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Aanleiding 

Uitdagingen in het traject  
ziekenhuis – geriatrische revalidatiezorg – eerstelijnszorg  
op gebied van coördinatie en continuïteit van zorg: 
 

• Triage in ziekenhuis niet optimaal 
 

• Patiënten en mantelzorgers onvoldoende betrokken bij 
beslissingen in revalidatietraject 

 

• Overdrachten niet altijd tijdig en van voldoende kwaliteit 
 

• Grote verscheidenheid aan behandelaren  
in de keten 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvz9yogonNAhXIOBQKHTZFCU0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog.youngprofessionalsprogramma.com%2Fyoung-professionals%2Feen-gedegen-basis-leggen-voor-al-je-toekomstige-uitdagingen%2F&psig=AFQjCNEFWiemgcxAFAfpL6ltcEKsXqGTDQ&ust=1464945746004152
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Project “Op weg naar herstel” 
  
Doel 

• Ontwikkelen, implementeren en  
evalueren van zorgpad GRZ  
in de regio Maastricht 

 

• Ziekenhuis – geriatrische revalidatiezorg – nazorg in de 
thuissituatie 

 

• Doelgroep overigen  zorgpad gericht op verbeteren 
zorgprocessen en bevat geen inhoudelijke informatie over de 
aard van de revalidatiebehandeling 
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Ontwikkeling zorgpad 

• Literatuur  
 

• Consultatie experts 
 

• Drie multidisciplinaire werkgroepen 

– Multidisciplinaire werkgroep zorgprofessionals (n=13)  

– Klankbordgroep: vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties (n=12)  

– Doelgroeppanel: patiënt en mantelzorgvertegenwoordigers 
(n=3) 
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www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl 
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Speerpunten zorgpad (1) 

31 afspraken tussen ziekenhuis, GRZ en 1e lijn 
 

5 kernonderdelen: 
 

1. Twee zorgpadcoördinatoren vormen schakel tussen  

    ziekenhuis, GRZ en eerste lijn 

- Optimaliseren van communicatie, overdracht en transfers 

 

2. In het ziekenhuis wordt door transferconsulenten gebruik  

    gemaakt van een triage instrument 

- Onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde 

- Functionele prognose, belastbaarheid, leerbaarheid/trainbaarheid en wensen 
en mogelijkheden van cliënt en mantelzorger 

- Bij twijfel wordt de specialist ouderengeneeskunde geraadpleegd 
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Speerpunten zorgpad (2) 

3. Patiënten en mantelzorgers worden actief betrokken bij het   
    opstellen van hun zorg en behandelplan en revalidatiedoelen  
    gedurende het hele traject. 
 

4. Alle overdrachten zijn van goede kwaliteit en moeten op de   
    dag van ontslag worden verstuurd naar organisatie die    
    vervolgzorg biedt. 

- Medicijnlijst, medische, verpleegkundige en paramedische overdracht 

- Zowel vanuit ziekenhuis naar GRZ als vanuit GRZ naar eerste lijn. 
 

5. Er worden structurele overlegvormen georganiseerd tussen  
    de zorgverleners van ziekenhuis, de GRZ en de eerste lijn 

- 2x per jaar tussen ziekenhuis en GRZ 

- 1x per jaar tussen GRZ en eerste lijn 

- Focus ligt op het optimaliseren van de samenwerking   
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Evaluatie zorgpad 

1. Effectevaluatie 
- Effecten van het zorgpad op zelfredzaamheid, functionele status, 

sociale participatie, ervaren kwaliteit van leven en ontslaglocatie van 
patiënten 

- Effecten op subjectieve zorglast, kwaliteit van leven en objectieve 
zorgbelasting van mantelzorgers 
 

2. Procesevaluatie  
- Is het zorgpad uitvoerbaar?  
- Zorgpad volgens plan geïmplementeerd?  
- Oordeel van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners  
 
 

3. Economische evaluatie 
- Kosten gerelateerd aan het zorggebruik van patiënten 
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Effectevaluatie (1) 

• 2 cohorten van patiënten en mantelzorgers. 

• referentiecohort: 2011-2012; zorgpadcohort: 2013-2014  

 

 

 

Patiënten Mantelzorgers 

Dataverzameling Interviews Vragenlijsten 

Referentiecohort 49 26 

Zorgpadcohort 113 37 

Meetmomenten: 
 

• Opname GRZ  
• Na 3 maanden  
• Na 9 maanden 
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Effectevaluatie (2) 

Primaire uitkomstmaten: 
 

• Patiënten: zelfredzaamheid (KATZ-15) 
 

• Mantelzorgers: ervaren zorglast (Self-rated burden) 

 

Secundaire uitkomstmaten: 
 

• Patiënten: functionele status (FAI), sociale participatie (IPA), 
psychisch welbevinden (RAND-36) en ervaren kwaliteit van 
leven (Cantril’s Self Anchoring Ladder), ontslaglocatie  

 

• Mantelzorgers: ervaren kwaliteit van leven (Cantril’s Self 
Anchoring Ladder) en objectieve zorgbelasting (Erasmus 
iBMG) 
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Effectevaluatie (3) 
Achtergrondkenmerken cliënten  
 

Referentie(n=43) 
 

Zorgpad(n=106) 
 

Verschil  

Gemiddelde (sd) leeftijd 79.6 (7.1) 80.7 (6.8) n.s. 

Geslacht: Aantal (%) vrouw  65% 68% n.s. 

Educatie: Aantal (%) ≤ Ambachtsschool/LTS  40% 32% n.s. 

Woonsituatie: Aantal (%) alleenwonend 67% 69% n.s. 

• Verschil in zelfredzaamheid 
op nulmeting niet significant 

 
• Verschil op nulmeting bij 

overige (secundaire) 
uitkomstmaten ook niet 
significant. 
 

• Groepen zijn vergelijkbaar 
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Effectevaluatie (4) 
Achtergrondkenmerken mantelzorgers 
 

Referentie (n=26) 
 

Zorgpad(n=37) 
 

Verschil  

Gemiddelde (sd) leeftijd 61.5 (15.4) 58.9 (14.4) n.s. 

Geslacht: aantal (%) vrouw  6 (23%) 13 (35%) n.s. 

Woonsituatie: aantal(%) samenwonend met cliënt 7 (29%) 5 (18%) n.s. 

• Verschil in ervaren zorglast op 
nulmeting niet significant 

 
• Verschil op nulmeting bij 

overige (secundaire) 
uitkomstmaten ook niet 
significant. 
 

• Groepen zijn vergelijkbaar 
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Effectevaluatie (5) 

Resultaten cliënten Verschil na 9 
maanden 

Richting resultaat 

Primaire uitkomstmaat: 

Zelfredzaamheid Significant Zorgpadcohort 

Secundaire uitkomstmaten: 

Functionele status Niet significant Referentiecohort 

Sociale participatie  Niet significant Zorgpadcohort 

Ervaren kwaliteit van leven Niet significant Zorgpadcohort 

Psychisch welbevinden Niet significant Zorgpadcohort 
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Effectevaluatie (6) 

Resultaten mantelzorgers Verschil na 9 
maanden 

Richting resultaat 

Primaire uitkomstmaat: 

Subjectieve zorglast  Niet significant Zorgpadcohort 

Secundaire uitkomstmaten: 

Kwaliteit van leven Niet significant Zorgpadcohort 

Objectieve zorgbelasting in uren 

 Huishoudelijke taken Niet significant Referentiecohort 

 Persoonlijke verzorging Niet significant Zorgpadcohort 

 Verplaatsen buitenshuis Niet significant Referentiecohort 

 Hulp van andere mantelzorgers/ 

vrijwilligers 

Niet significant Zorgpadcohort 
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Effectevaluatie (7) 

Ontslaglocatie Referentiecohort Zorgpadcohort  

n % n % 

Thuis 29 67.4% 94 88.7% 

Verzorginghuis 0 0% 1 0.9% 

Verpleeghuis 4 9.3% 5 4.7% 

Ziekenhuis 5 11.6% 5 4.7% 

Hospice 1 2.3% 0 0% 

Overleden 4 9.3% 1 0.9% 



Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 16 

Economische evaluatie (1) 

Zijn de kosten gerelateerd aan het zorggebruik van patiënten 
voor en na implementatie van het zorgpad veranderd? 

 

Dataverzameling: interviews patiënten 

• Ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg, 
medisch specialistische zorg, paramedische zorg, aanpassingen in 
het huis en hulpmiddelen 
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Economische evaluatie (2) 

Zorgkosten in 9 maanden dat patiënten zijn gevolgd: 
 
• Significant verschil van €14.371 (ten voordele van 

zorgpadcohort). 
 
• Voornamelijk veroorzaakt door verschil in aantal ligdagen 

in ziekenhuis (12.4 dagen) en ligduur in GRZ (23.7 
dagen). 
 

• Aantal uren thuiszorg, aantal contacten met medisch 
specialisten en met paramedici is toegenomen in 
zorgpadcohort. 
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Economische evaluatie (3) 

Echter! 
 

Baseline kosten (6 maanden voor opname GRZ): 
 

• Referentiecohort had gemiddeld €3.216 meer zorgkosten 
 

• Voornamelijk veroorzaakt door verschil in aantal ligdagen 
in ziekenhuis (4.4 dagen) 
 

• Nog niet gecorrigeerd voor deze baseline verschillen en 
ook nog niet voor mantelzorgkosten en interventiekosten 
 

• Voorlopige resultaten 
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Conclusie 

Effecten patiënten 

• Zelfredzaamheid significant toegenomen 

• Overige uitkomstmaten geen verschil 

• Significante toename aantal patiënten die terugkeren naar 
thuissituatie 

 

Effecten mantelzorgers 

• Geen effecten op uitkomstmaten 
 

Kosten 

• Significant lagere kosten 

• In combinatie met toename zelfredzaamheid is zorgpad 
waarschijnlijk kosteneffectief 

 Zorgpad op bredere schaal implementeren 
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Aanbevelingen 

Uit procesevaluatie komen de  
volgende aanbevelingen naar voren: 
 

• Specialist ouderengeneeskunde vaker betrekken bij 
twijfelgevallen tijdens triage 

 

• Bij triage in ziekenhuis meer duidelijkheid over patiënten met 
cognitieve klachten 

 

• Verbeter de informatievoorziening naar patiënten en 
mantelzorgers in ziekenhuis, GRZ en eerste lijn  

 

• Tijdigheid en kwaliteit medische overdrachten moet beter 
(evt. door digitale middelen) 
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Bedankt voor uw aandacht! 

Health Services Research 
Focusing on Chronic Care and Ageing 

Meer informatie? 
Neem contact op met: 
 
E: j.vanhaastregt@maastrichtuniversity.nl 
T + 31 (0)43-3882432 


