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Verbinding zorg en welzijn in Amsterdam
Pre-congres dag van de Integrated Foundation of Integrated Care (IFIC) 2018

Een inspiratievolle dag!
Als excursie voorafgaand aan de 18th International Conference on Integrated Care 2018
organiseerde Van Maar Advies in samenwerking met Vilans een bezoek aan Amsterdam.
De dag stond in het teken van inspiratie en kennis op doen over geïntegreerde
ouderenzorg. “It was very nice to validate problems we encounter in Canada and to
discuss solutions with other experts”, said dr. Ruta Valaitis.
Locatie bezoek in Amsterdam
In de ochtendsessies deelden de deelnemers vanuit de hele wereld, kenmerken van de
ouderenzorg in hun eigen land met elkaar. Een gemene deler was de vergrijzing. De
ongelijkheid in het ontvangen van zorg en welzijn was een ander issue. De
oplossingsrichtingen zijn divers. Zo wordt in Singapore aandacht besteed aan innovatie
zoals robotica in ouderenzorg, wordt in Israël ingezet op community care en is in Canada
veel aandacht voor het betrekken van ouderen bij plannen voor de openbare ruimte en
openbaar vervoer.
Ben Sajet Centrum
Daarna op pad naar Amsterdam! Ons eerste bezoek was aan het Ben Sajet Centrum, dat
als doel heeft om onderzoekers, professionals en opleiders in de langdurige zorg bij
elkaar te brengen. Hiermee wordt het toepassen van onderzoek in de praktijk een stap
dichterbij gebracht. Krijn van Beek vertelde over het samenwerkingsproject de
‘Transmurale Zorgbrug’, over de overgang (de brug) van een verblijf in het ziekenhuis
naar (de eerste dagen) thuis. Transmurale zorg wordt gezien als een heel belangrijk
aspect van geïntegreerde zorg. De deelnemers vertelden over hoe dit is georganiseerd
in hun land. Ben Sajet Centrum in Nederland vooral gefinancierd wordt door de overheid,
terwijl dat in bijvoorbeeld in Engeland en Canada gefinancierd wordt door goede doelen.
In Singapore wordt geprobeerd om valorisatie te stimuleren door de doelgroep van een
onderzoek verplicht mee te laten schrijven aan onderzoeksvoorstellen.

Corine van Maar vertelde over
de ouderenzorg en Nederland
en vroeg de deelnemers uit
Canada, Israël, Amerika en
Engeland en Singapore, naar de
knelpunten in hun land.
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Krijn van Beek vertelde over de
projecten van het Ben Sajet
Centrum, Wim Klein Nagelvoort
over het werk van Elaa.
Elaa
Wim Klein Nagelvoort vertelde over Elaa. Elaa heeft als doel om de eerstelijnszorg beter
samen te laten werken. Er was een interessante discussie over casemanagers, zoals we
die in Nederland nu vaak zien en care navigators, een Brits model. Wim omschreef het
werk van Elaa als olie op de motor, zodat de samenwerking tussen verschillende
zorgverleners beter verloopt.
SAG Amsterdam
Het tweede bezoek was aan het Gezondheidscentrum Borgerstraat van de Stichting
Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG). Marijke Koggel, medewerker bij SAG, vertelde
dat er grote stappen zijn gezet in de richting van geïntegreerde zorg,
praktijkondersteuners gaan naar verzorgingstehuizen in de buurt en geven daar
eerstelijnszorg aan patiënten. We zagen een gemotiveerd team, met o.a. de huisartsen
Marlies Boon en Lisette Luijkx. Een inspirerend bezoek aldus prof. Janet Bettger uit
Amerika: “The project here works, because of the communication that is present
between all care givers. I see a network of relationships.”
Genoten van het congres!
We sloten de dag af in de bus terug naar Utrecht. De deelnemers en de organisatie kijken
terug op een geslaagde dag. “It was very nice that we had enough time for questions and
discussion”, aldus de deelnemers uit Singapore

Huisartsen, fysiotherapeuten en
praktijkondersteuners waren vanuit
de SAG aanwezig om uitleg te geven
over hun werkzaamheden.

Meer informatie?
Neem gerust contact op met Corine van Maar, E: corine@vanmaaradvies.nl.
Van Maar Advies organiseert regelmatig inspiratiereizen naar het buitenland. Kijk op de
website www.vanmaaradvies.nl voor de laatste updates.
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