
Meer informatie?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over Zorgcontinuüm Ouderenzorg? 
Ga dan naar www.mijnzorg-ozl.nl/projecten/zorgcontinuum-ouderenzorg

Mede op basis van een gedegen data-analyse is een reeks aanbevelingen gedaan die zijn vertaald naar nieuwe ambities 
binnen het vervolgproject: de Programmalijn Ouderenzorg in de Mijnstreek.

Next level ouderenzorg! 

 PlusPunt Topaas:  Triage van verwijzingen van ouderen  
 met complexe problematiek naar het ziekenhuis door  
 een gespecialiseerd team om onnodige verwijzingen te
 voorkomen en ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te   
 realiseren.

 Polyspecialistenoverleg: Goede onderlinge   
 afstemming van de zorgvraag om onnodig bezoek aan  
 meerdere specialisten te voorkomen en verminderen.

  Versterken van casemanagement voor alle ouderen   
 met een hulp- of zorgvraag.
 

  Het ontwikkelen van een breed gedragen toekomst-
 visie en meer aandacht voor vroegtijdige zorgplanning  
 in de (naderende) laatste levensfase. 

  Zo thuis mogelijk: verkennen van nieuwe woonvormen  
 voor kwetsbare ouderen tussen thuis en verpleeghuis.

Eerstelijnsverblijf (ELV) bed 

Er is nu één procedure, één verwijsmiddel 
(ZorgDomein) en één centraal coördinatie- 
punt. De tevredenheid van huisartsen 
over het vinden van een ELV-bed is sterk 
verbeterd. 

Hiermee is de basis gelegd voor een 
regionaal transferpunt met een centraal 
beddenoverzicht dat 24/7 via één nummer 
bereikbaar is.*

*Inmiddels doorontwikkeld in Regionaal 
Zorgpunt Mijnstreek.

Samenwerking in de wijk

De samenwerking in de wijk tussen 
huisarts, wijkverpleegkundige en specialist 
ouderengeneeskunde is van groot belang 
om ouderen de juiste zorg ‘zo thuis mogelijk’ 
te kunnen bieden.

Klankbordgroepen bestaande uit 
verschillende professionals bleken een 
uitstekende manier om ideeën uit te 
wisselen en de onderlinge verbinding en 
samenwerking te stimuleren.

“Leer elkaar kennen om de 
beste zorg te kunnen bieden 

aan kwetsbare ouderen: 
van eilandjescultuur naar 

netwerkzorg!”

“
”

PlusPunt Ouderenzorg

Het PlusPunt Ouderenzorg als anderhalvelijns 
voorziening biedt geriatrische expertise voor de 
eerste lijn, ook in de thuissituatie. 

Een team van specialist ouderengeneeskunde, 
geriater, geriatrisch verpleegkundige en 
kaderhuisarts ondersteunt de huisarts in de zorg 
voor kwetsbare ouderen.
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Zorgcontinuüm Ouderenzorg
“De juiste zorg, op de juiste plaats door de juiste zorgverlener voor ouderen met complexe problematiek, 

waarbij de schotten tussen de verschillende vormen van zorg weggenomen worden.”

Het PlusPunt Ouderenzorg biedt:
  Meedenkconsult
  Geriatrisch assessment + zorgbehandelplan
  Multi Disciplinair Overleg
  Advisering over structurele ouderenzorg.

Doel daarbij is het behoud of herstel van zelfstandigheid 
en kwaliteit van leven. Inzet is om de zorg in de regio 
goed, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Laagdrempelige zorg dichtbij huis wordt gewaardeerd 
door zowel de ouderen als de huisarts.


