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(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 
met bedrijven Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• Geen
• Geen
• Geen
• Geen

Disclosure belangen sprekers
Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde Rivas

Conferentie ouderengeneeskunde in de eerstelijn Verenso      17-05-
2017



Spoorboekje: “ACP”

• Rivas Geriatrisch Onderzoek en 
Advies Centrum (GOAC): 
Wat is er gebeurd?

• Wat zijn de wensen, wat zijn de 
toekomstscenario’s?

• Welk plan zetten we in naar de toekomst?



Rivas Zorggroep: een 
ketenorganisatie

250 km2 / 250.000 inwoners



Beatrixziekenhuis
• Algemeen basisziekenhuis
• 254 (toegelaten) bedden
• Hoofdvestiging Gorinchem
• Lingepolikliniek in Leerdam

• Beste “keten” ziekenhuis 
(AD, Elsevier)

Fotografie: EGM Architecten

Beatrixziekenhuis



Thuiszorg / Wijkverpleging

• Zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis
• Dichtbij: in de wijk
• Eigen regie voor cliënten
• Gespecialiseerd verpleegkundige zorg
• Op indicatie
• Aanvullende diensten aan huis



Kortdurende Zorg
• Gespecialiseerd 3 locaties 

GRZ, ELV hoogcomplex
• 90 GRZ bedden
• ELV laagcomplex 2 locaties

Revalidatie & Herstel



Onze verpleeghuizen
• 14 locaties
• 889 (toegelaten) 

bedden
• beademing, GP, 

Korsakov, PTZ

Onze woonzorgcentra
• 5 locaties
• 321 (toegelaten) 

bedden

Langdurig verblijf (combi VPZ & VZZ)



Het GOAC: de start

• Schakelafdeling in ziekenhuis 1995-2007 > visie op 2 
sporenbeleid

• Consultatie in de keten sinds 2000 thuis 
• “Geriatrische” en nazorgconsultatie ziekenhuis van 2000 tot 

2016 door SO
• Ouderengeneeskundige/geriatrische diagnostiek en 

trajectbegeleiding
• Zorgdomein verwijzing huisarts, medisch specialist, GGZ
• Overname regionale PG van GGZ
• Ontwikkeling crisisregeling, regionaal plaatsingsburo



Het GOAC anno 2018

• 3 Regionale teams: 8 SO / 14 geriatrieverpleegkundigen, 
psychologen, paramedici

methodisch huisbezoek GV, voor/nabespreking, huisbezoek SO, 
aanvullend onderzoek, generalistisch of specialistisch casemanagement

• 800 Aanvragen per jaar voor 
diagnostiek en casemanagement
1600 cliënten in complex CM

• Acute interventie en triage (thuis, SEH, crisis), logistiek
• Psychogeriatrie 90%, modules ouderenzorg
• Afstemming met klinische geriatrie en neurologie
• Financiering inzet GOAC: extramurale behandeling



Expertise: advisering na
ouderengeneeskundig assessment

• Probleemgedrag DDD

• Advance Care Planning
en terminale zorg

• Medicatiereview, vallen 

• Polireview

• WLZ opname / verwijzing ziekenhuis (seh, elv, grz) 



Wat komt er op ons af? ….

•Steeds meer kwetsbare ouderen

Het aantal 65-plussers zal naar schatting toenemen van 2,5 miljoen in 2009 naar 4,5 miljoen in 
2040. Met deze toename zal ook het aantal ouderen met chronische aandoeningen groeien en 
zullen ouderen steeds vaker te maken krijgen met meerdere chronische aandoeningen: 
multimorbiditeit. Op dit moment is de kans 50 procent dat er bij een oudere van 65 jaar sprake 
is van multimorbiditeit. Naarmate de leeftijd verder stijgt, neemt de kans op multimorbiditeit
sterk toe. Anders gezegd: de komende jaren hebben we te maken met een groeiende 
groep kwetsbare ouderen waarbij vaak sprake is van multimorbiditeit. Dat betekent 
dat het aantal ouderen met complexe zorgvragen ook toeneemt.

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie……



•



Extramurale behandeling ontleed 
(ZIN 2016): 

“ De huisarts kan de deskundigheid van de specialist ouderengeneeskunde 
inroepen als hij dat nodig vindt. Hij kan dan ook besluiten om de zorg voor 
een bepaalde periode aan de specialist ouderengeneeskunde over te 
dragen. Deze wordt dan de regiebehandelaar voor de afgesproken 
periode. De duur en de inhoud van de regie worden bepaald door de 
afspraken die de huisarts en specialist ouderengeneeskunde hierover 
maken. Het ligt niet voor de hand dat de specialist ouderengeneeskunde 
gedurende zijn regieperiode zich ook bezighoudt met algemene 
gezondheidsproblemen als een oor dat uitgespoten moet worden. Er 
kunnen echter misschien overwegingen zijn om dat in individuele gevallen 
wel te doen”. 









Wat is belangrijk?
enkele succesfactoren

• Tandem SO met geriatrie verpleegkundige: 
taakdelegatie, sparringpartner, zorgbestendiger, 
netwerker in verpleegkundige as
SO ook met POH en transmuraal vp

• Relatieontwikkeling als medische specialist
in de medische as

• Visie en daadkracht, managementparticipatie in (eigen) organisatie, 
betrokkenheid regionale netwerkvorming en zorg/ketenpaden

• De juiste (specialistische) zorg, op de juiste plek, op het juiste 
moment in het netwerk > ambitie en leveren!   Don’t do this alone….



Gezondheidscentrum Hardinxveld-
Giessendam: opzet

Subregio met sterk ontwikkelde ketensamenwerking
Start juni 2018: 11 huisartsen onder 1 dak
Thuiszorg en Deeltijdzorg
GOAC geriatrie verpleegkundige en SO werkplek 
• Van casefinding instrumenteel naar casefinding in nabijheid
• Integratie in lokaal gezondheidscentrum
• Netwerkzorg (multidisciplinair)
• Combinatie ouderengeneeskundige consultatie en 

palliatieve consultatie, regiebehandelaar
• Deskundigheidsbevordering
• Voorbeeld voor andere specialisten

Registratie en evaluatie (kwantitatief/kwalitatief)



Gezondheidscentrum Hardinxveld-
Giessendam: procesmatig

Leiden vanuit visie
Medisch leiderschap

Kleine stap voor het GOAC … grote stap op weg naar een netwerkorganisatie
Binnen 5 jaar SO vast werkzaam in 90% huisartsenpraktijken? Zelfstandig?



INSPIRATIE?



De SO in the lead: SUCCES!


