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VOORWOORD

OUDEREN
HEBBEN
DE TOEKOMST

Ouderen hebben de toekomst!

verminderde fysieke en/of geestelijke

Met andere woorden: vanaf 1 januari

wegkomen. Het zijn bijvoorbeeld alleen-

De samenstelling van onze

gesteldheid, die van invloed zijn op

2013 zijn ouderen met een zorgvraag

staande ouderen die vallen, maar niets

bevolking verandert.

de zelfstandigheid van de oudere.

welke valt binnen de indicatie ZZP

hebben gebroken, of mensen met een

Met een toenemende (dubbele)

Wanneer er een zorgvraag ontstaat

1 t/m 3, op zichzelf aangewezen qua

zware longontsteking. Ze kunnen tijdelijk

vergrijzing groeit het aantal

kan de afhankelijkheid uiteindelijk

wonen. De hiervoor benodigde

niet alleen thuisblijven en hebben

65-plussers van 2,7 miljoen

resulteren in een opname in een

zelfredzaamheid bestaat echter alleen

ondersteuning en verzorging nodig.

in 2012 naar een verwacht

(duur) verzorgings- of verpleeghuis.

bij de gratie van mantelzorgers, thuis-

Ook de Spoedeisende Hulp (SEH) van

hulporganisaties, gezin, vrienden, buurt

veel ziekenhuizen kampten met

Door de aankomende vergrijzing betekent

en vrijwilligers. Het zorglandschap in

ongekende drukte van ouderen die hier

dit een sterke verhoging van de kosten

de care is hierdoor ingrijpend veranderd.

eigenlijk niet thuishoren. In extreme

Het aantal 80-90-jarigen groeit naar

op de ouderenzorg met als gevolg dat

Niet alleen door de vergrijzing, maar

gevallen kan dit zelfs leiden tot een

verwachting in dezelfde periode echter

er een enorme druk ontstaat op de

juist ook door de steeds veranderende

tijdelijke opnamestop. Het voorgaande

met 104% en het aantal 90-plussers zelfs

beschikbare collectieve middelen.

complexe financieringsvormen waarmee

vraagt om innovatie om de uitdagingen

wordt getracht ook in de toekomst een

in de langdurige zorg het hoofd te bieden.

Eén van de door de overheid

verantwoorde mate van betaalbaarheid

Het gaat niet langer om zorg alleen,

aangedragen oplossingen om deze

van zorg te kunnen garanderen.

maar om een breed maatschappelijk

hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2041.
Dat is een toename van 31%.

met 170%. In 2050 is vier op de tien
65-plussers ouder dan 80 jaar1.
De groep aankomende senioren (60-plus)

kosten te beheersen is ouderen ‘langer

vormt op termijn niet meer een aparte

thuis’ te laten wonen. Dit is beleidsmatig

Helaas moeten we constateren dat het

oplossingen moeten worden gevonden.

subgroep, maar juist het overgrote deel

vormgegeven door de extramuralisering

middel, extramuralisering van de ZZP’s,

Dit in samenwerking met alle betrokken

van de samenleving. Daarnaast staat ze

van de zorgzwaartepakketten (ZZP’s)

en het doel, het realiseren van kosten-

partijen zoals zorgverzekeraars, (lokale)

totaal anders in het leven dan de huidige

1 t/m 3 per 1 januari 2013.

besparing in de langdurige zorg, niet op

overheden, zorgaanbieders en financiers.

elkaar aansluiten. Door het langer thuis

Met dit inspiratiedocument hoop ik

generatie 80-plussers. Niet alleen door

probleem waarin gezamenlijk

de hogere levensverwachting, maar ook

Het gevolg hiervan was dat vanaf 2013

wonen is er juist een gapend gat ontstaan

een basis te kunnen leggen voor een

de groeiende behoefte aan autonomie.

geen indicaties voor de betreffende ZZP’s

tussen de zorg voor thuiswonende

vernieuwd woon/zorgconcept,

Autonomie betekent immers maximale

meer zijn afgegeven aan cliënten die op

kwetsbare ouderen en zorg voor ouderen

het zogenaamde “Residentieel

vrijheid en ruimte. De huidige generatie

1 januari 2013 niet over een intramurale

die door hun zorgvraag even niet meer

Transmuraal Wonen”.

60-plussers eist deze autonomie dan ook

indicatie beschikten. Zorgvragers

thuis kunnen wonen, maar die medisch

nadrukkelijk op en deze trend zal zich

die voorheen voor één van deze

gezien niet in een ziekenhuis horen.

Paul Witteman, InoCare BV, Utrecht

in de toekomst alleen maar doorzetten.

intramurale ZZP’s zouden worden

Ziekenhuizen raken nu vaak verstopt met

31 januari 2017

Tijdens het proces van ouder worden

geïndiceerd, zijn vanaf 2013 voor

ouderen die daar ten onrechte een bed

kunnen er factoren ontstaan, zoals een

extramurale zorg geïndiceerd.

bezet houden en er vervolgens moeilijk

4 I VOORWOORD

1 Bron:

BTSG bibliotheek

VOORWOORD

I 5

INITIATIEF INOCARE

ouderen thuis

Dit inspiratiedocument is een

wonen en zorg, leiden tot een scala

De meeste ouderen (65-plus) in

namelijk hulp af. Bijvoorbeeld bij

initiatief van InoCare BV. InoCare

aan nieuwe uitdagingen. Centraal staat

Nederland wonen zelfstandig.

beginnende dementie komt dit

is een onafhankelijk adviesbureau

daarbij de vraag hoe intramurale locaties

Volgens “onderzoek”2 ervaart het groot-

geregeld voor. Er is vaak achterdocht

gespecialiseerd in strategische,

kunnen worden getransformeerd naar

ste deel van deze groep ouderen daarbij

en onwilligheid om de problemen

financiële, facilitaire en huisvestings-

duurzame en toekomstbestendige zorg-

geen beperkingen.

onder ogen te zien.

vraagstukken in de zorgsector.

gebouwen waarin zorgvastgoed, zorg en

InoCare helpt mensen die mensen

exploitatie samensmelten. InoCare kijkt

Een derde van de ouderen die thuis

Even wat cijfers op een rij3:

helpen maar ook mensen die hulp

naar de toekomstige bewoners met hun

wonen hebben wel wat problemen, zoals

nodig hebben. Dat doet ze door ant-

specifieke zorgvraag waardoor wonen en

met traplopen en huishoudelijk werk.

woord te geven op twee fundamentele

zorg samen komen binnen één totaal-

Volgens het CBS woonde in 1995 nog

uitdagingen: het afremmen en terug-

concept van 1e en 2e lijns zorg, alsmede

17 procent van de 75-plussers in een

65-plussers, waarvan 0,7 miljoen

draaien van steeds groeiende bedrijfs-

intramurale zorg aan huis en toekomst-

zorginstelling. In 2014 was dat nog maar

80-plussers. Dit aantal zal de komen-

voeringskosten alsmede het creëren

bestendig en duurzaam wonen voor

10 procent. Van de 65-plussers woont

de jaren snel stijgen. In 2040 leven

van meer effectieve innovatie ruimte.

60-plus. InoCare is een werk-

bijna 95 procent thuis. De ouderen

er 4,7 miljoen 65-plussers in

Sinds 2012 helpt ze opdrachtgevers

maatschappij van VZN (Virtueel

die thuis wonen, twee derde van alle

Nederland (26% van de totale

met het oplossen van uitdagingen.

Ziekenhuis Nederland) en heeft

ouderen in Nederland, ervaren geen

bevolking), waaronder 2 miljoen 		

een eigen investeringsmaatschappij,

beperkingen in hun dagelijks leven.

80-plussers (CBS).

Vastgoed en huisvesting in de care-

VZN-finance. VZN-finance werkt

Ruim driekwart van deze groep

sector staan ontzettend onder druk.

nauw samen met banken, private

ervaart zijn of haar gezondheid

blijft toenemen. Mannen worden

De transitie van intramuraal naar extra-

investment organisaties en

als goed of zeer goed.

gemiddeld 79,9 en vrouwen

muraal en de groeiende scheiding tussen

financieringsmaatschappijen.
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Inocare
Gezondheidszorg
kan efficiënter,
beter en
betaalbaarder

We moeten ons afvragen of de

Vergrijzing/veiligheid

•

•

•

Nederland telt begin 2015 3 miljoen

De levensverwachting bij geboorte

83,3 jaar (CBS).
Ondanks de stijgende pensioenleeftijd

uitkomsten van bovenstaand onderzoek

van werknemers blijft door de ver-

in overeenstemming zijn met de

grijzing van de bevolking het aantal

dagelijkse praktijk. Veel ouderen wijzen

gepensioneerden toenemen.

OUDEREN THUIS
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OUDEREN THUIS

•

•

•

In 2014 waren er 3,1 miljoen

de verzorging gehaast gebeurt en dat

beroep dat men op mantelzorg doet,

gepensioneerden. Tussen 2000 en

het personeel onvoldoende tijd heeft

neemt toe met 25%. Ouderen gaan

2014 is het aandeel gepensioneerden

voor een vertrouwelijk gesprek.

vaker dan nu voor hun partner zorgen,

onder de totale bevolking gestegen

Driekwart van de verpleeghuis-

waardoor het aantal mantelzorgers

van 15,2 procent naar

bewoners is afhankelijk van hulp

met geringe draagkracht en een zware

18,4 procent (CBS).

van anderen voor de persoonlijke

draaglast zal toenemen

Van alle dodelijke ongevallen onder

verzorging en het naar buiten gaan

(Informele Zorg in Nederland 2013).

ouderen vindt 80% plaats in de

(SCP, Ouderen in instellingen, ESB

privé sfeer.

zorg 2012).

stijgt tot 2030 met 8%. Het aantal

Uit onderzoek van EenVandaag in

mantelzorgers neemt toe met 5%

65-plussers als gevolg van een val

2015 blijkt dat 51% van de verpleeg-

(Informele zorg in Nederland 2013).

blijft de laatste jaren stijgen.

kundigen en verzorgenden vindt dat

In 2015 overleden 3.267 ouderen aan

er te weinig tijd is om tehuisbewoners

65 jaar combineert zorgtaken met een

de gevolgen van een val ten opzichte

de zorg te bieden die ze nodig hebben.

betaalde baan. Werkende mantel-

van 2.874 in 2014 (CBS).

61% vindt dat er geen tijd is voor

zorgers leveren vooral eigen vrije tijd

30 procent van de zelfstandig

persoonlijke aandacht.

in; formeel verlof wordt alleen ingezet

Het aantal dodelijke slachtoffers onder

•

wonende ouderen boven de 65 jaar

•

valt ten minste één keer per jaar.
10 procent van deze valpartijen leidt

•

•

Het aantal ontvangers van mantelzorg

71% van de mantelzorgers onder

als laatste redmiddel (Informele zorg

Mantelzorg

•

in Nederland 2013).

In Nederland wonen 2,6 miljoen 		

tot serieuze verwondingen, zoals een

mantelzorgers. Zij zorgen minimaal

2 Bron:

Nationale gezondheidsenquete

gebroken heup, kneuzingen en

acht uur per week én langer dan

2014 CBS

hoofdletsel.

drie maanden voor een naaste.

3 Bron:

Nationaal ouderfonds en CBS

Van alle mantelzorgers zorgt 40%

Verzorgingshuizen

•

DE MEESTE OUDEREN (65-plus)
in NEDERLAND WONEN
ZELFSTANDIG

•

er 365 verzorgingshuizen (CBS, 2015).

•

(Mezzo).
Een op de vijf mantelzorgers

In 2014 woonden 138.526 van de

verzorgt 2 of meer personen

65-plussers in een institutioneel

(Informele zorg in Nederland 2013).

huishouden, zoals een verzorgings-

•
8 I OUDEREN THUIS

In het derde kwartaal van 2015 waren

voor een ouder of schoonouder

•

65-plussers gaan in de toekomst

huis, verpleeghuis of revalidatie-

minder een beroep doen op

centrum (CBS, 2014).

mantelzorg. Het aantal ouderen 		

40% van de tehuisbewoners vindt dat

stijgt tot 2030 met 62%, maar het

OUDEREN THUIS
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Thuis of in een verpleegof verzorgingshuis

Scheiden, wonen
en zorg

Voor iedere oudere die in staat is om

veelal niet op de voorgrond bij het maken

collectieve middelen. Onze zorg kost

Ouderen met een zorgvraag en met een

Het gevolg van deze maatregelen is

een weloverwogen en autonome keuze

van een keuze voor een woonvorm.

geld, veel geld en inmiddels is ons

indicatie ZZP 1 t/m 3 hebben keuze uit

leegloop in de traditionele verzorgings-

te maken over wonen is de keuze snel

Wel het psychosociale aspect van

zorgstelsel verworden tot een

verschillende mogelijkheden met

tehuis. Hoewel er nog steeds gekozen

gemaakt. “Thuis wonen”, ongeacht de

de vraag of thuis wonen, met alle daarbij

veelkoppig monster. Een onhoudbaar

betrekking tot het consumeren van zorg.

kan worden voor een woning in een tradi-

eigen fysieke toestand prevaleert in

behorende functionele beperkingen,

systeem waarop bezuinigd moet worden.

Door eigen bijdrage, via de WMO of Wlz.

tioneel verzorgingstehuis sluit de kwaliteit

bijna alle gevallen boven iedere setting

nog wel kan.

De gemeenschappelijke deler in deze is

van woningen en diensten vaak niet meer

Deze bezuiniging is haalbaar.

de woonsituatie, namelijk wonen in een

aan bij de wensen van de huidige gene-

De angst om opgenomen te worden in

De manier waarop bezuiniging nu wordt

zelfstandige setting waarin het wonen

ratie ouderen. Daarnaast is de exploitatie

een verzorgings- of verpleeghuis heeft

gerealiseerd, namelijk door het snijden

door de zorgvrager zelf wordt

voor veel verzorgingshuizen moeilijk rond

Al jarenlang hebben verzorgings-

veelal (ernstige) psychische klachten tot

in voorzieningen en het verminderen

gefinancierd door middel van koop of

te krijgen. Half 2015 gaf ruim driekwart

en verpleeghuizen immers een uitermate

gevolg. Mede hierdoor zal een oudere

van capaciteit is echter niet wenselijk.

huur. De zorg wordt apart gefinancierd

van de ouderenzorgaanbieders in

slecht imago. Pyjamadagen, luieruitslag,

met een zorgvraag moeite hebben om

via de zorgverzekeringswet, WMO en

financiële problemen te komen door

1 maal per week onder de douche en

te erkennen dat thuis wonen niet meer

Verbetering van kwaliteit en betaalbaar-

Wlz en wanneer men daartoe in staat is,

de transities in de langdurige zorg.

ondervoeding zijn slechts een topje

gaat en zich met hand en tand verzetten

heid van zorg bestaat namelijk niet alleen

(deels) met eigen middelen.

Zo ligt de huurprijs die een voormalig

van de ijsberg van negatieve aandachts-

bij naderende hospitalisatie.

uit het vrijmaken of beschikbaar stellen

punten die als een ware stortregen

De wens van ouderen om langer

van geld, maar eerder uit het tot stand

In 2012 was de gedachte hierachter dat

particuliere appartementen kan vragen

over Nederland worden uitgestort.

zelfstandig thuis te willen blijven wonen

brengen van intensieve samenwerkings-

bewoners van intramurale zorglocaties

fors lager dan de huisvestingsvergoeding

Dit tot groot verdriet van de verzorgings-

is legitiem.

vormen tussen zorgaanbieders,

meer keuzevrijheid zouden krijgen en dat

die hij eerder ontving vanuit de

woningbouwverenigingen, maatschap-

de diversiteit in het wonen zou worden

collectieve bekostiging. Dit kan een

Autonomie is een groot goed en

pelijke organisaties, zorgverzekeraars

vergroot4. Kort hierna kondigde de

teruggang in inkomsten betekenen van

De preferentie voor thuis wonen wordt

verankerd in de rechten van de mens.

en financiers. Hiervoor dienen keuzes

overheid aan dat door de sterk

een vergoeding van circa 800 euro (op

niet gemodereerd door de feitelijke

Toch kan dit zelfbeschikkingsrecht

gemaakt te worden.

veranderende economie en samenleving

basis van de oude AWBZ-regels) tot 300

zorgvraag. Juist bij een somatische

onder druk komen te staan wanneer een

Veelal moeilijke keuzes waar durf

de langdurige zorg anders moet worden

à 500 euro per wooneenheid per maand

aandoening staat het somatische aspect

onevenredig beroep wordt gedaan op

en daadkracht voor nodig is.

georganiseerd. Deze verandering is in

(o.b.v. het woningwaarderingsstelsel).

volle gang en de eerste merkbare stap is

Door de leegloop ontstaat er in de nabije

de eis dat ouderen vaker en langer thuis

toekomst een groot tekort aan

(moeten) blijven wonen.

woonvormen gericht op ouderen.

die doet denken aan een verzorgingsen/of verpleeginstelling.

en verpleeghuizen die het wel goed doen.

De wens van ouderen
om langer zelfstandig
thuis te willen blijven
wonen is legitiem
10 I Thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis

verzorgingshuis als aanbieder van

4 Bron:

PCOB gemeenschappelijk archief.
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huidig zorgstelsel

De in de vorige paragrafen genoemde

dat de gedelegeerde schatkistbewaker,

niet doelmatig, bureaucratisch en niet

Wet Maatschappelijke

• Rolstoelvoorzieningen

De zorg kan uit de volgende

problematiek leidt tot twee primaire

(lees: zorg-verzekeraars) hier nog enige

toekomstbestendig. Minister Schippers

Ondersteuning (WMO)

• Gehandicaptenparkeerkaart

elementen bestaan:

vragen: blijven we het huidige zorgstelsel

invloed op uit kunnen oefenen.

is trots op wat ze bereikt heeft in de zorg

De Wet Maatschappelijke Onder-

bijstellen of gaan we fundamentele

Dit noemt men marktwerking in de zorg.

op het gebied van besparingen. We kun-

steuning (WMO) regelt dat mensen

Wet langdurige zorg (Wlz)

• Overbruggingszorg

veranderingen doorvoeren?

Niets is minder waar. Deze zogenaamde

nen spreken van enkele wapenfeiten die

met een beperking voorzieningen,

Mensen hebben aanspraak op zorg

• Partneropname

Vanaf 1970 roept de politiek al dat

marktwerking is volledig kapot

inderdaad hebben geleid tot structurele

hulp en ondersteuning krijgen.

vanuit de Wlz als zij vanwege een:

• Hotelmatige diensten

de zorg anders moet worden ingericht.

gefuseerd met toestemming van

besparingen op de zorgkosten. Dit is

• Somatische aandoening of beperking

• Persoonlijke verzorging,

Hoewel er sinds 1970 veel is veranderd

de ACM en de NZa. Inmiddels weet

deels gerealiseerd door meer lasten te

Met het wetsvoorstel voor de WMO 2015

hebben al deze beslissingen nooit

iedereen dat fusies niet leiden tot betere

verleggen naar de burger. De jaarlijkse

zijn een aantal AWBZ-taken naar de

daadwerkelijk geleid tot kwalitatieve

en betaalbare zorg. In het huidige

premiestijging en verhoging van het

gemeenten overgeheveld.

verbetering van de beschikbare zorg,

zorglandschap worden fusies voor-

eigen risico zijn hiervan de schrijnende

laat staan dat de zorg goedkoper is

namelijk geïnitieerd om de zorg-

voorbeelden met als gevolg dat veel

Belangrijk aspect van de overheveling

geworden. Wel complexer en vele malen

verzekeraar onder druk te zetten.

mensen met een zorgvraag deze om

is dat gemeenten een integrale aanpak

duurder.

Wanneer je als regionaal ziekenhuis je

financiële redenen niet onderkennen.

van wonen, zorg en welzijn moeten

blijvend behoefte hebben aan:

De zorg kan in natura mét verblijf worden

nastreven.

- Permanent toezicht ter voorkoming

geleverd of zónder verblijf, middels een

van escalatie of ernstig nadeel; of

volledig pakket thuis, modulair pakket of

- 24 uur per dag zorg in de nabijheid,

met een persoon gebonden budget (pgb).

adherentiegebied maar groot genoeg

• Verblijf in een instelling

• Psychogeriatrische aandoening
of beperking
• Verstandelijke handicap
• Lichamelijke handicap
• Zintuiglijke handicap

begeleiding en verpleging
• Behandeling (inclusief medische zorg
van algemene aard)
• Vervoer voor begeleiding of
behandeling

Recent zien we dat ziekenhuizen vaker

maakt blijf je verzekerd van een contract

Bovenstaande geeft de complexiteit en

fusies aangaan met andere ziekenhuizen

met alle zorgverzekeraars. Marktwerking

onhoudbaarheid van ons zorgstelsel

Bij het WMO-loket van de gemeente

en/of thuiszorgorganisaties onder

in de zorg bestaat niet en hoort daar

weer. Niets doen is geen optie meer

kunnen mensen terecht voor o.a. :

omdat men door fysieke problemen

het mom dat de zorg, care en cure,

dus ook niet thuis op de wijze zoals ons

omdat de betaalbaarheid, met het

• Huishoudelijke verzorging

voortdurend begeleiding,

5 Bron:

door deze intensieve samenwerkings-

zorgsysteem nu in elkaar steekt. Veel is

verstrijken van de jaren, steeds

verpleging of overname van taken

en kwaliteit van zorg 2016

verbanden beter, betaalbaarder en

er over onze zorg geschreven en

onhoudbaarder wordt.

• Begeleiding

bij zelfzorg nodig heeft, of door

bereikbaarder wordt. Een gotspe.

gediscussieerd en telkens weer komen

We moeten met elkaar een weg zoeken

• Dagbesteding

zware regieproblemen voortdurend

Alleen al de perverse “omzetprikkel”

we tot de conclusie dat ons huidig

die ons leidt naar een beter, goedkoper

• Vervoersvoorzieningen

begeleiding of overname van

maakt de zorg inefficiënt en duur zonder

zorgstelsel te duur is, zeer inefficiënt,

en doelmatiger zorgstelsel.

• Woonvoorzieningen

taken nodig heeft.

12 I HUIDIG ZORGSTELSEL

(huishoudelijke hulp)

Onderzoek ACM: ziekenhuisfusies
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RESIDENTIEEL TRANSMURAAL
WONEN (RTW) voor 60+

Definitie: Residentieel Transmuraal

Mocht er in de toekomst toch een

Deze kosten worden met name

zorgpreventie waarbij mensen zelf

Wonen is een voorbeeld van een

zorgvraag ontstaan of behoefte zijn

gemaakt bij het bestrijden van

verantwoordelijk zijn voor hun

toekomstbestendig en duurzaam

aan (service) diensten, dan kan deze

onze welvaartsziekten.

gezondheid en gedrag.

woonmodel voor mensen met of

op afroep en modulair in eigen huis

zonder directe zorgvraag en gericht

worden geleverd.

Welvaartsziekten zijn ziekten die

De focus van RTW ligt op wonen

veroorzaakt worden door de westerse

en preventie in de (langdurige)

In Nederland zijn we vooral gericht op

leefstijl en omvatten bepaalde vormen

ouderenzorg. RTW is gericht op mensen

Het RTW-concept zet in op een veilige

het leveren van zorg en het genezen

van kanker, maar ook obesitas,

die zelfstandig willen wonen binnen een

en vertrouwde woonomgeving waarin

van ziekten. Nu we steeds ouder

diabetes mellitus en hart- en

woonvorm die niet alleen gaat over

mensen echt thuis zijn.

worden blijkt dit een onhoudbaar

vaatziekten. De frequentie van deze

zorgverlening, maar juist ook over

systeem. Nu al spenderen we jaarlijks

ziekten neemt toe bij het ouder worden.

investeren in gezondheid, gedrag en

op gezondheid en gedrag.

Het dienstenaanbod van RTW is

90 miljard aan de zorg en de kosten

vraaggericht met als kern: het investeren

stijgen nog steeds door alle technische

De groei van welvaartsziekten is

in gezondheid, gedrag en gezondheids-

voorzieningen, maar ook door het

daarom deels te verklaren door de

Deze speelt in op de wisselwerking

vaardigheden, binnen de muren van

ouder worden.

toenemende levensverwachting.

tussen de behoefte aan autonomie in

Om welvaartsziekten structureel te

wonen, de angst om door gezondheids-

Zonder structurele veranderingen

bestrijden moeten we af van het blijven

klachten te moeten worden opgenomen

Het is een uitermate geschikte woonvorm

bedragen de zorgkosten in 2040

hangen in het huidige systeemdenken

in een verzorgings- of verpleeghuis,

voor mensen die zelfstandig willen

zelfs 31% van ons bbp.

met de daarbij behorende omzet-

wat een negatief effect heeft op de

wonen, maar tegelijkertijd veiligheid en

prikkels binnen zorginstellingen moeten

feitelijke gezondheid en de steeds

hulp in de nabije omgeving nodig

we de focus meer leggen op

hogere levensverwachting.

het eigen appartement.

In Nederland
hebben of op prijs stellen.
zijn we vooral
gericht op
het leveren van
zorg en het genezen
van ziekten
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Waarom RESIDENTIEEL TRANSMURAAL
WONEN (RTW) voor 60+

Residentieel Transmuraal Wonen is een

zorgvragers. Deze initiatieven zijn echter

van de doorverwijzingen naar het zieken-

De SEH is zeer veel tijd kwijt om een

De bovenstaande problematiek is als

bijdraagt aan het herstelproces.

andere vorm van verzorgd wonen met

vaak te kleinschalig, of te lokaal.

huis niet nodig is. Logischerwijs vormt dit

opvangplek te zoeken voor deze mensen.

volgt samen te vatten. Door het langer

De patiënt wordt na een ziekenhuisop-

een aanslag op de ziekenhuiscapaciteit.

Ook Minister Schippers erkent het

thuis wonen stijgt het aantal incidenten

name en behandeling direct weer in de

RTW zet in op verschillende woon-

Bijkomend nadeel is dat (kwetsbare)

probleem en geeft aan dat deze mensen

onder ouderen. Ongeacht de aard van het

eigen omgeving verpleegd en voorzien

vormen die zelfredzaamheid onder-

ouderen over het algemeen meerdere

eigenlijk in een 1e lijnsbed moeten liggen.

incident melden ouderen zich al dan niet

van alle benodigde zorg. Er wordt dus

Door in te zetten op wonen, gezondheid,

steunen in combinatie met modulaire zorg

aandoeningen tegelijk hebben, zogeheten

1e lijnsbedden zijn tijdelijke opvang-

na doorverwijzing van de huisarts bij het

optimaal gebruik gemaakt van de

preventie en gedrag vormt RTW een

en niet zorgspecifieke diensten.

multimorbiditeit.

bedden tussen het eigen bed thuis

ziekenhuis of de SEH.

bestaande woonvoorziening van de

en het ziekenhuisbed.

Ziekenhuis en SEH zijn niet ingericht op

oudere zelf. Dit is mogelijk doordat in

als doel de functie van het verpleeghuis anders te organiseren.

broodnodige schakel tussen 1e en 2e lijns
zorg. Daarnaast ondersteunt en faciliteert

Sinds de decentralisatie en de

Multimorbiditeit betekent dat er twee

Ze heten ook wel logeerbedden,

deze toestroom van ouderen en kampen

het RTW-concept verschillende

RTW het zelfredzaam vermogen van

bezuinigingen in de ouderenzorg stijgt

of meer chronische ziekten tegelijk

spoedbedden, huisartsenbedden of

met een capaciteitstekort.

woonvormen en faciliteiten samenkomen:

ouderen. Decentralisatie van de zorg

het aantal ouderen dat zich op de

voorkomen bij dezelfde persoon.

wijkziekenboeg. Uit de praktijk blijkt

Behalve capaciteitstekort zijn er twee

huur- en koopwoningen, beiden

heeft inmiddels geleid tot particuliere

spoedeisende hulp meldt substantieel.

Hoewel het vrij zeldzaam klinkt, komt het

dat het regelen van een logeerbed soms

aanverwante problemen. Als eerste

afgestemd op de woonwensen en

initiatieven van ondernemers om

We kunnen spreken van een onwenselijke

vaak voor: ruim 70% van de Nederlandse

langer dan een week duurt.

vragen ouderen met multimorbiditeit

zorgbehoefte voor ouderen die graag

betaalbare huisvesting te ontwikkelen

en soms zelfs van een zorgelijke situatie.

ouderen (55 jaar en ouder) met een chro-

Tevens blijkt dat patiënten, die voor

aanvullende aandacht van het ziekenhuis

in een beschermde omgeving wonen in

voor ouderen zonder zorgvraag tot

Uit onderzoek blijkt dat, hoewel er

nische ziekte, heeft nog één of meerdere

kortdurend herstel een logeerbed nodig

waardoor het capaciteitstekort nog

een zelfstandige setting (extramuraal),

en met de groep van langdurige

behoefte is aan medische zorg, ca. 90%

chronische ziekten.

hebben, helemaal niet in aanmerking

verder toeneemt. Als tweede leggen

voorzien van intramurale, 1e- en 2e lijns

Deze ouderen vragen zeer veel tijd

komen voor een logeerbed omdat vooral

oudere patiënten beslag op ziekenhuis-

zorg. Tevens voorziet het RTW-concept

wanneer ze op de SEH worden

patiënten met een zeer complexe

bedden doordat na een korte opname

in tijdelijke verblijfmogelijkheden.

binnengebracht. Gemiddeld zes uur6 .

zorgvraag deze bedden bezet houden.

niet op tijd een 1e lijnsbed beschikbaar

Dit tijdelijk verblijf heeft een regionale

Over het algemeen worden bij deze

Het betreft hier vooral oudere patiënten

is. Een hoog percentage van deze patiën-

functie voor ouderen die nog zelfstandig

ouderen meerdere specialisten betrokken

waarvan 70 á 80% uiteindelijk niet naar

ten gaat na opname niet meer naar huis

wonen, maar echter door omstandig-

en is aanvullend onderzoek nodig

huis gaat, maar na een aantal maanden

maar wordt doorverwezen naar een

heden tijdelijk niet in de eigen woning

waardoor, als door omstandigheden

permanent wordt opgenomen in het

verpleeghuis.

kunnen verblijven omdat er geen thuis-

er een kleine toeloop is van ouderen,

verpleeghuis. De zorg en opvang voor

de capaciteit van de SEH bijna volledig

patiënten die vanwege medische redenen

Het RTW-concept haakt in op deze

is. Regionale ziekenhuizen kunnen van

benut wordt.

tijdelijk niet thuis kunnen wonen,

problematiek en speelt daarnaast in

deze voorziening gebruik maken teneinde

het zogeheten eerstelijns verblijf,

op de wens van ouderen om zorg te

overbelasting op de SEH en/of onnodige

Bijkomend probleem is dat de conditie

wordt per 1 januari 2017 betaald vanuit

ontvangen in de thuissituatie.

bedbezetting in het ziekenhuis

van ouderen die op de SEH binnenkomen

de basisverzekering van de Zorgverzeke-

Het uitgangspunt is dat zorg wordt

te voorkomen.

vaak te slecht is om ze weer naar huis te

ringswet (Zvw). Daarmee komt het in het

verleend in het eigen bed. Groot voordeel

sturen, maar te goed om in het ziekenhuis

basispakket en sluit het verblijf beter aan

hiervan is dat de patiënt in de eigen

6 Bron:

opgenomen te worden.

op individuele wensen van patiënten.

omgeving zorg ontvangt, wat weer

Februari 2017
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RESIDENTIEEL TRANSMURAAL
WONEN: de doelgroep

Binnen het RTW-concept wordt

De zogenaamde vroegdiagnostiek, zoals

Het aanbod van RTW van wonen en zorg

en daarbij de medische zorg niet

onderscheid gemaakt tussen

die bestond in veel VVT-instellingen en

sluit naadloos aan op de wens van de

direct in de nabijheid hoeft te zijn.

verschillende categorieën ouderen:

weg is gevallen, wordt weer gehanteerd.

politiek dat zorg doelmatiger, efficiënter

Feitelijk zouden deze mensen 		

De kracht van het RTW-concept zit zowel

doch bovenal goedkoper moet.

alweer naar huis kunnen,

Categorie 1:

in de gehanteerde woonvormen als in de

De oudere zonder zorgvraag

modulariteit van zorg- en dienstenaan-

Bij RTW is de huisvesting al geregeld en

ergens te logeren bijvoorbeeld 		

bod. Het RTW-concept voorziet in een

hoeft dus niet meer in het basispakket

omdat men eerst nog wil

Categorie 2:

scala aan diensten voor senioren welke

opgenomen te worden met als positief

aansterken of omdat de

De oudere met een lichte zorgvraag

zijn onderverdeeld in vier categorieën:

gevolg dat het onnodig gebruik van

thuissituatie niet voldoende is

ziekenhuisbedden hierdoor substantieel

toegerust om de zorgvraag op
te vangen

maar men kiest er voor tijdelijk 		

Categorie 3:

Algemeen:

zal afnemen en middelen vrijvallen voor

De fysiek kwetsbare oudere

Het beschikbaar stellen van huisvesting

investeringen in preventie, gedrag en

(koop/huur) en facilitaire diensten.

zorg op maat.

Categorie 4:

• Mensen die tijdelijk niet meer thuis
kunnen blijven vanwege hun
zorgvraag (er is behoefte aan 		

De oudere met een complexe

Thuiszorg:

7 Het

zware en/of palliatieve zorgvraag

Het beschikbaar stellen van (tijdelijke)

behoeve van regionale opvang en betreft

De vraag naar logeermogelijkheden

hulp op het gebied van huishoudelijke-

de navolgende doelgroepen:

met zorg kan ontstaan doordat

Binnen het RTW-concept wordt de

betreft hier een zorghotel ten

en lichamelijke (verpleeg) zorg.

oudere, met uitzondering van de

24-uurs zorg en dienstverlening).

de mantelzorger overbelast is
• Ouderen die behandeld zijn in een

of tijdelijk wegvalt of doordat

categorie senioren zonder zorgvraag,

1e- en 2e lijns zorg:

ziekenhuis, maar nog niet naar huis

de zorgvraag tijdelijk intensiever

gescreend op een aantal standaard

Facilitering bij 1e en 2e lijns zorgvragen

kunnen omdat zij nog medische nazorg

is en thuis niet kan worden

punten zoals fysieke beperkingen,

door 24-uurs beschikbaarheid van

nodig hebben waarbij de medische

opgevangen.

ondervoeding, (beginnende) dementie,

medisch (specialistisch) personeel.

zorg direct in de nabijheid moet zijn

eenzaamheid en het valrisico.

• Mensen die uitbehandeld zijn in

• Mensen die tijdens een
vakantie van de mantelzorger

Tijdelijk verblijf:

een ziekenhuis, maar met behoefte

aangewezen zijn op een

Kortdurend tijdelijk verblijf

aan een lichtere vorm van nazorg

aangepaste omgeving en

in een hotelsetting7.

beschikbaarheid van zorg

bij rtw is de
huisvesting al geregeld
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DIENSTEN RESIDENtIEEL
TRANSMURAAL WONEN

De dienstverlening van het RTW-concept

worden ingericht naar eigen inzicht

De appartementen zijn tevens geschikt

specialiste, fysiotherapeut, stomerij,

leeftijd, verlangen banken dat er

het vermogen van de zorgvrager.

omvat alle vormen van hulp en zorg aan

en beschikt over twee of drie kamers,

voor alle ouderen met een lichte

was- en strijkservice en pedicure komen

een overlijdensverzekering of een

Dit gebeurt op basis van de “vermogens-

huis en kan verdeeld worden in een aantal

een eigen badkamer en een volledig

zorgvraag alsmede de fysiek kwetsbare

aan huis op afroep.

overlijdensrisicopolis wordt afgesloten.

inkomensbijtelling” (VIB): indien en

categorieën van niet zorggerelateerde

ingerichte keuken.

ouderen (Categorie 2 en 3).

In het geval van overlijden wordt

voor zover het vermogen in box 3

Voor de groep ouderen met een

Residentieel Transmuraal Wonen,

de hypotheek door de verzekering

voor de inkomstenbelasting (sparen

Voor echtparen is het zeer belangrijk dat

complexe zware en/of palliatieve

koop, huur of woonrechtobligatie

verder afbetaald.

en beleggen) meer bedraagt dan het

Niet zorggerelateerde diensten

zij de mogelijkheden hebben om samen

zorgvraag (categorie 4) is 24 uurs

Het RTW-concept betreft kleinschalig

te blijven ook wanneer de gezondheid

verzorging per dag mogelijk, mits deze

Huur

Het is een dure verzekering die

(2017), telt naast het normale inkomen

wonen en kan bestaan uit meerdere

verslechtert. Zodoende is er een aantal

zorg aan huis kan worden gegeven,

Het RTW-concept voorziet in woningen

maandelijks extra kosten met zich

nog eens 8% van dat vermogen in box 3

(kleine) appartementencomplexen,

appartementen beschikbaar die bewoond

doelmatig is en niet duurder dan

die door senioren gehuurd of gekocht

meebrengt. Er zijn ook voordelen.

extra als “inkomen” mee bij de bepaling

dicht bij elkaar gesitueerd, die een

kunnen worden door een echtpaar,

verpleeghuiszorg in een verpleeghuis.

kunnen worden. Huur heeft natuurlijk

Het bovenstaande vervalt, of wordt

van de eigen bijdrage.

sfeer van veiligheid en saamhorigheid

maar ook door een alleenstaande zodat

voordelen. Er is geen eigen vermogen

goedkoper, wanneer eigen vermogen

uitstralen en niet de sfeer van een

een gedwongen verhuizing, na overlijden

Uitsluitingen kunnen bijvoorbeeld

nodig om te mogen huren.

(box 3 belast) vanuit bijvoorbeeld

Die eigen bijdrage kan tot maximaal

VVT-instelling. De bewoners huren of

van de partner, niet aan de orde is.

ouderen zijn met een ernstige vorm van

de verkoop van de oude woning,

€ 2.312,60 per maand oplopen.

tot zorgspecifieke diensten.

kopen een eigen huis, hetgeen autonomie

heffingsvrije vermogen van € 25.000

dementie met dwaalgevaar en die voor

Onderhoud van de woning komt voor

opnieuw wordt geïnvesteerd in de

Dit is de “hoge eigen bijdrage 2017”
bij langdurig “zorg met verblijf”.

en zelfstandigheid betekent. De woning

Binnen het RTW-concept zijn

hun omgeving een gevaar opleveren

rekening van de eigenaar en men weet

nieuwe woning. Als de woning in

maakt deel uit van een complex met

verschillende woonvormen mogelijk

en/of ernstige gedragsproblemen

precies wat men maandelijks kwijt is aan

eigendom is en door de eigenaar wordt

centrale voorzieningen, is rolstoel-

waarbij het uitgangspunt is dat men

hebben. Palliatieve zorg aan huis is

huisvesting. Wanneer men huurt is er

bewoond als hoofdverblijf, valt de

Het is dus verstandig het verkregen

toegankelijk en heeft een videoverbinding

in het appartement blijft wonen,

altijd mogelijk.

tevens een grote mate van flexibiliteit

woning in box 1 en niet in box 3.

vermogen uit verkoop van de oude

met de centrale toegangsdeur.

ook als er in de toekomst zorg nodig is.

Het appartement is voorzien van

Alle appartementen zijn geschikt voor

Er kan gebruik gemaakt worden van

domotica technologie, een zorgtelefoon,

vitale ouderen (categorie 1) die graag

servicediensten, zoals het laten thuis-

alarmering en een met keycard beveiligde

landelijk en zelfstandig willen

eigen voordeur. Het appartement kan

blijven wonen met zorg dichtbij.

bij verhuizen.

woning opnieuw in de aankoop van
Het RTW-concept voorziet in verzorging-

het appartement te investeren en

Koop

en verpleeghuisvoorzieningen aan huis.

niet op de spaarrekening te laten staan.

bezorgen van boodschappen of

Bij koop stuit men op een aantal nadelen.

Hierbij hoort een eigen bijdrage die qua

De VIB strekt zich dan niet uit over

maaltijden. De kapper, schoonheids-

Wanneer men een huis koopt op latere

hoogte afhankelijk is van het inkomen en

de waarde van de woning.

ER ZIJN
VERSCHILLENDE
WOONVORMEN MOGELIJK
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DIENSTEN RESIDENTIEEL
TRANSMURAAL WONEN

Woonrechtobligatie
Het RTW-concept voorziet tevens in

het initieel geïnvesteerde kapitaal terug.

een woonrechtobligatie. Dit heeft vele

Een woonrechtobligatie keert geen

voordelen. Wanneer senioren een

rente in geld uit.

appartement met een woonrechtobligatie financieren worden zij de

De rente wordt omgezet in het recht

“eigenaar”, gedurende de looptijd

op wonen in het appartement.

van de obligatie, zonder de nadelen

Een woonrechtobligatie valt in box 3

ervan: De houder van de woonrecht-

van de belastingaangifte.

Het rtw-concept
voorziet in een
woonrechtobligatie

obligatie betaalt namelijk geen huur,
geen overdrachtsbelasting of notaris-

Zorg specifieke diensten VVT

kosten, geen onroerendezaakbelasting

(Verzorging, Verpleging

(ozb) en geen 21% btw bij nieuwbouw.

en Thuiszorg)
De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft

Verder hoeft men geen rekening te

betrekking op (zeer kwetsbare) patiënten,

houden met herstel- en onderhouds-

die recht hebben op passende zorg

werkzaamheden aan het gebouw omdat

(en verblijf).

deze eventuele kosten deel uitmaken
van het woonrecht.

Deze nieuwe volksverzekering is de
opvolger van de AWBZ. De lichtere zorg

Bij een overstap naar een verpleeg-

wordt gefinancierd vanuit de WMO

of verzorgingshuis, bij overlijden of bij

(gemeenten), zorgverzekering of

het einde van de looptijd, krijgt men

private middelen.
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RESIDENTIEEL TRANSMURAAL
WONEN specifiek

Het RTW-concept vraagt om specifieke

verlenen, blijven de belangen van

samenwerking zonder dat men

EPD leveranciers zijn die de

en intensieve samenwerkingsvormen

partijen geborgd. Hiermee zijn we

in elkaars kernactiviteiten zit.

volledige markt beheersen.

tussen zorgaanbieders,

er echter nog niet.
Deze vorm van samenwerking

Ziekenhuizen die gebruik maken van één

woningbouwverenigingen, maatschappelijke organisaties, zorgverzekeraars,

De samenwerkende partijen hanteren

wordt door InoCare,

van deze leveranciers betalen tientallen

financiers en (lokale)politiek.

verschillende bedrijfsspecifieke

al dan niet in samenwerking met

miljoenen euro’s voor een systeem waar

verdienmodellen waarmee ze

de gemeente, geregistreerd en

ze nooit meer vanaf kunnen en waarbij

uiteindelijk hun geld verdienen.

gemonitord. Het concept voorziet

de leveranciers hoofdprijzen rekenen

in een volledige transparantie met

voor de kleinste wijziging die maar

Een bijna schier onmogelijke opgave om
al deze partijen met hun eigen belangen
op één lijn te krijgen. Een belang betekent

De wijze waarop dat gebeurt is van

betrekking tot de afgesproken

gevraagd wordt. De jaarlijkse updates

“de (feitelijke) omstandigheid dat er voor

belang voor de samenwerkende

samenwerkingsvormen tussen partijen

en upgrades zijn het verdienmodel

een persoon of bedrijf een mogelijk

partners omdat een samenwerking

en hanteren een gezamenlijke

voor deze partijen die dit dan ook

voordeel is te behalen aan een,

niet moet leiden tot (oneigenlijke)

Code of Conduct.

jaarlijks met verve bij de instellingen

al dan niet door het recht geregelde,

afhankelijkheid van de ander, waardoor

maatschappelijke samenwerking.”

er onbalans kan ontstaan in de

Een zeer slecht voorbeeld van volledige

van “noodzaak door wetgeving”.

samenwerkingsvorm.

afhankelijkheid is het Elektronisch

Het is absoluut noodzakelijk om

Patiënten Dossier, het EPD.

deze onwenselijke afhankelijkheid

Kortom: zolang er geen (verplichte)

implementeren onder het mom

samenwerking hoeft te bestaan

Het door InoCare voorgestelde

In Nederland is inmiddels een situatie

op te lossen door de ontwikkeling en

tussen partijen die een zelfde dienst

RTW-concept voorziet in een intensieve

ontstaan waarbij er nog maar enkele

implementatie van opensourcessoftware.
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WONEN WELZIJN EN ZORG (WWZ):
ONDERSTEUNING BIEDEN
AAN OUDEREN

De ondersteuning aan ouderen wordt

in deze nadrukkelijke scheiding

geleverd vanuit diverse wetten voor

tussen care en cure. Met name de

zorg en welzijn, waaronder de

overbelasting van de SEH’s en de

Zorgverzekeringswet (Zvw),

onnodige bedbezetting in het dure

Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet

ziekenhuis dwingen ons tot het anders

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

inrichten van zorg voor ouderen. Willen

(Zie bijlage zorgschema en het blauwe

we verzekerde zorg betaalbaar houden,

kader op pagina 13). Binnen deze

dan zal het aanbod aan verzekerde zorg

domeinen biedt een groot aantal

binnen het basispakket moeten krimpen.

van zorgorganisaties haar diensten aan.
Willen we dit niet dan moeten we
In het onderstaande gaan we in op

een ombuiging realiseren van de

de voor RTW belangrijkste partijen

uitgavengroei in de cure en ons

en diensten: (vroeg) diagnostiek en

meer focussen op de 1e lijnszorg.

laboratoriumdiensten die geleverd
kunnen worden door Diagnostiek voor U,

Substitutie van de 2e lijnszorg naar de

en thuiszorgdiensten door

1e lijnszorg is niet meer een vraag of

Care4homecare.

en hoe we dat gaan organiseren maar
eerder “wanneer gaan we beginnen”?

Tot op heden zijn care en cure
gescheiden domeinen met eigen

Inmiddels is het kwart over 12.

regels en protocollen. InoCare

Veel bestuurders in de cure vechten,

voorziet voor de komende jaren

al dan niet ingegeven door omzet-

een sterke noodzaak tot verandering

prikkels, tegen verlies van omzet.
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InoCare voorziet
voor de komende jaren
een sterke noodzaak
tot verandering
in de scheiding
tussen care en cure
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dvu & rtw

In de huidige situatie worden de

Bloedafname en laboratorium-

Röntgenonderzoek

ouderen bij een calamiteit door de

onderzoek (24/7)

Het vaststellen van bijvoorbeeld fracturen

huisarts direct doorverwezen naar

Het vaststellen van diverse ziektebeelden

geschiedt door middel van röntgen-

het ziekenhuis (zie procesmatige

kan snel en effectief door het beschik-

onderzoek. In de regio Brabant

weergave in bijlage A).

baar stellen van POCT (Point Of Care

en Limburg zijn 5 locaties waar DvU

Testing) apparaten. Diverse POCT testen

buckykamers voor röntgenonderzoek

Juiste diagnostiek is een zeer belangrijke

(CRP, HbA1c, Hb, Glucose en urine) ten

heeft gerealiseerd. RZWN beschikt over

component van het RTW-concept en

behoeve van een onmiddellijke uitslag ter

een buckykamer en is 24/7 beschikbaar.

voorkomt onnodige verwijzingen naar

plekke, worden voor de huisartsen

De locatie RZWN in Roosendaal heeft

de SEH en de daarmee gepaard gaande

en overige zorgverleners binnen het

vanuit de regio Woensdrecht een

onnodige bedbezetting in het ziekenhuis.

RTW-concept beschikbaar gesteld.

aanrijtijd van ca. 15 minuten. Nader

(Zie procesmatige weergave in bijlage B).

onderzoek moet uitwijzen of een
Hiermee heeft een arts binnen een aantal

tweede buckykamer in de regio

De actuele situatie laat de huisarts

minuten een uitslag binnen handbereik.

financieel haalbaar is. Deze kan

geen andere keuze dan een verwijzing

Overige bepalingen worden gedaan in

dan gesitueerd worden bij het zorg-

naar het ziekenhuis, omdat diagnostiek

het centrale laboratorium in Eindhoven

hotel als diagnostisch steunpunt

alleen beschikbaar is binnen een

en in de avonduren of het weekend in het

en is onderdeel van de keten RTW.

bestaande ziekenhuissetting.

laboratorium in het Sint-Jans Gasthuis
in Weert dat 24/7 geopend is.

Wanneer lokale zorgverleners,

KLINISCHe CHEMICI ZIJN
24/7 BEREIKBAAR
VOOR CONSULTATIE
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Overige diagnostische onderzoeken
Het diagnostisch steunpunt DvU

om (vroegtijdig) een juiste diagnose

Bloedafname aan huis of op locatie is

levert tevens alle overige diagnostische

te kunnen stellen, over een compleet

mogelijk. Klinische chemici zijn 24/7

onderzoeken, zowel beeldvormend

spectrum aan diagnostiek kunnen

bereikbaar voor consultatie.

als functieonderzoek. Bij ouderen

beschikken, neemt de druk op de

Zorgverleners kunnen tevens rekenen

kan bijvoorbeeld gedacht worden

SEH sterk af.

op advisering van artsen, microbiologen

aan ECG’s en diverse radiologische

en ziekenhuisapothekers.

echo’s. De beoordeling van reeds

Binnen het RTW-concept wordt

Reumazorg Zuid West Nederland

uitgevoerde onderzoeken door

tegemoet gekomen aan deze wens

(RZWN), locatie Roosendaal en Goes,

specialisten op afstand, behoort binnen

met behulp van een diagnostisch

beschikken over Cito-laboratoria

het RTW-concept eveneens tot de

steunpunt door DvU (Diagnostiek voor U).

faciliteiten en zijn 24/7 bereikbaar.

mogelijkheden.

DVU & RTW
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cARE4HOMECARE & RTW

Het uitgangspunt van Residentieel

Care4homecare zet zich binnen

alsnog door te sturen naar de specialist

Residentieel Transmuraal Wonen

Transmuraal Wonen is dat mensen zo

Residentieel Transmuraal Wonen

in het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt

en fungeert daarbij als persoonlijke

lang mogelijk thuisblijven, ook wanneer

met name in voor mensen die thuis willen

dat als deze ouderen de laatste drie

casemanager.

hun gezondheid (sterk) afneemt.

blijven en palliatieve zorg nodig hebben.

maanden van hun leven een combinatie

Het RTW-concept richt zich op zorg

van (informele) thuiszorg en formele

Care4homecare geeft Residentieel

dichtbij de patiënt en voorziet in zorg

De huidige praktijk is nu dat van deze

paliatieve zorg ontvangen, zij viermaal

Transmuraal Wonen bovendien toegang

voor alle fases in het leven, zo ook

groep kwetsbare patiënten, ondanks dat

zoveel kans hebben om thuis te

tot haar netwerk van zorgorganisaties

palliatieve zorg. De stabiele factor

zij hebben aangegeven thuis te willen

overlijden dan ouderen die alleen

die eveneens een bijdrage leveren aan

in deze specifieke tak van zorg is

blijven, er in de laatste 3 maanden alsnog

(informele) thuiszorg hebben.

de mogelijkheid tot ‘thuisblijven’.

Care4homecare.

55% wordt opgenomen in een hospice
Het multidisciplinair specialistisch

Zo garandeert de samenwerking

palliatief team van Care4homecare

met Service Apotheek Palliatief

of het ziekenhuis8 .
Care4homecare heeft binnen dit zorgveld
uitgebreide expertise en ervaring in

De redenen zijn te herleiden naar

brengt de specialist naar de patënt

Keurmerk bijvoorbeeld de 24/7

zogenaamde hoog-complexe zorg

complex multidisciplinaire symptomen

thuis. Dit team van medisch en

mogelijkheid tot leveren van benodigde

en heeft hiermee o.a. de Achmea

zoals long- of darmproblemen,

verpleegkundig specialisten wordt

specialistische palliatieve medicatie

Innovatie prijs gewonnen.

cardiovasculaire complicaties

ondersteund door moderne E-health

en hulpmiddelen.

Minister Schippers noemt

of moeilijk behandelbare pijn.

technieken.

Care4homecare in een brief aan de

8 Bron:

Ria de Korte – Verhoef:

Tweede Kamer ‘voorbeeld van een

Dit, samen met de emotionele

Het vaste palliatieve team is daarnaast

‘Reasons and avoidability of

ambitieus e-Health project, met

problematiek, vormt voor de eerstelijns-

24/7 bereikbaar voor haar patiënten of

hospitalisation at the end of life’; 		

bevlogen zorgverleners’.

behandelaar reden om een patiënt

andere zorgverleners binnen

proefschrift VU 2014
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residentieel transmuraal wonen

Diensten RTW
Huisvesting

Indeling/
voorzieningen

Oudere zonder zorgvraag

Oudere met lichte zorgvraag

Fysiek kwetsbare oudere
(cat.3)

Oudere met zware en/of
palliatieve zorgvraag (cat.4)

•
•

Koop/Huur*
2/3 kamer appartement met
keuken, douche en toilet
Rolstoel toegankelijk
Video-intercomverbinding
met centrale hal
Appartement is geschikt
voor (intensieve) zorg
(ZZP 1 tot en met ZZP10)
Huismeester/conciërge

•
•

Koop/Huur*
2/3 kamer appartement
met keuken, douche en toilet
Rolstoel toegankelijk
Video-intercomverbinding
met centrale hal
Appartement is geschikt
voor (intensieve) zorg
(ZZP 1 tot en met ZZP10)
Huismeester/conciërge

•
•

Koop/Huur*
2/3 kamer appartement
met keuken, douche en toilet
Rolstoel toegankelijk
Video-intercomverbinding
met centrale hal
Appartement is geschikt
voor (intensieve) zorg
(ZZP 1 tot en met ZZP10)
Huismeester/conciërge

•
•

Niet geschikt voor
bewoners/patiënten met
een ernstige vorm van
dementie met dwaalgevaar.

*

Niet geschikt voor
bewoners/patiënten met
een ernstige vorm van  
dementie met dwaalgevaar.

*

Niet geschikt voor
bewoners/patiënten met
een ernstige vorm van  
dementie met dwaalgevaar.

*

(cat.1)

•
•
•
•
*

(cat.2)

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Koop/Huur*
2/3 kamer appartement
met keuken, douche en toilet
Rolstoel toegankelijk
Video-intercomverbinding
met centrale hal
Appartement is geschikt
voor (intensieve) zorg
(ZZP 1 tot en met ZZP10)
Huismeester/conciërge
Niet geschikt voor
bewoners/patiënten met
een ernstige vorm van  
dementie met dwaalgevaar.

Zorg via:

Geen/Particulier/Zorgverzekering

Particulier/Zorgverzekering/WMO

Particulier/Zorgverzekering/Wlz

Particulier/Zorgverzekering/Wlz

Omschrijving:

Particulier (eigen bekostiging)
Onderstaande dienstverlening is op
basis van vrijwilligheid en wordt uit
eigen middelen
bekostigd:

Particulier (eigen bekostiging)
Gelijk aan Cat. 1

Particulier (eigen bekostiging)
Gelijk aan Cat. 1

Particulier (eigen bekostiging)
Gelijk aan Cat. 1

Wet Maatschappelijk
Dienstverlening
Aanvullende dienstverlening
via WMO onderverdeeld in
3 categorieën:
• Woonvoorzieningen
• Vervoersvoorzieningen
• Huishoudelijke voorzieningen

Wet langdurige zorg (Wlz)
Aanvullende dienstverlening
via Wlz.
• Wlz-zorg zonder verblijf
- Volledig pakket thuis (vpt)
- Modulair pakket thuis (mpt)
- Pgb Wlz
- Diagnostiek via RTW

Bekostiging:
• Natura (gemeente)
• Pgb-WMO (gemeente)
• Zorgverzekering
(basis+aanvullend)
• Eigen bijdrage

Bekostiging:
Eigen bijdrage afhankelijk
van vermogen en inkomen.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Aanvullende dienstverlening
via Wlz.
• Wlz-zorg zonder verblijf
- Volledig pakket thuis (vpt)
- Modulair pakket thuis (mpt)
- Pgb Wlz
- Palliatieve zorg
  Care4homecare
- Diagnostiek via RTW

•
•
•
•
•
•

Schoonmaakservice
Boodschappen service
Kapper/pedicure/
schoonheidsspecialiste
Restaurant/maaltijdservice
Was en strijkservice
Overige diensten op aanvraag
van bewonder behoefte

Zorgverzekeringswet
Zorg via zorgverzekeraar
Basis+aanvullend Diagnostiek
via RTW.
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Zorgverzekeringswet
Zorg via zorgverzekeraar
Basis+aanvullend Diagnostiek
via RTW.

Zorgverzekeringswet
Zorg via zorgverzekeraar
Basis+aanvullend.

Bekostiging:
Eigen bijdrage afhankelijk
van vermogen en inkomen.
Zorgverzekeringswet
Zorg via zorgverzekeraar
Basis+aanvullend.

RTW
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BIJLAGE A
ZELFSTANDIG WONEN 60+

BIJLAGE B
RESIDENTIEEL TRANSMURAAL
wonen 60+

Ambulancevervoer bij acuut noodgeval
zonder interventie van huis- of spoedarts

Ziekenhuis

Calamiteit
Incident

Ziekenhuis

Calamiteit
Incident

Diagnostiek Ja
Ziekenhuis
noodzakelijk

Beoordeling
spoedarts
huisarts

Nee
Nee

Beoordeling SEH Ja
Opname ZKH
noodzakelijk
Nee

Opname
ziekenhuis

Transfer
beschikbaar
Nee
Nee

Opname
ziekenhuis

Transfer
beschikbaar

Nee

Zorg
noodzakelijk

Nee

Ziekenhuiszorg
noodzakelijk

Ja

Ja
Zorg
noodzakelijk
Ja

WMO
VVT

Beoordeling SEH Ja
Opname ZKH
noodzakelijk

Diagnostisch
steunpunt
RTW

Ja
Ja

Zorg
noodzakelijk

Nee

WMO

Diagnostiek
noodzakelijk
Ja

Ja

Afhandeling
via
wijkverpleging

Beoordeling
spoedarts
huisarts

Ja

Zorg direct
beschikbaar

Nee

Afhandeling
via RTW

WMO

WMO
VVT

Zorg direct
beschikbaar

VVT

VVT
Afhandeling
via
wijkverpleging

Nee

Intramuraal

Afhandeling
via RTW

Nee

Ziektebeeld
ernstige dementie
met dwaalgevaar

Ja

Naar VVT
instelling

Ja

Naar VVT
instelling
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