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1.
Stand van zaken implementatie
Zorgbrug ZO! is bedoeld voor kwetsbare ouderen uit
het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. Er doen op
dit moment 25 groepshuisartsenpraktijken van DOH,
SGE en PoZoB mee aan de brug en drie ziekenhuizen:
Catharina Ziekenhuis, St. Anna ziekenhuis en het Sint
Jans Gasthuis in Weert. Vanaf de start van de zorgbrug
eind 2016, zijn er in twee jaar tijd 300 kwetsbare
ouderen geïncludeerd. Gemiddeld zitten we nu op
ongeveer 13 patiënten per maand.

Revalidatie
Verder is het een langgekoesterde wens om revalidatie-afdelingen (GRZ) onderdeel te maken van de
transmurale zorgbrug. Inmiddels hebben we eerste
ervaringen opgedaan bij Ananz en Land van Horne.
Archipel en Vitalis starten in het eerste kwartaal van
2019. Uiteindelijk streven we naar deelname van alle
GRZ-instellingen in de regio.

Alle huidige partners in de brug investeren in verdere
opschaling van de brug. De geriatrieteams in de ziekenhuizen zijn uitgebreid en mede daardoor kunnen
we in 2019 opschalen naar bijna alle huisartsenpraktijken van DOH, SGE en PoZoB. Het Maxima Medisch
Centrum start april 2019. Een exacte planning van op
te schalen praktijken wordt per kwartaal vastgesteld in
het projectteam Zorgbrug ZO! In het Werkboek Zorgbrug ZO! lees je wat het werken met de zorgbrug in de
praktijk betekent.

Evaluatie
In het begin van het derde kwartaal 2019 vindt de
eindevaluatie van het project plaats. Er zullen dan
ook leerbijeenkomsten worden gepland. We hebben
afgesproken in het projectteam Zorgbrug ZO! dat de
registratie in ziekenhuizen vervalt en dat we de evaluatieformulieren voor huisartsenpraktijken nog verder
terugbrengen tot de kern. Het nieuwe evaluatieformulier is opgenomen in het werkboek en verspreid aan
de deelnemende praktijken.
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2.
Geslaagde werkconferentie
Velen van jullie waren bij de Werkconferentie van
Zorgbrug ZO! op 10 januari jl. We hadden een volle
zaal met meer dan honderd professionals die meer
wilden leren over het verkleinen van de impact van
een ziekenhuisopname voor kwetsbare ouderen.
Projectleider Colette de Vries opende de avond en
heette iedereen welkom namens alle bouwers van
Zorgbrug ZO!: Catharina Ziekenhuis, St. Jans Gasthuis,
St. Anna Ziekenhuis, de huisartsengroepen DOH, SGE
en PoZoB, Zorgbelang en CZ en VGZ die een deel van
de projectkosten voor hun rekening nemen.
Daarna vertelden kaderhuisartsen Anneke Dalinghaus
en Cora van der Velden over het ontstaan van de
zorgbrug in onze regio als onderdeel van hun kaderopleiding. En dat het uniek is dat de zorgbrug al thuis
begint en niet pas in het ziekenhuis: informatie die
bekend is over de kwetsbare oudere wordt bij opname
direct met het ziekenhuis gedeeld. Daarmee is Zorgbrug ZO! eigenlijk geen brug maar een cirkel en is er
destijds gekozen voor het symbool van de Hovenring
(terug te zien in het beeldmerk ZO!).
Klinisch geriater Judith Wilmer startte haar gloedvolle
betoog over Ouderenzorg van de toekomst met een
filmpje van Hans Rosling dat laat zien dat we wereldwijd steeds gezonder en rijker worden. Een positieve
boodschap! Laten we daarom niet spreken van een
‘tsunami van ouderen’ die op ons af komt. Dat is veel
te negatief. Het gaat erom dat we samen de toekomst
maken door nieuwe wegen in te slaan met pro-actieve
en persoonsgerichte zorg en behandeling. Precies
waar we in onze regio mee bezig zijn. ZO! dus.
Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg
Amsterdam UMC, nam ons mee in de opgedane inzichten met de transmurale zorgbrug in Amsterdam.
Een verrassend inzicht voor de zaal was dat de
meeste heropnames al binnen een week na ontslag
plaatsvinden. Dat onderstreept het belang van een
huisbezoek aan de patiënt, snel na thuiskomst uit het
ziekenhuis.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten
van de zorgbrug in Amsterdam met als resultaat
(Buurman et al, JAMA 2016):
- 36% lagere sterfte binnen 30 dagen na ontslag
- Verkorting van de ligduur met 1 dag
- Minder medicatiefouten
- Mantelzorger die meer gaat doen zonder zich
meer belast te voelen
- Lagere zorgkosten.
Wat Bianca ook meegaf is dat we trots mogen zijn op
de zorgbrug in onze regio. Mede door de centrale plek
van het geriatrieteam in onze brug, ontstaat er een
krachtige link tussen huisartsenpraktijk en ziekenhuis
met de broodnodige expertise voor kwetsbare ouderen.
De presentatie van de tweede tussenevaluatie van
Zorgbrug ZO! liet zien dat we op de goede weg zijn.
Lees er meer over verderop in deze nieuwsbrief (punt 3).
Tot slot de belangrijkste take aways, bepaald door de
deelnemers van de conferentie:
- Alertheid geboden bij opname en ontslag van 		
kwetsbare ouderen!
- Het grote belang van een snel huisbezoek na 		
ziekenhuisopname om heropname te voorkomen.
Bij voorkeur met de mantelzorger erbij.
- Meer aandacht voor de rol van wijkverpleegkundige
en zorgtrajectbegeleider in de zorgbrug.
- Steunsysteem rond de patiënt versterken door
actieve inzet van het sociaal domein.
- In beweging zijn en blijven. Samen de toekomst
bouwen!
Dank allemaal voor jullie komst!
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3.
Resultaten tweede
tussenevaluatie
Ten opzichte van de eerste tussenevaluatie zijn de meest
cruciale stappen uit de zorgbrug beter geborgd, zo laten
de percentages in bovenstaande afbeelding zien.
De belangrijkste resultaten uit de evaluatie:
• In een aantal huisartsenpraktijken is het signaleren
van opnames van kwetsbare ouderen nog onvoldoende geborgd. Gelukkig signaleert het geriatrieteam in het ziekenhuis vaak dat er een kwetsbare
oudere uit het zorgprogramma is opgenomen en
start de brug dan alsnog. Maar wel later dan de
bedoeling was. De ervaring leert dat het dagelijks
checken van opnameberichten de enige manier is
om dit te borgen. Wie dat doet, bepaalt de huisartsenpraktijk. Als het maar gebeurt.
• Als de opname van een kwetsbare oudere is
gesignaleerd en de informatie uit Care2U wordt
gedeeld, vindt er vrijwel altijd een warme (telefonische) overdracht plaats bij opname en ontslag. Wat
hieraan bijdraagt is dat de onderlinge bereikbaarheid sinds de eerste tussenevaluatie sterk is verbeterd, o.a. door het organiseren van vervanging bij
deeltijd werken. Waar nodig is er in enkele gevallen
een bezoek aan de patiënt in het ziekenhuis gebracht door de eerste lijn.
• Voor patiënten in de zorgbrug zijn de ontslagbrief
en medicatielijst in bijna alle gevallen binnen één
werkdag beschikbaar op de huisartsenpraktijk. Een
mooi resultaat.

• Tweederde van de kwetsbare ouderen die deelnemen aan de zorgbrug, gaat na ziekenhuisopname
naar huis. Bijna een kwart gaat na ontslag naar een
revalidatie-afdeling en ruim 10% overlijdt. Vrijwel
iedereen die na ziekenhuisontslag naar huis gaat
krijgt een huisbezoek, alleen niet altijd binnen twee
werkdagen.
• We hebben ook een paar patiënten en mantelzorgers gevraagd hoe zij de transfer tussen thuis en
ziekenhuis hebben ervaren. Dan blijkt o.a. dat zij het
huisbezoek snel na ontslag erg waarderen.
Gemiddeld geven de betrokken professionals het
cijfer 7,8 aan de zorgbrug. Een mooi cijfer vinden
wij. Want het is best een uitdaging om het proces te
borgen. Het gaat bijna altijd om acute situaties, dus
ongeplande acties en we hebben met redelijk wat
deeltijd-medewerkers te maken in het proces.
We zien echter een enorme vooruitgang tussen de
start en nu. Het kost ook steeds minder moeite om
nieuwe ziekenhuizen en praktijken te laten aansluiten.
We hopen dat dat ook voor revalidatie-afdelingen
gaat gelden.
ZO!
Wat zijn er in 2018 mooie stappen gezet met transmurale
zorg in onze regio. Met Zorgbrug ZO! vindt er gestructureerde overdracht plaats bij ziekenhuisopname en
-ontslag van kwetsbare ouderen. Dat levert o.a. minder
medicatiefouten op, betere benaderingswijze van
patiënten in het ziekenhuis en het geeft een stukje
rust aan patiënt en mantelzorger. Daarom bouwen we
in 2019 bouwen in volle vaart door, samen met vele
partners in de regio.
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