
LOKET ZORG EN WELZIJN1

Ik weet waar ik moet zijn  
voor informatie en hulp  
over zorg, wonen en welzijn

TOT NU TOE BEREIKT:

In vijf gemeentes wordt het loket verbeterd 
volgens ons concept van een ideaal loket.  

Nieuwe loketten worden geopend  
in Veldhoven, Oirschot en Geldrop. 

Eerste concept voor een digitaal regionaal 
platform voor gezondheid uitgewerkt.
Zelfredzaamheidskoffer is online beschikbaar  
via   Langer Thuis Kompas

Positieve evaluatie van de Morgen gezond weer op kaart  
na inzet bij 500 ouderen.

De kaart is in gebruik in Veldhoven en Oirschot.  
De kaart wordt voorbereid in de Kempengemeenten,  
Best, Geldrop, Eindhoven, Son en Breugel en Waalre.  

Samen met alle netwerkpartners een Programma van Eisen 
voor de digitale kaart opgesteld.

Mijn informeel  
netwerk is in beeld  
en ondersteunt mij

TOT NU TOE BEREIKT:

MORGEN GEZOND WEER OP KAART2

VITALE WIJKEN3

We zorgen samen  
voor ondersteuning  
in de wijk in Eindhoven Vrijwel alle huisartsenpraktijken hebben contactpersonen  

en samenwerkingsafspraken met WIJeindhoven.

Onderzoek gedaan dat inzicht geeft in uitdagingen rond 
huisvesting in Eindhoven. Inclusief advies voor betere 
samenwerking tussen partners.

Negen tips voor betere wijksamenwerking in kaartvorm  
en als complimentenspel ingezet voor professionals.

TOT NU TOE BEREIKT:

GEDEELDE CLIËNTINFORMATIE

Mijn netwerk deelt 
(snel) informatie, 
ook met mij

4

Mooie stappen gezet in gegevensuitwisseling met steeds meer 
dossierbeschikbaarheid op huisartsenposten.

Met ruim de helft van kwetsbare ouderen zijn behandelwensen  
besproken en juist geregistreerd. Het vervolg doen we samen  
met Netwerk Palliatieve Zorg, Netwerk Dementie en KBO.

Grote wens is het delen van gegevens op de spoedeisende hulp.  
We hebben eerst de huidige situatie op 3 spoedeisende hulpposten  
in kaart gebracht en vervolgens de gewenste situatie.

TOT NU TOE BEREIKT:
OPSCHALEN ZORGTECHNOLOGIE 5

Technologie helpt  
mij om veilig thuis  
te wonen

TOT NU TOE BEREIKT:

Ruim 1.100 ouderen maken gebruik van technologiediensten.  
Het rekenmodel voor substitutie in het verpleegkundig proces is klaar.

Met 200 professionals zijn oplossingen geïnventariseerd voor inzet van technologie 
 zonder gedoe. Met als resultaat deze   infographic

De regionale aanpak voor ‘Medicatiebegeleiding’ en ‘Deurtoegang op afstand’ is klaar.  
De aanpak voor ‘Beeldzorg’ en ‘Tessa’ staat in de stijgers.

    Drie huisartsenposten sturen zorgvragen en verpleegtechnische handelingen in de hele regio 
direct door naar Verpleeg Technisch Team. Evaluatie geeft grote tevredenheid aan van patiënt, 
triagist en verpleegkundigen.

Pilot gestart met diagnostiek tas voor metingen bij mensen thuis zoals saturatie, urine en glucose. 
Hierdoor hoeven ouderen minder vaak naar huisartsenpost of spoedeisende hulp.  
 Regionale meting en analyse gereed van ‘onnodige’ instroom op de drie spoedeisende 
hulpposten in de regio en prioriteiten 2021 bepaald.

OVERBRUGGINGSHULP 6
Ook als er acuut 
iets gebeurt, blijf 
ik het liefst thuis TOT NU TOE BEREIKT:

EFFICIËNTE TRANSFERS 7

TOT NU TOE BEREIKT:

Als ik andere  
zorg nodig heb,  
is dat in één keer 
goed geregeld

Siilo-app wordt in de hele regio ingezet, zodat bijna alle thuiszorgvragen nog dezelfde dag  
worden ingevuld.

Acht zorgorganisaties werken in een gedeeld systeem met één gezamenlijke wachtlijst inclusief 
toewijzingscriteria voor tijdelijke bedden en verpleeghuisplaatsen. Hierdoor krijgen ouderen  
zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek. Hier is ook veel werk verzet door VVT Transitie.

  Huisartsenadvieslijn   operationeel waar alle huisartsen en praktijkondersteuners in de regio 
terecht kunnen voor advies over (beschikbare) oplossingen van vervolgzorg.  
Inmiddels is een pilot gestart met vier praktijken, waarbij naast advies ook vervolgzorg  
wordt georganiseerd voor zorgvragen.

Bij elf groepspraktijken zijn samenwerkingsafspraken vastgelegd over 
casemanagement door wijkverpleegkundige en zorgtrajectbegeleider.  
Hierdoor heeft de oudere één aanspreekpunt en wordt efficiënter 
samengewerkt.

Communicatieplatform VIP Samenwerken is live en leidt tot korte 
communicatielijnen in het (in)formeel netwerk met ouderen.  
Cijfer eerste evaluatie: 7,8.

Eerste concept integrale aanpak valpreventie.

VERSTERKING ZORGPROGRAMMA KWETSBARE OUDEREN 8

In mijn kwetsbare 
jaren krijg ik zorg en 
behandeling thuis

TOT NU TOE BEREIKT:

HONDERDEN 
PROFESSIONALS ÉN OUDEREN  

WERKEN SAMEN AAN  
DE IDEALE OUDERENREIS

OOK OVER 10 JAAR WILLEN WE NIEMAND IN DE KOU LATEN STAAN
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DIT HEBBEN 
WE SAMEN  

BEREIKT

DIT HEBBEN 
WE SAMEN  

BEREIKT

https://langerthuiskompas.nl
https://static1.squarespace.com/static/5c753f98a09a7e5b75879c51/t/608972c73c580555e36d6811/1619620581551/Infographic-Conclusies-Online-Event-Regionale-Werkplaats-Zorgtechnologie-v02.pdf
https://preciesdejuistezorg.nl/beslisboom
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