
Voordat we beginnen..

Zet s.v.p je microfoon op mute. Ga daarvoor met je muis over de 
onderkant van het scherm.

Inhoudelijke of technische vragen? Stel ze via de chat.

Deze deelsessie wordt opgenomen. Volgende week wordt link gedeeld 
via mail. Bezwaar? Zet je camera uit.

Na afloop van het symposium krijg je via e-mail de vraag een evaluatie 
in te vullen



Welkom bij deelsessie 1!

Data en monitoring 

Inzichten uit Regiobeeld Drentse ouderenzorg

Pilot Zorgcoördinatie centrum Drenthe

Tip: zet s.v.p uw microfoon op mute. Ga daarvoor met 
uw muis over de onderkant van uw scherm.



Doel van het regiobeeld

• Het regiobeeld is geen doel op zich maar een hulpmiddel. 

• Onderwerpen kiezen (urgentie) en prioriteiten stellen.

• Een regiobeeld is het startpunt van een cyclisch proces voor 

monitoren/reflecteren.

Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe – 2020



Bevindingen: de kernpunten

• Er wordt een forse vergrijzing verwacht

• Wonen en zorg

• Informele zorg inzichtelijk maken

• Actief betrekken van ouderen bij beleid en uitvoering

• Stijgende zorgvraag Wlz-klanten

Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe – 2020

Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe - 2020

http://drentsezorgmetouderen.nl/regiobeeld-ouderenzorg-drenthe/


Ga naar www.menti.com

Inlogcode: 7476 3225

Of scan de QR-code
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Goede antwoord:

- % kwetsbare 75-

plussers in 

Drenthe: 17%.

- % 75-plussers 

met cognitieve 

problemen: 14%.





Goede antwoord:

Meppel











Ketenanalyse ouderenzorg Drenthe

Wijknetwerk zorg en 
ondersteuning

Knelpunten
•Onvoldoende zicht op kwetsbare 
ouderen
•Te weinig verpleegkundigen en 
huisartsen
•Preventie nog onvoldoende op 
gang gekomen
•Grensgeschillen in wet-en
regelgeving: Wmo-Zvw

Belangrijkste opgaven
•Vroege screening op 
kwetsbaarheid
•Integrale samenwerking: welzijn 
beter positioneren
•Anderhalvelijnsvoorzieningen
•Toegang tot zorg 
vergemakkelijken

Acute zorg

Knelpunten
•Beschikbaarheid van 
patiëntinformatie
•Onvoldoende geriatrische kennis
•In ANW-uren is deel van de keten 
niet werkzaam
•Te veel ouderen komen onnodig 
op de spoedeisende hulp
•Onvoldoende zicht op 
noodbedden

Belangrijkste opgaven
•Eén zorgloket dat 24/7 bereikbaar 
is
•Ketendossier
•Ketensamenwerking
•Regie ligt bij de oudere
•Inzet geriatrische expertise
•Gebruik van spoedeisende hulp 
alleen als het nodig is

Zorg na het ziekenhuis

Knelpunten
•Onvoldoende aandacht voor 
mantelzorgers
•Onvoldoende inzet sociaal 
domein
•Onvoldoende capaciteit tijdelijke 
opvang
•Overdracht van ziekenhuis naar 
huisarts/thuiszorg
•Procedure indicatiestelling 
verloopt niet altijd soepel

Belangrijkste opgaven
•Nieuwe tussenvormen tijdelijke 
opvang nodig
•Coördinatie capaciteit tijdelijke 
opvang

Opname verpleeghuis

Knelpunten
• Wie bepaalt wanneer iemand 
niet meer thuis kan wonen?
•Langdurende / schurende 
overgang van Wmo naar Wlz
•Wachtlijsten
•Zorgval

Belangrijkste opgaven
•Inzet casemanagers 
•Beter imago van verpleeghuizen 
•Nieuwe vormen van 
verpleeghuiszorg


