November 2012

KOMPLEET UPDATE
Met gepaste trost presenteren wij u onze eerste UPDATE.
De UPDATE informeert u over de ontwikkelingen van het project
KOMPLEET en verschijnt elk kwartaal.
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Om tot een goede KOMPLEET-werkwijze te komen, zijn in het voortraject
keuzes gemaakt. In de UPDATE leest u waarom we bepaalde keuzes zijn
gemaakt en wat ze in dagelijkse praktijk betekenen.
Ook het veld komt aan het woord; in deze UPDATE twee specialisten
ouderengeneeskunde en een ouderenadviseur.
Kortom, veel te vertellen!
Met de UPDATE willen we ook een podium bieden aan onze KOMPLEETpartners. Heeft u een idee of wilt u een stuk aanleveren?
Dat kan via: e.vandenhende@pozob.nl.
Wij stellen uw input op prijs en zijn benieuwd naar uw reactie!
Mede namens de projectgroep,
Esther van den Hende
projectleider KOMPLEET
Ketenzorg Kwetsbare Ouderen

KOMPLEET Online
Nog even geduld… Binnenkort is de informatie over KOMPLEET ook online te
vinden. Hier vindt u bijvoorbeeld alle inhoudelijke projectinformatie en
ontwikkelingen.
Houd www.kompleet.nl in de gaten!

10. Langer thuiswonen
mogelijk maken

Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen in
concept breed geaccepteerd
De eerstelijnszorggroepen PoZoB, DOH en Stichting
Gezondheidscentra Eindhoven hebben hun energie voor zorg
voor kwetsbare ouderen gebundeld in het project KOMPLEET.
We trekken sinds 2011 gezamenlijk op om ook vanuit de huisartsen deze
zorg regionaal te organiseren: één dossier, één agenda en één werkwijze.
Op uitnodiging van zorgverzekeraar VGZ zijn we in het vroege
voorjaar begonnen met het vertalen van de werkwijze van KOMPLEET
naar het concept Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen, uitgewerkt in een
DBC. Inmiddels hebben we het eerste concept voorstel
voorgelegd aan een aantal van onze ketenpartners; zonder hun
bijdrage zijn we niet c(k)ompleet. Het concept is besproken met
VGZ; zij zijn onder de indruk. Hun commentaar en dat van de
ketenpartners verwerken we, wat zal leiden tot een definitieve
eerste versie waarmee we gaan werken.
Ook zorgverzekeraar CZ is opnieuw benaderd, want we komen
graag tot één financiering!
We streven ernaar het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen op
1 april 2013 van start te laten gaan. In de volgende UPDATE meer over de
ontwikkelingen rondom dit zorgprogramma.

Screenen? Casefinding!
In september vond in Utrecht een wetenschappelijke synthese
plaats over screening van kwetsbare ouderen.
Bijna alle projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg
screenen om kwetsbare ouderen te vinden.
Wij doen dat niet en daar is goed over nagedacht! Wij gaan uit van
casefinding; de huisarts kent de (potentieel) kwetsbare oudere. Ruim 85%
van de kwetsbare ouderen is bij de praktijkondersteuner al bekend via de
bestaande zorgprogramma's.
Samenwerking, verandering en coördinatie van zorg
Deelname aan KOMPLEET betekent voor huisartsenpraktijken dat de
praktijkorganisatie verandert; signalen van kwetsbaarheid worden eerder
opgepikt door een verhoogde alertheid.
Van groot belang is de intensivering van de samenwerking met andere
professionals en niet-professionals in de wijk of het dorp: de lijnen zijn kort
en zij weten elkaar beter te vinden.
Belangrijk om te weten is dat coördinatie van zorg een van de pijlers is van
KOMPLEET.
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Invitational Conference Netwerk
Ouderenzorg
Op 13 juni jl. organiseerde PoZoB samen met de Raad voor
Volksgezondheid en Zorg (RVZ) een regionale
werkconferentie: Invitational Conference Netwerk
Ouderenzorg.
We spraken over geïntegreerde zorg bij kwetsbare, thuiswonende ouderen.
De bijeenkomst had als doel de knelpunten en kritische succesfactoren te
benoemen voor het sturen op gezondheidsuitkomsten in:
- de samenwerking tussen zorgpartners (zorg- en welzijnsorganisaties);
- de samenwerking tussen zorgprofessionals in de zorg rondom patiënten;
- de bekostiging en zorginkoop.
Ook werden de eerste resultaten van de Minimale Data Set gepresenteerd.
Arnold Romeijnders, medisch directeur PoZoB en huisarts, koppelde het
sturen op gezondheidsdoelen en KOMPLEET met elkaar.
Knelpunten
Er werden tijdens de werkconferentie twee belangrijke knelpunten benoemd.
Eén van deze punten is de huidige versnipperde en ontoereikende
financieringsstructuur. De tweede is het ontbreken van een centrale digitale
gegevensopslag in combinatie met een geslaagde toegang voor de
verschillende betrokken hulpverleners.
Succesfactoren
Tijdens de werkconferentie werden ook de succesfactoren genoemd.
Succesvol is de wijze van includeren van de kwetsbare oudere
(en mantelzorger) in het multidisciplinaire zorgbehandelplan. Ook de
aandacht voor de rol van de mantelzorger en de focus op welzijnsaspecten
zijn als positieve ontwikkelingen benoemd.
Het doel van KOMPLEET is om de kwetsbare oudere zo lang mogelijk en zo
optimaal mogelijk in diens voorkeursomgeving te laten wonen.
Om gezondheidswinst en kwaliteit van leven te meten is behoefte aan een
(gering) aantal uitkomstindicatoren.
Trots
De RVZ heeft veel waardering voor de opzet van KOMPLEET en het werk
dat al is gedaan. De grote opkomst vanuit alle gelederen illustreert de
betrokkenheid van de projectleden en partners bij het project. Daar zijn we
trots op.
Vervolg
Eind januari organiseert de RVZ een vervolg op deze werkconferentie. We
zijn uitgenodigd voor een invitational conference voor landelijke
stakeholders. Daar presenteren we de belangrijkste discussiepunten en
conclusies. We geven daarbij aan welke randvoorwaarden op landelijk
niveau nodig zijn om het project te laten slagen.
Meer informatie
Achtergrondinformatie over het advies van de RVZ is te vinden op
de website van RVZ.
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Care2U-module in opbouw
Huisartsenpraktijken werken met het Ketenondersteuning
Systeem Care2U. Het afgelopen jaar is in Care2U de module
Kwetsbare Ouderen vormgegeven: van inventarisatie naar de
bouwstenen.
Een viertal praktijkondersteuners testen op dit moment de ontwikkelde
module
Ons ultieme doel is om de kwetsbare oudere en diens mantelzorger toegang
te geven tot het digitale individuele zorgplan wat met hen is vormgegeven en
vastgesteld in het multidisciplinair overleg.
Ook de samenwerking willen we ondersteunen met een goed beveiligd
systeem dat met toestemming van de patiënt door alle betrokkenen kan
worden ingezien en gebruikt om terugkoppeling te geven in de activiteiten en
bevindingen. En uiteraard ondersteunen wij de praktijkondersteuner om de
digitale touwtjes in handen te houden.
Het streven is 1 april 2013 operationeel te zijn. Na een zorgvuldige testfase
wordt de module Kwetsbare Ouderen in Care2U geïntroduceerd in de
huisartsenpraktijken en daarmee bij u.
Meer hierover in de volgende UPDATE.

In welke huisartsenpraktijken wordt
KOMPLEET gewerkt?
Een compleet overzicht van deelnemende huisartsenpraktijken
vindt u binnenkort op de nieuwe website www.kompleet.nl
In 2011 zijn huisartsen in Best, Son, Eindhoven, Budel, Maarheeze,
Soerendonk, Deurne, Helmond, Riethoven, Steensel, Waalre en
St. Oedenrode gestart.
In 2012 zijn ook in Vessem en Bladel huisartsenpraktijken gestart en zijn de
huisartsen in Budel, Deurne en Eindhoven verder uitgebreid.
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“Ik zie mijn functie als meerwaarde”
Natascha van de Wiel is Zelfstandig Specialist
Ouderengeneeskunde bij Archipel Zorggroep. We laten haar
aan het woord over de zorg voor de kwetsbare ouderen in de
huisartsenpraktijk.
Natascha is in het kader van het project KOMPLEET als specialist
ouderengeneeskunde sinds enkele jaren betrokken bij de voorbereidingen
van en sinds vorig jaar inhoudelijk betrokken bij de zorg voor de kwetsbare
ouderen van huisartsen van het Medisch Centrum de Linden in Son.
Samenwerken
“Het uitgangspunt in de samenwerking met de huisartsenpraktijk is om
samen, vanuit ieders perspectief, te kijken naar de kwetsbare oudere. Ook
de wijkverpleegkundige wordt daar vanaf het begin bij betrokken. Ik coach
de praktijkondersteuner in haar werk en ik maak probleemanalyses naar
SFMPC-model met de huisarts.”
Pionieren
“TraZAG en SFMPC zijn nieuwe instrumenten voor de praktijkondersteuner.
Vorig jaar zijn we met deze aanpak begonnen. Het voelt nog als pionieren;
wat is de beste aanpak, hoe organiseer je een MDO, wanneer organiseer je
een MDO en wie nodig je daarvoor uit? Gaat de specialist
ouderengeneeskunde mee op huisbezoek? Dat zijn vragen waar we
tegenaan lopen in de uitvoering. We leren erg veel van het voor- en
nabespreken, echte coaching on the job.”
Kwetsbaarheid in kaart
“Het is van groot belang om de kwetsbaarheid goed in kaart te brengen
waarna een passend vervolg kan plaatsvinden. Ook is uitgebreid aandacht
voor de medicatie, mantelzorg en zorgprognostiek. We geven antwoord op
vragen als: wat zijn de kernproblemen en welke partners betrekken we in de
zorg voor de specifieke kwetsbare oudere? Door gezamenlijk deze vragen te
beantwoorden, de risico's in beeld te brengen en de nodige zorg te
organiseren, komen we tot heel goede zorg.”
Meerwaarde zichtbaar
“Er is een spanningsveld met de uren die ik besteed aan de zorg voor de
kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk en in de instellingen waar ik
werk. Als deze werkwijze een succes wordt, voorzie ik, door de krapte aan
specialisten ouderengeneeskunde in de regio, een probleem in capaciteit.
Daarbij wil ik benadrukken dat de meerwaarde van deze nieuwe werkwijze
al zichtbaar is. Het hoofddoel om mensen met een goede kwaliteit van leven
zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen is van groot belang voor de
toekomst.”
Leuk!
“Het is duidelijk dat het inspireert om samen te werken rondom en met de
kwetsbare oudere en diens mantelzorger. Ik zie mijn functie als een
aanvullende waarde die zorgt voor verbreding van de expertise in de zorg
voor de kwetsbare oudere. Het is leuk om van elkaar te leren en heel leuk
om te doen!”
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Een ouderenadviseur van Lumensgroep
vertelt uit de praktijk: Isolement
“Een man zat op het politiebureau vanwege diefstal. Hij liep erg
moeizaam en daarom bracht de wijkagent hem naar huis. Bij
zijn huis aangekomen, zag de wijkagent dat het huis in erg
slechte toestand verkeerde.
De man vertelde dat hij financieel moeilijk zat. De wijkagent belde Welzijn
Eindhoven voor de ouderenadviseur uit de wijk en kwam zo bij mij terecht. Ik
ging bij de betreffende man op bezoek. Wat bleek? Hij was lichamelijk flink
achteruit gegaan, had vervelende dingen meegemaakt en had daarmee de
moed verloren om goed voor zichzelf te zorgen. Samen met hem bekeken
we zijn situatie. Hij heeft een laag inkomen, daardoor kon ik een aantal
financiële regelingen voor hem aanvragen. De man had het idee dat het op
niets uit zou draaien, maar beetje bij beetje ging hij geloven dat het de
moeite waard was! Na een aantal gesprekken wilde hij hulp in huis. Een
paar vrijwilligers kwamen zijn huis opruimen en daarna werd thuishulp
ingeschakeld. De man was in een isolement geraakt; samen met een
vrijwilliger als maatje gaat hij nu vaker de deur uit. Geleidelijk aan krijgt het
leven van de man weer zin.”

Langer thuis wonen, maken we samen
mogelijk
“Sinds ongeveer een jaar neem ik als specialist
ouderengeneeskunde deel aan het project KOMPLEET. Ik heb
contact met de praktijkondersteuners en huisartsen van twee
praktijken in dorpen in de Kempen.
Via KOMPLEET worden kwetsbare ouderen geïdentificeerd en de
aanwezige problemen geanalyseerd. Regelmatig verricht ik verder
onderzoek en bezoek hiervoor de ouderen thuis. Bij geheugenproblemen
gaat voor neuropsychologisch onderzoek de psycholoog van Valkenhof
mee. Vervolgens heb ik overleg met patiënt, praktijkondersteuner en
huisarts om samen tot oplossingen te komen. Dit Multidisciplinair overleg
kan worden uitgebreid met: een verzorgende van de thuiszorg, een
zorgtrajectbegeleider en/of een behandelend fysiotherapeut. Het doel is
steeds om mensen zo lang mogelijk op een prettige en veilige manier thuis
te laten wonen. Van de afspraken wordt een zorgplan gemaakt. Regelmatig
evalueer ik met de praktijkondersteuner en huisarts hoe het met de
patiënten gaat en of aanpassingen van het zorgplan nodig zijn. Zo biedt
KOMPLEET een fantastische manier om kwetsbare ouderen langer thuis te
laten wonen!”
Miriam Beerens, specialist ouderengeneeskunde
Stichting Valkenhof
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