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Vroeg-
signalering 

mbv 
Programma 
kwetsbare 
ouderen

AC
TI

VI
TE

IT
EN

 / 
PR

OJ
EC

TE
N

Eind 2021 
wordt bij 

elke patiënt 
waarbij 

wenselijk, 
warme 

overdacht 
vanuit 

ETZ naar 
wijkverpleging 
georganiseerd

Aantal 
crisisopnames 

in MB is 
gehalveerd 

door 
vroegtijdige 

herkenning en 
inspelen op 

het risico van 
een crisis

Ongewenste 
en onnodige 

zorg bij 
kwetsbare 

ouderen wordt 
gehalveerd

Geen 
onnodige 
inzet van 

professionele 
thuiszorg 

Registratie-
afspraken 
module 

kwetsbare 
ouderen

Handreiking 
MDO 

implemen-
teren

Nascholing 
ouderenzorg 
organiseren

“Het gesprek” 
voeren met 

ouderen 
en uniform 
vastleggen

Training van 
patiënten in 
zelfredzaam-

heid voor 
bepaalde be-
handelingen/

opnames in zks

Opstellen  
PVA keten-

brede aanpak 
stimuleren 

zelfredzaam-
heid

VVT-breed 
implemen-
teren van 

reablement
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Advanced Care 
Planning 

(Samendraads) 

Wachtlijst-
management
(operationeel 
en tactisch en 

overleg)

Warme 
overdracht

Wachttijd voor 
overplaatsing 
van ETZ naar 
VVT is max 3 
dagen voor 
85% van de 
patiënten

Geriatrische 
consultatie in 
de eerste lijn

Transfer-
vrijwilliger

Samenwerking 
HAP-SEH-
transfer-
verpleeg-

kundige met 
wijkverpleeg-

kundige

Functie D-ZEPIntegrale 
capaciteits-
planning in 

de keten

Eind 2022 is 
advies werk-
groep door 

management 
en Program-
macommissie 

Kwetsbare 
Ouderen 

geimplemen-
teerd

Eind 2022 is 
formatie inzet 

SO eerste 
lijn conform 

advies

Crisisopnames 
van kwetsbare 

ouderen is 
gehalveerd. 

Stimuleren 
zelfredzaam-

heid

Per 1-6-2022 
is beschik-

baarheid van 
alle capaci-

teiten digitaal 
inzichtelijk

app Zorgbed-
MB uitbreiden 

met respijt-
bedden, IBS 
en pg-crisis 

bedden 

Better in – 
Better out

Per 1 juni 
2022 is elke 

verwijzer 
opnieuw 

geïnformeerd 
over 

procedures/
werkwijzen 
ELV/GRZ/

crisisopname/
respijtzorg

op  1-2-
2022 zijn 

infographics 
beschikbaar

Vormgeven 
regionaal 
dashboard

Optimalise-
ren logistiek 

proces

Regionaal 
Transferpunt

Acuut wijk-
team

Heldere 
procedures en 

werkwijzen 
mbt verwijzen

Goede en 
brede triage 
thuis en aan 

de poort

1 juni 2022
 is besluit-

vorming over 
vormgeving 

functie acuut 
wijkteam 
afgerond 

Er worden 
geen 

kwetsbare 
ouderen 
onnodig 

opgenomen in 
het ETZ.

Naadloze overgangen Iedereen een plaats, en wel de juiste
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