is een 

onderzoeksprogramma dat zich richt op interprofessionele samenwerking bij mensen met 

complexe zorgbehoeften. Een van de projecten richt zich op verbeterde ziekenhuiszorg en zorg 

na ziekenhuisopname van complexe cardiologische patiënten (vaak kwetsbare ouderen) met 

een acute ziekenhuisopname. Het betreft een gerandomiseerde studie die in samenwerking 

met het AMC en Cordaan wordt uitgevoerd. 

Vernieuwingsrichting 

De zorg in het ziekenhuis voor kwetsbare ouderen zou moeten worden georganiseerd volgens 

de uitgangspunten van het ‘zorgpad voor kwetsbare ouderen’, dat beschreven is in het rapport 

‘Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen’ van de KNMG. Deze uitgangspunten zijn ook 

opgenomen in het keurmerk ‘Senior vriendelijk ziekenhuis’. De Transmurale Zorgbrug kan een 

model zijn om dit zorgpad te concretiseren en de follow up na ontslag te borgen. Een betere 

vorm van bekostiging van transmurale zorg is belangrijk om transmurale zorg breder in te 

voeren. 

Er is meer inzicht nodig in het ontstaan van functieverlies na ziekenhuisopname; welke 

(veranderbare) factoren en gebeurtenissen (vooral in de eerste periode na de 

ziekenhuisopname) spelen hierbij een rol. Dit inzicht biedt richting voor nieuwe interventies 

die functieverlies kunnen beperken. Betere informatievoorziening aan de patiënt, mantelzorg 

en thuiszorgmedewerkers en nieuwe vormen van thuisrevalidatie lijken belangrijke 

onderdelen in deze vernieuwing.  

Gezien de impact en risico’s die een ziekenhuisopname met zich meebrengt is het interessant 

om te verkennen hoe ziekenhuiszorg thuis of dicht bij huis - in een beter aangepaste en minder 

risicovolle omgeving voor kwetsbare ouderen - kan worden geboden. Dit kan op basis van 

voorbeelden van ‘hospital at home’ of nieuwe vormen van ‘eerstelijnsverblijf’, waarin 

ziekenhuis en eerste lijn nauw samenwerken.  

 

6. End of life care 

 

Wat is het probleem 

Wanneer een oudere te maken krijgt met meerdere (chronisch) progressieve ziekten vindt hij 

of zij behoud van zelfredzaamheid, behoud van cognitieve functies en sociale interactie 

meestal belangrijker dan zo lang mogelijk leven. Toch worden deze doelen nog weinig met 

ouderen besproken. Daarnaast is het vaststellen van de prognose lastig bij deze doelgroep. Er 

is vaak geen duidelijk punt waarop dit gebeurt en de prognose wordt ook door andere 

http://www.hva.nl/achieve/onderzoek/complex-care/complex-care.html
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factoren dan de ziekten bepaald. Mede hierdoor worden belangrijke symptomen in deze 

laatste levensfase (zoals pijn, kortademigheid, angst, depressie, vermoeidheid en gastro-

intestinale symptomen) onvoldoende behandeld. 

Veel ouderen hebben in het laatste levensjaar te maken met ziekenhuisopname en verdere 

toename van beperkingen in het dagelijks functioneren, waarvoor hulp van mantelzorger of 

professionele zorg (thuiszorg, zorg in verpleeghuis) nodig is. Dertig procent van alle zorgkosten 

wordt gemaakt in het laatste jaar van het leven. Ongeveer 1 op de 3 ouderen overlijdt in het 

ziekenhuis, terwijl de gewenste plaats van overlijden voor de meeste ouderen thuis is. In de 

huidige situatie wordt onvoldoende gecommuniceerd over de wensen van ouderen in de 

laatste levensfase, bijvoorbeeld over welke medische behandelingen de oudere nog wil 

ondergaan en op welke plek de oudere wil overlijden. Ook is er nog weinig inzicht in hoe 

palliatieve zorg het beste georganiseerd kan worden, vooral als ouderen thuis willen 

overlijden.  

Welke interventies zijn effectief 

De meeste studies over palliatieve zorg zijn gericht op mensen met kanker. Er zijn weinig 

studies over palliatieve zorg voor kwetsbare ouderen en het bespreken van de wensen van 

ouderen in de laatste fase van hun leven (advance care planning). In Australië is een 

gerandomiseerde single centre studie gedaan naar het ‘Respecting Patient Choices model’ bij 

ouderen opgenomen in het ziekenhuis. Deze studie vond dat het gebruik van dit model 

resulteerde in betere zorg in de laatste levensfase, meer tevredenheid bij de oudere en zijn 

mantelzorger en minder stress, angst en depressie bij nabestaanden. Daarnaast laat 

verschillend onderzoek zien dat door het beter coördineren van ziekenhuis- en thuiszorg meer 

mensen thuiszorg kunnen ontvangen in de laatste levensfase, als zij dit willen. Er zijn ook 

aanwijzingen dat de kwaliteit van leven van de mantelzorgers kan worden verbeterd als zij 

worden ondersteund en als de zorg goed gecoördineerd wordt.  

Wat gebeurt er in Amsterdam 

De laatste tijd is er veel aandacht voor palliatieve zorg en end of life care voor ouderen. Het 

uitgebreide WHO rapport en enkele Nederlandse rapporten brengen het onderwerp onder de 

aandacht en geven richting in het versterken van end of life care. Zonmw is onlangs gestart 

met het programma Palliantie meer dan zorg.  

Ook in Amsterdam zijn er veel (losstaande) initiatieven gaande op gebied van end of life care, 

maar er wordt nog weinig gebuikt van gemaakt in de bredere zorgpraktijk. Dit lijkt eerder te 

komen doordat zorgverleners overspoeld worden met informatie dan dat er te weinig 

informatie beschikbaar is. Lopende en nieuwe initiatieven zijn: 

- Het Patz project, met als doel het optimaliseren van palliatieve zorg thuis. Diverse 

thuiszorgteams zijn getraind in Patz, het expertisecentrum palliatieve zorg stimuleert de 

aanpak. Het initiatief bereikt nog maar een fractie van de huisartsen in Amsterdam, er 

zouden nog veel meer PaTz team kunnen worden gevormd. www.patz.nu  

- Het PACE project, met als doel het optimaliseren van palliatieve zorg in woonzorgcentra, 

wordt geleid door de Vumc-huisartsgeneeskunde. Het is een multinationale studie die in 

http://www.patz.nu/
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september 2015 in A’dam van start is gegaan. 

http://www.emgo.nl/team/1896/maudtenkoppel/projects/ 

- Studie- Advance care planning in huisartspraktijk. De studie wordt geleid door de afdeling 

huisartsgeneeskunde van AMC. Het doel is dat de zorg voor de oudere patiënt op een 

systematische manier besproken wordt in de huisartspraktijk. 

http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/advance-care-planning-in-general-

practice-a-nested-qualitative-study-within-an-ongoing-cluster-rand/samenvatting/ 

- ‘State of art in de palliatieve zorg’ is een zorgmodule die beschrijft wat goede palliatieve 

zorg inhoudt. De proefimplementatie in o.a. Amsterdam-Diemen is klaar, wordt gevolgd 

door een advies, hoe de module in de praktijk gebruikt kan worden. Projectleiding vanuit 

ZorgEssentie http://www.agora.nl/Ongeneeslijkziek/Palliatievezorg/Zorgmodule.aspx 

- ‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’ is een project voor ouderen in een verzorgings- of 

verpleeghuis, waarbij goed opgeleide en begeleide vrijwilligers worden ingezet om deze 

ouderen bij te staan in hun laatste levensfase. Door Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 

(VPTZ), Markant in Amsterdam, in samenwerking met Cordaan. 

http://www.vptz.nl/action/news/item/219/laat-niemand-in-eenzaamheid-sterven.html  

- Het AMC start in 2016 met een breed consortium palliatieve zorg het meerjarig 

onderzoeksprogramma ‘A seamless palliative care trajectory’. Het doel van het programma 

is een naadloos traject te ontwikkelen voor patiënten met palliatieve zorgbehoeften die 

zijn opgenomen in het ziekenhuis en vervolgens naar huis, een verpleeghuis of hospice 

gaan. 

Vernieuwingsrichting 

Onderzoek en praktijk moet zich richten op ouderen die langer thuis willen/moeten blijven 

wonen en waarvan ook de plek van voorkeur van overlijden thuis is.  

De wensen en behoeftes van ouderen in Nederland en specifiek Amsterdam in de laatste 

levensfase moeten beter in kaart worden gebracht. Dit geeft meer inzicht in welke zorg nodig 

is en hoe deze het beste georganiseerd kan worden. 

Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden in de regio Amsterdam over wie 

verantwoordelijk is voor advance care planning met de (kwetsbare) ouderen en welk moment 

het meest geschikt is om dit gesprek te starten. 

Een overzicht van de palliatieve care services in de regio is nuttig; zorgverleners weten 

onvoldoende wat mogelijk is en de services worden op dit moment nog weinig gebruikt. 

Aanvullend onderzoek is nodig om helder te maken of deze services (zoals bijvoorbeeld het 

inzetten van een (transmuraal) palliatief team) de gewenste positieve effecten hebben. 

 

 

 

http://www.emgo.nl/team/1896/maudtenkoppel/projects/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/advance-care-planning-in-general-practice-a-nested-qualitative-study-within-an-ongoing-cluster-rand/samenvatting/
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/advance-care-planning-in-general-practice-a-nested-qualitative-study-within-an-ongoing-cluster-rand/samenvatting/
http://www.agora.nl/Ongeneeslijkziek/Palliatievezorg/Zorgmodule.aspx
http://www.vptz.nl/action/news/item/219/laat-niemand-in-eenzaamheid-sterven.html

