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Aanleiding nieuw zorgconcept ouderen 
• Transformatie naar Havenpolikliniek; unieke samenwerking van 

vier ziekenhuizen.
• Vergrijzing Rotterdam. In 2040: 21 van de 100 inwoners.
• Patiënt verandert, meer eigen regie en wil langer thuis blijven; ook 

grote groep laag-geletterden en migranten met vroege vergrijzing
• Zorglandschap transformeert: minder zorgverleners en zorgkosten 

stijgen. 
• Steeds meer eHealth toepassingen 
• Meer uitgaan van bevorderen gezondheid naar focus op ziekte



Klantreis oudere Rotterdammer

Ik ervaar langs
elkaar werkende
zorgprofessionals

Ik moet losse
afspraken maken

terwijl die ook op één
dag gepland kunnen

worden

Ik word van het 
kastje naar de 
muur gestuurd





Zorgconcept ouderen
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Sub acute zorg 
voor ouderen

Vrouw 88 jaar
• alleenstaand, zus in NH
• diacones
• was zelfredzaam, maar krijgt 

problemen met lopen
• woont in appartement met trap boven 

winkelcentrum
• betrokken buurvrouw met MS

Lukt niet meer; wat is er aan de hand?



Sub acute zorg voor ouderen

lichamelijk: spierreuma, waarvoor aanvullende onderzoeken 
nodig en intensieve medicatiebehandeling
psychisch: er blijkt sprake van beginnende dementie
functioneel: kan de ADL wel zelfstandig; boodschappen 
doen wordt lastig, kan niet zelf naar afspraken; mobiliteit is 
(naar verwachting) tijdelijk minder
sociaal: alleen; kan niet meer weg, vereenzaamt; er is geen 
mantelzorger, buurvrouw met chronische ziekte stapt in, maar 
redt het niet

Plan: een snel en integraal beleid is nodig



Zorgconcept vraagt om ‘nieuwe medewerkers’



Data sharing over de hele keten

Verdiepende gesprekken over data & informatie uitwisseling 



Communiceren

Informatie uit systemen

Selecteren en implementeren van een platform 
waarmee, voor alle geautoriseerde personen in 
de keten van de patiënt / client, relevantie 
informatie kan worden gedeeld.

Selecteren en implementeren van platform(en) 
voor beeldbellen en voor het veilig communiceren 
met tekstberichten voor alle partijen die zorgen 
voor de patiënt/client.

Oprichten van regionaal innovatielab én innovatie-overleg ten behoeve 
van de ketenondersteuning ouderenzorg.

Slimme digitale oplossingen



Samenwerking met o.a.

• (Zorg)professional van de toekomst
• Living Lab

• Stimuleren van digitale vaardigheden


