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WELKOM
op de
BESTUURDERSDAG GERIATRISCHE REVALIDATIE

Pakt de VVT sector in voldoende mate haar rol in
de acute integrale zorg voor ouderen?

OP ZOEK NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE
GERIATRISCHE REVALIDATIE,
IS HET HEDEN VOORTZETTEN NOG WEL EEN OPTIE?

Voordracht tijdens de bestuurdersdag GR Op zoek
naar een toekomstbestendige geriatrische
revalidatie
Guus Schrijvers, Gezondheidseconoom en oud-

hoogleraar Public Health bij het UMC Utrecht
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Opbouw voordracht

Nieuwe FMS triage voor
spoedpatiënten: een vierdeling

1. Vier innovaties

1. Patiënten met chronische aandoeningen met een plotselinge

• Nieuwe FMS triage

verergering van hun aandoeningen

• Acute wijkverpleging binnen en buiten kantoortijd
• Telemonitoring

2. Ongedifferentieerd acute hulpvraag waarvan niet onmiddellijk

• Regionaal transferpunt

de ernst is vast te stellen

2. Evaluatie van de verspreiding van deze innovaties
3. Hoe nu verder?

3. patiënten met niet-gecompliceerd letsel
4. Patiënten met multitrauma, een hartinfarct, CVA of andere
complexe medische hulpvragen
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Acute wijkverpleging in Sneek buiten
kantooruren

Telemonitoring van mensen met
chronische aandoeningen en
alarmering

• Antonius ziekenhuis te Sneek biedt ook wijkverpleging

• Geografische concentratie van meldkamer?

• Goede telefonische bereikbaarheid via ziekenhuis

• In Israel hartfalen meldkamer voor vier miljoen inwoners

• Planbare en niet-planbare ANW zorg

• Wanneer beëindigen?

• Niet-planbaar, bekend bij de wv en niet bekend

• Is het subsitutie of is het extra?

• Meestal twee bezoeken per nachtdienst

• In plaats van controle bezoeken?

• Graag meer tijd voor valpreventie en competentieverhoging
van patiënt en mantelzorger
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Het regionale transferpunt van De
Omring

De verspreiding van deze innovatie
op korte termijn

• Niet alleen bij ontslag uit het ziekenhuis

• FMS-triagemodel: oppakken op nationaal niveau

• Ook voor huisartsen, ook voor SEH, HAP en

• Acute wijkverpleging zoals bij de GGz. Kwaliteitseis voor

wijkverpleegkundigen, ELV en pensions

inkoopbeleid zorgverzekeraar

• Betrouwbare informatie over capaciteitsbezetting van plaatsen

• Telemonitoring Wanneer wel en wanneer niet. More with

en personeel

the same

• Kanb d personen alarmering professioneler?

• Regionaal transferpunt Ook kwaliteitseis bij inkoopbeleid
door zorgkantoor
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Verspreiding van innovaties op lange
termijn

1. Alleen arbeidsbesparende innovaties verspreiden

Dank je wel voor de aandacht

2. Digital first
3. Zoals bij Waardigheid en Trots

mail@guusschrijvers.nl

4. Doorbraakmethoden: eerst early adapters, daarna the

followers en tot slot de achterblijvers.

Neem gratis abonnement op Nieuwsbrief Zorg en
Innovatie via

5. Contact zoeken met MBO en HBO over nieuwe beroepen
6. Geen projecten meer , maar trajecten binnen een visie

www.guusschrijvers.nl
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