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‘Eenvoudig als het kan, bijzonder als het moet’: dit advies 

staat centraal in het concept van de nieuwe Regiovisie Ou-

derenzorg die op verzoek van de Alliantie Santé is ontwik-

keld. Samen willen de convenantpartners onder wie ZIO, 

Maastricht UMC+, Envida en de gemeente Maastricht de 

zorg voor ouderen in Maastricht en het Heuvelland verbe-

teren en de kosten van de vergrijzing beheersbaar houden. 

De boodschap van de overheid is helder. Ouderen die zorg no-

dig hebben, moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen en 

worden alleen nog opgenomen in een verpleeghuis als het écht 

niet anders kan. Mede door de transitie van zorgtaken richting 

gemeenten is de uitvoering van dit beleid in het afgelopen jaar 

versneld. “De huisartsen zien de effecten het eerst”, opent 

Jos Schols het gesprek. De hoogleraar ouderengeneeskunde 

voorspelde het huidige probleem al in zijn oratie in 2008. “Zij 

zien meer oudere patiënten met een complexe hulpvraag. In 

hun zorgverlening lopen zij vervolgens vast. Als gevolg van de 

transitie zijn verzorgingshuizen gesloten en het nog niet aange-

paste netwerk voor ouderenzorg levert weliswaar goede zorg, 

maar is nog zeer versnipperd. De partners achter Alliantie Santé 

hebben de wens om te komen tot een toekomstbestendige in-

tegrale ouderenzorg, die ouderen helpt om zo lang mogelijk op 

eigen kracht vooruit te kunnen. Een breed gedragen regiovisie 

moet aan de basis liggen om elke kwetsbare oudere efficiënt en 

effectief met zorg op maat te ondersteunen.”

“Kort samengevat is ‘samenwerking’ het sleutelwoord van de 

ouderenzorg 2.0. We hebben een betere afstemming c.q. over-

dracht tussen de verschillende zorgpartners en -lijnen nodig”, legt 

coördinator ketenzorg Frank Amory uit. “De regiovisie geeft aan 

hoe we deze samenwerking kunnen faciliteren. Op wijk- of zelfs 

buurtniveau willen we multidisciplinaire kernteams oprichten 

die de zorgvragen van ouderen – in hun eigen wijk – oppakken 

en coördineren. In dit kernteam spelen de huisarts, praktijkon-

dersteuner en de wijkverpleegkundige de hoofdrol. Afhankelijk 

van de vraag van de patiënt schakelt het kernteam bijvoorbeeld 

de diabetes- of ggz-verpleegkundige, de nurse practitioner 

of de geriater, internist of specialist ouderengeneeskunde in. 

Cruciaal is dat dit kernteam naadloos aansluit op het sociale 

wijkteam dat in het nieuwe sociale domein in vrijwel elke buurt 

actief is. Hierin werken ook talloze vrijwilligers mee aan een 

leefbare en sociale buurt. Door de lijnen met de buurtnetwerken 

kort te houden of samen te voegen in één integraal team, wordt 

duidelijk wat achter de voordeur bij ouderen speelt en kunnen 

de professionals daarop anticiperen. Een nieuw anderhalvelijns 

expertisecentrum op het gebied van ouderenzorg zou deze in-

tegrale teams zorginhoudelijk kunnen ondersteunen.”

“Het mooie is dat de oudere in de voorgestane regiovisie de 

lead heeft”, vult Jos Schols aan. “En terecht. Veel ouderen we-

ten goed wat en wie zij in hun dagelijkse leven nodig hebben 

om ondanks beperkingen of ziekte thuis goed te kunnen leven. 

In een advanced care plan kan de oudere samen met de huis-

arts, POH-er en wijkverpleegkundige vastleggen welke zorg hij 

wel of niet (meer) wil. Duidelijk is dat een zorgplan op maat voor 

de oudere alleen werkt als er een goede onderlinge afstemming 

is tussen de oudere en diens informele en formele zorgers. ICT 

kan hier een bijdrage aan leveren. Zelf ben ik echter een groot 

voorstander van een ‘steun en toeverlaat´ voor elke betrokken 

oudere, die de oudere zelf aanwijst om zijn plan en de uitvoering 

ervan te bewaken. Zo’n ‘steun en toeverlaat’ kan een betrokken 

familielid, maar ook een professional zijn. Ook hier geldt het 

motto: ‘Eenvoudig als het kan, bijzonder als het moet’.”

Op korte termijn wordt een kerngroep samengesteld die het 

concept van de Regiovisie Ouderenzorg verder zal uitwerken. 

Deze zal de mogelijkheid onderzoeken om de visie in 2017 aan 

de hand van pilots in de praktijk te concretiseren en te testen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Amory 

via f.amory@zio.nl of 043-350 69 87.
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JK Frank Amory
Frank Amory (op de foto links) is coördinator 

ketenzorg en teamleider praktijkondersteuners 

somatiek bij ZIO. Hiervoor vervulde hij diverse 

functies in de geriatrie. 

Prof.dr. Jos Schols
Prof.dr. Jos Schols (op de foto rechts) is als hoog-

leraar ouderengeneeskunde verbonden aan het 

Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht en 

adviseur van de Raad van Bestuur van Envida. 

Beide werken in opdracht van de Alliantie San-

té mee aan een regiovisie op de toekomst van de 

ouderenzorg.


