
6 7

Ouderenzorg 
in Drenthe:             

Coördinatie ELV

Nederland vergrijst en ouderen 
blijven langer thuis wonen. 
De vergrijzing in de provincie 
Drenthe is relatief hoger dan 
het landelijk gemiddelde. Voor 
de zorg van deze ouderen zijn 
in Drenthe veel initiatieven 
ontstaan. Het (zorg)landschap 
rondom ouderen raakte 
daardoor sterk versnipperd en 
de behoefte om de krachten 
te bundelen resulteerde in 
de oprichting van de Alliantie 
Drentse Zorg voor Ouderen. 
Proscoop is bij de Alliantie 
betrokken als onafhankelijke 
partner die meewerkt  
meedenkt en partijen verbindt.
De Alliantie zet zich in 
voor vier kernthema’s: 
monitoring, onderzoek en data, 
ontschotten en omschotten, 
dementievriendelijke 
samenleving en ELV en 
respijtzorg.

Een frisse blik 
Tanje Zwanenburg (adviseur 
transmurale samenwerking bij het 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen) is 
aangesloten bij het coördinatiepunt 
in de regio Assen en regelmatig 
gebruiker van www.vindvrijeplaatsen.
verzorgdeoverdracht.nl. “In 2018 
is de site gelanceerd in nauwe 
samenwerking met de HZD en de 
regionale VVT-instellingen. Het 
aantal beschikbare ELV bedden in de 
provincie is voor iedereen in te zien, 
dat maakt ons uniek in Nederland. In 
2019 blijven we ontwikkelen, slimmer 
organiseren. Zo zijn we ons aan 
het oriënteren op het invoeren van 
observatiebedden. De faciliterende en 
meedenkende rol van Proscoop heb ik 
als heel welkom ervaren. Als je vanuit 
je werk in overleg gaat, is het goed 
dat er iemand met een frisse blik 
naar de situatie kijkt en alle neuzen 
dezelfde kant op krijgt.“

Toegang tot eerstelijns verblijven
Om te bepalen welke verblijfsvorm 
geschikt is voor de patiënt, is er in 
het verleden een afwegingsformulier 
ELV ontwikkeld. Anno 2018 blijkt 
het formulier niet meer actueel na 
de samenwerkingsafspraken met de 
regionale VVT-instellingen en is duidelijk 
dat het formulier onoverzichtelijk 
bevonden wordt door de verwijzers.

Adviseur Frens Luning: “Het oude 
afwegingsformulier was voor 
huisartsen, die er niet dagelijks mee 
te maken hebben, moeilijk bruikbaar. 
In samenwerking met de verschillende 
partijen hebben we het formulier 
omgevormd tot een stroomschema: de 
verschillende opties goed nagelopen 
en de lay-out gebruiksvriendelijker 
gemaakt.”

Het stroomschema is verspreid naar alle 
huisartsenpraktijken in de provincie. 

Blijven ontwikkelen
De vier coördinatiepunten monitoren 
het proces en de gemaakte 
afspraken en bouwen deze afspraken 
geleidelijk uit binnen de provincie. 
Ook in 2019 zal de gezamenlijke 
denkkracht worden voortgezet om 
de zorgcoördinatie in Drenthe te 
blijven verbeteren, ook in de ANW-
uren.

Frens Luning, adviseur Proscoop 

ELV en respijtzorg 
Sinds 1 april 2018 zijn er in de 
vier regio’s in Drenthe (Assen, 
Meppel, Emmen en Hoogeveen) 
coördinatiepunten voor Eerstelijns 
verblijf (ELV) ingericht: een 
netwerkoverleg van verpleeg-, 

Op www.vindvrijeplaatsen.verzorgdeoverdracht.nl is 24/7 het aantal 
beschikbare ELV bedden in de desbetreffende regio te raadplegen, 
van het gewenste niveau (laag complex, hoog complex of palliatief 
terminaal). Daarnaast geeft de site inzicht in de capaciteit van 
geriatrische revalidatiezorg, crisiszorg en hospice. 

verzorgings- en thuiszorginstellingen 
(VVT), huisartsen en ziekenhuizen. 
Er wordt samengewerkt 
met behulp van een digitaal 
capaciteitsmanagementsysteem 
(zie kader) en één regionaal 
telefoonnummer. 


