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KWETSBAARHEID
=

"Het proces van het opeenstapelen van fysieke, psychische en sociale beperkingen in 
functioneren die de kans op negatieve gezondheid vergroten" (cf. Van Campen , SCP 2012)

INTEGRALE ZORG EN ONDERSTEUNING
=

"Het in samenhang vormgeven van preventie, zorg en welzijn en formele en informele zorg 
om de gezondheid en kwaliteit van zorg te verbeteren en de groei in zorgkosten te 

verminderen en de arbeidstevredenheid te vergroten" (cf. Baan, RIVM 2015)

GEZONDE LEEFOMGEVING
=

"De gezonde leefomgeving is een omgeving waar inwoners zich prettig voelen, die uitnodigt 
tot gezond gedrag en zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de gezondheid" (cf. Loket 

Gezond Leven, RIVM 2017)

Betere vitaliteit 
en ervaren 
gezondheid 

Betere 
levensloopbe-

stendige 
omgeving

Voorkomen 
uitstellen en 
verminder-

en van 
kwetsbaar-

heid (treden 
in preventie)

Aanpak 
gericht op 
preventie
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leefstijl)

Meer eigen 
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verbeteren 
gezondheid
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informeel, 

sociaal netwerk

Betere 
passende 

voorziening-
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Veilige 
leefomgeving
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in 2030 ervaren
ouderen (65+) 

specifiek en 
wijkbewoners in 

algemeen 
minder fysieke, 

sociale en 
psychsiche 

kwetsbaarheid

in 2030 is er een 
lokaal netwerk 
van formele en
informele zorg-

en 
ondersteuning 

dat zicht 
proactief richt 
op signaleren, 

melden en 
voorkomen van 
kwetsbaarheid 

In 2030 is het 
aantal 

initiatieven voor 
ouderen 65+ 
specifiek en 

wijkbewoners in 
algemeen dat 
zich richt op 

ontmoeten en 
leefstijl 

toegenomen

Betere 
samenwerking 

tussen 
betrokkenen 

sociaal, zorg en 
medisch 

domein (0e -1e 
- 2e lijn) 

Betere 
zichtbaarheid 

en beschikbaar-
heid van 

diversiteit aan 
voorzieningen/ 

uitwisseling 
van faciliteiten

in 2030 is integrale
zorg en 

ondersteuning zo 
georganiseerd dat er 
sprake is van minder 

gebruik van 
spoedpost en 

spoedopnames, korte 
verblijfsduur in 

ziekenhuis, minder 
heropnames in 

ziekenhuis, minder 
'verkeerde bed'-
problematiek en 

betere bezetting van 
ELV

in 2030 leveren 
professionals uit zorg-

en sociaal domein
zorg op maat leveren 
door een proactieve 

‘’vraag achter de 
vraag’’ instelling 
gebaseerd op de 

uitgangspunten van 
Positieve Gezondheid 

en door meer en  
betere samenwerking 

tussen zorg- en 
welzijnprofessionals

in 2030 worden 
activiteiten in 

MALT actief en 
structureel 

gecommuniceerd 
onder 

professionals uit 
zorg- en sociaal 

domein én onder 
bewoners van 

MALT  

In 2030 ervaren
ouderen (65+) 

specifiek en 
wijkbewoners in 

algemeen minder 
mobiliteitsproble-
men, is het risico 
op vallen en het 

aantal 
valincidenten 
afgenomen

Mogelijke interventies:

in 2030 ervaren
ouderen (65+) 

specifiek en 
wijkbewoners 
in algemeen 
een betere 

gezondheid en  
een  gezonde 

leefstijl: 
voldoen aan 

Beweegnorm, 
minder onder-

en 
overgewicht, 

roken minder, 
minder 

sedentair 
gedrag

in 2030 
ervaren

ouderen (65+) 
specifiek en 

wijkbewoners 
in algemeen 

minder sociale 
eenzaamheid

in 2030 voelen 
meer ouderen 

(65+) specifiek en 
wijkbewoners in 

algemeen veiliger 
in hun woon- en 

leefsituatie

Betere passend 
woningaanbod

Meer 
bekendheid van 
(ontmoetings-) 

activiteiten

in 2030 is het
gebruik van basis-

en algemene 
voorzieningen zoals 
ontmoetingsruim-

ten en verenigingen 
is toegenomen

Eerder 
verwijzen naar 
eigen netwerk 
inwoner en 0e 
lijn; 1e en 2e 
lijn wanneer 

nodig
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’Samen Gezond’ zet een beweging in gang voor, rondom en vooral met inwoners van de regio Roermond om zorg en ondersteuning anders te organiseren op de juiste plek, het juiste moment, de juiste manier én met de juiste aandacht. 
Voor het programma ouderen wil “Samen Gezond” vanuit haar ambitie de mate van kwetsbaarheid van ouderen (65 +) in de regio positief beïnvloeden.

Met als doel om vanuit een brede persoonsgerichte benadering de zelfredzaamheid van de inwoner en de ervaren gezondheid te verbeteren, de kwaliteit van zorg en ondersteuning en tevredenheid van medewerkers te behouden of zelfs te verbeteren en de kosten voor de zorg in de toekomst beter beheersbaar te maken (quadruple aim). De uitdaging is om met minder kosten betere zorg en ondersteuning te realiseren.

DIN PROGRAMMA SAMEN GEZOND REGIO ROERMOND

Suggesties bij  interventies:
Signaleren van eenzaamheid/instrument:
https://www.samentegeneenzaamheid.nl/sites/wte/files/eenzaamheid-signaleringskaart-
coalitie-erbij_0.pdf

Deskundigheidsbevordering:
https://www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/media/filer_public/0e/d1/0ed14d86-569d-
4b72-94f1-100f3d55fed6/handboek-training-verbinden-met-eenzaamheid_mov-13769473-
10.pdf
https://rosrobuust.sharepoint.com/:b:/g/weert/EfuokIrMm59KiAfe4FQn0HsB7QdqOkn5jv1fNf
AsVugskQ?e=wU9jhb

Positieve Gezondheid:
https://iph.nl/onderzoek-in-de-huisartsenpraktijk-positieve-gezondheid-zet-de-zorg-op-zijn-
kop/ 
https://iph.nl/onderzoek/koplopertafel/ 

Kwetsbaarheid / meetinstrumt TIlburg Frailty Indicator:
https://rosrobuust.sharepoint.com/:b:/g/roermond/ESLKPFt87-tCne9LODDfDcABWAsjP-
grYeDDBM16FBh2-g?e=hR55Gn

Suggesties bij interventies:
Handboek Welzijn op Recept:
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Handboek-ouderenzorg-2018-V20180717.pdf
https://welzijnoprecept.nl/huisarts-en-swt-zien-verbeteren-welzijn-als-kans-om-gezondheidsklachten-aan-te-
pakken/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Medisch-en-sociaal-verbonden%20[MOV-
8881951-1.0].pdf

Preventieve huisbezoeken:
https://rosrobuust.sharepoint.com/:b:/g/roermond/ESaZBA7EbmBHrWlzU9riqR0BPcFyOvVQ6mYfWCzq5s6GcA?
e=hgRt2q

Integrale zorg en ondersteuning:
https://www.betersameninnoord.nl/

https://www.beteroud.nl/lokaal-samenwerken/handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis
https://ineen.nl/nieuws/2019/06/06/gespreks-en-rekeninstrument-voor-integrale-zorg-aan-kwetsbare-ouderen/

Suggesties bij interventies:
Leefstijlinterventies:
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies
https://www.cz.nl/~/media/zorgaanbieder/actueel/zorginkoopbeleid/zorginkoopbeleid-geintegreerde-
leefstijlinterventie.pdf?la=nl-nl&revid=a7f46b
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/huisartsenzorg/nieuws/zorginkoopbeleid-gecombineerde-
leefstijlinterventie-vgz

Valpreventie:
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/themadossiers/gezond-en-vitaal-ouder-
worden/valpreventie

ELV:
https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/eerstelijnsverblijf

Gezonde leefomgeving:
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/themadossiers/gezonde-leefomgeving

Woningmarkt onderzoek Midden-Limburg:
https://rosrobuust.sharepoint.com/:b:/g/roermond/EfXhnNsTfs9FgiY3JCEvT2MB0Kx7dfl30EswImW3zliMB
Q?e=7Frsks

Betere integrale
zorg en 

ondersteuning

Betere 
tevredenheid 

en werkplezier 
van de 

professionals

GEPASTE EN DOELMATIGE ZORG
=

"Zorg is gepast als zorg een positief effect heeft op de gezondheid van de patiënt (effectief), de kosten 
van zorg in verhouding staan tot de effectiviteit (doelmatig) en als het aantal verloren gezonde 

levensjaren hoog is bij het uitblijven van zorg (noodzakelijk)" (cf. RVZ 2004)

Beter 
beheersbare 
kosten voor 

zorg en 
ondersteuning

Meer voor 
elkaar 

betekenen

Minder 
kosten betere 

zorg en 
ondersteun-

ing realiseren

Meer 
innovatie  

aanpak i.r.t.  
regels,  

financiering, 
activiteiten, 

inzet 
menskracht, 

delen van 
kennis

Verminderen en voorkomen van ouderen (65+) in kwetsbare positie

minder ouderen (65+) in kwetsbare positie van n=3700 naar n=3000 in 2030
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Inwonersinitiatieven 
rondom ontmoeting en 

leefstijl faciliteren
(interventie 1)

Ontmoeting gezond 
langer thuis 

(interventie 4)

Samen terug naar (t)huis 
3.0 

(interventie 5)

Technologische woon-
zorg experimenten

(interventie 6)

Het andere 
(casus/multidisciplinaire) 

gesprek
(interventie 2)

Elkaar vinden in het 
lokale netwerk
(interventie 3)

in 2030 totale kosten 
Zvw + Wmo + Wlz per 

inwoners in regio 
Roermond is minimaal 

gelijk gebleven of 
afgenomen

in 2030 zijn afspraken 
gemaakt t.b.v. shared 

savings en 
gebiedgerichte 

bekostiging 

Meer eigen 
regie voeren

Meer passende 
persoonsge-

richte aanpak 
o.b.v. positieve 

gezondheid
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in 2030 wordt in 
één straat met 

sociale 
huurwoningen 

geëxperimenteerd 
met toepassing 

van technologische 
voorzieningen 

t.b.v. veilig langer 
thuis blijven 

wonen

in 2030 komen alle 
(zorg- en 

ondersteunings) 
vragen binnen via 1 
loket en worden ze 

passend en wordt zorg 
en ondersteuning op 
juiste plaats verleend

Er is een 
communicatiemiddel 

(b.v. sociale kaart), van 
alle bestaande formele 

netwerken van 
professionnals uit zorg-

en sociaal domein én 
van informele 
netwerken en 

bewonersinitiatieven.

Er is een overzicht alle
mogelijkheden voor 

zorg- en ondersteuning  
bij ouderen (65+) 

specifiek en 
wijkbewoners  in 
algemeen t.b.v. 

ondersteunen van 
inwonersinsitiatieven 

rondom ontmoeten en 
leefstijl

Activiteiten  t.b.v. 
bevorderen sociale 
cohesie en (leren) 

kennen van 
buurtbewoners door 

buurtverenigingen (vb. 
WijZIjnMaasniel) 

worden actief 
uitgevoerd en 
ondersteund

Inrichten  wijkgericht  
(kern)team kwetsbare 

ouderen. 

Organiseren 
coördineren MDO van 

0e-1e-2e lijn met 
inwoner in thuissituatie  

Activiteiten t.b.v. 
valpreventie worden 
actief en structureel 

uitgevoerd en geborgd

Deskundigheids-
bevordering: kennis 

vergroten bij 
professionals en 
inwoners d.m.v. 

training Positieve 
gezondheid,  intervisie 

en leersessies.

Ontwikkelen uniforme 
'Samen Gezond'-
werkwijze  voor 

professionals in zorg- en 
sociaal domein én 

ervaringsdeskundigen 
t.b.v. voorlichting én 

gespreksvoering o.b.v. 
Positieve Gezondheid 

én individuele en 
groepsbegeleiding  en 

leersessies.

Beter inzicht 
in eigen 
leefstijl, meer 
meedoen en 
bewegen 
naar 
vermogen

https://rosrobuust.sharepoint.com/:b:/g/weert/EfuokIrMm59KiAfe4FQn0HsB7QdqOkn5jv1fNfAsVugskQ?e=wU9jhb
https://rosrobuust.sharepoint.com/:b:/g/weert/EfuokIrMm59KiAfe4FQn0HsB7QdqOkn5jv1fNfAsVugskQ?e=wU9jhb
https://rosrobuust.sharepoint.com/:b:/g/roermond/ESaZBA7EbmBHrWlzU9riqR0BPcFyOvVQ6mYfWCzq5s6GcA?e=xWr3wL
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