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Subsidie aanvraag Gemeente Weert  Vitaal Thuis programma 2023 

 

 
 

Inleiding 

Ouder worden brengt in meer of mindere mate veranderingen met zich mee voor de gezondheid 

en/of de manier van leven. Bijvoorbeeld doordat iemand (chronisch) ziek of vergeetachtig wordt, 

minder mobiel wordt, in een andere levensfase terechtkomt of mensen in de directe omgeving 

verliest. Dan kan de kwetsbaarheid toenemen, de balans zoekraken en kunnen de zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid afnemen.  

 

Het behandel- en begeleidingsteam Vitaal Thuis van Land van Horne ondersteunt (kwetsbare) 

thuiswonende 55+-ers, mensen die chronisch ziek zijn of tot een specifieke doelgroep horen 

(dementie, CVA, beroerte) bij deze veranderingen. Daarbij gaat Vitaal Thuis uit van wat mensen écht 

belangrijk vinden in hun leven. Zo dragen we gericht bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

van mensen en het herstellen van de balans met hun naasten/omgeving. We leggen hierbij de 

nadruk op de (veer)kracht en mogelijkheden. Het aansluiten van Vitaal Thuis bij de multidisciplinaire 

overleggen door huisartsen vormt hiervoor één van de interventies. 

 

Aansluitend bij dit gedachtegoed vindt Vitaal Thuis het ook van belang om mensen preventief inzicht 

te geven in hoe zij deze balans, veerkracht en zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden. Dit doen 

we op een betrokken, enthousiaste en laagdrempelige manier waarbij verschillende professionals in 

onze programma’s die specialistische kennis en ervaring overdragen. Deze professionals hebben 

verschillende specialisaties, omdat in het Vitaal Thuis concept een multidisciplinaire aanpak 

essentieel is. Om voor deelnemers een zo maximale (gezondheids)winst uit onze programma’s te 

halen, kiezen we voor het werken in kleine groepen. Op deze manier vindt er veel interactie plaats, 

staat een docent dicht bij de deelnemers en is er ruimte om maatwerk te leveren bij onderwerpen 

waar op dat moment de groep behoefte aan heeft. 
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1.  Het basis cursusprogramma van Vitaal Thuis 
Het basis cursusprogramma van Vitaal Thuis bestaat uit twee programma’s:  

• Vitaal met dementie  

• Gezond ouder worden 

 

 Vitaal met dementie 
 

Gezond ouder worden 
 

Doel Praktische informatie over het 
omgaan met dementie voor de 
deelnemer en de mantelzorger. 
 
Verschillende onderwerpen komen 
aan bod: oorzaak en gevolgen van 
dementie, gedragsveranderingen, 
beweging, voeding. Er is 
lotgenotencontact en gelegenheid 
voor het stellen van vragen.  
De deelnemer en mantelzorger gaan 
zelf actief aan de slag, samen of in 
aparte groepen. 
Het accent ligt niet op ziekte, maar op 
mensen zelf, op hun veerkracht en op 
wat hun leven betekenisvol maakt.   

Praktische tips en adviezen over 
voeding, beweging, ontspanning en 
sociale contacten om te streven naar 
gezond en gelukkig ouder worden. Het 
aanreiken van kennis en vaardigheden 
om gezonde keuzes te maken en deze 
te integreren in het dagelijkse leven, 
zodat deelnemers hun leefstijl 
duurzaam kunnen veranderen. Door 
ervaringen uit te wisselen met andere 
deelnemers wordt er geleerd van, door 
en met elkaar.  
 

Doelgroep Thuiswonende ouderen met de 
diagnose dementie in een beginnend 
stadium, met een 
partner/mantelzorger. 
Dit programma richt zich op beide 
doelgroepen. 

Thuiswonende ouderen (vanaf 55 jaar) 
die actief bezig willen zijn om gezond 
ouder te worden. 
 
 

Info Het programma bestaat uit 12 
bijeenkomsten gedurende 9 weken. 
Aansluitend vindt een terugkomsessie 
plaats. Per programma kunnen max. 
12-14 personen deelnemen. Een extra 
individueel contactmoment is 
mogelijk. 

Het programma bestaat uit 8 
(avond)bijeenkomsten van 2 uren. 
 

Uitvoerders Maatschappelijk werker, 
ergotherapeut, fysiotherapeut, 
specialist ouderengeneeskunde (SO), 
beweegagoog, diëtist, logopedist en 
psycholoog.  
Betrokken docenten zijn PEPP-4 all 
geschoold. 

Maatschappelijk werker, 
ergotherapeut, fysiotherapeut, SO, 
geestelijke verzorger, diëtist, 
logopedist en psycholoog. 

Effectiviteit  
 

 

Lotgenotencontact is zeer waardevol.  
Erkenning, herkenning en acceptatie. 
Ontvangen van handvatten om met de 
uitdagingen om te gaan, het benutten 
van mogelijkheden waardoor de 
situatie thuis langer verantwoord is. 

Preventief bezig zijn met de 
gezondheid. Vooruitdenken, proactief 
handelen. Stimuleren eigen regie. 
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 Vitaal met dementie 
 

Gezond ouder worden 
 

Randvoorwaarden (bij)scholing docenten, ontwikkelen / 
bijstellen scholingsmateriaal, (huur) 
ruimtes, catering, indirecte tijd 
behandelaren, voorbereidingstijd, PR 
materiaal, administratieve 
ondersteuning, borgingsuren, 
coördinatie contactpersoon 

ontwikkelen/ bijstellen 
scholingsmateriaal, ruimtes, catering, 
indirecte tijd behandelaren, 
voorbereidingstijd, PR materiaal, 
administratieve ondersteuning, 
borgingsuren, coördinatie 
contactpersoon 

Kosten totaal 
jaarlijks 

€27.700,- 
(Het programma Vitaal met dementie 
kent een frequentie van 4x per jaar)  

€22.840,- 
(Het programma Gezond ouder 
worden kent een frequentie van 4x per 
jaar) 

Door- 
ontwikkeling 

-Effectmetingen van de 4 
scholingsgroepen gebruiken voor 
bijstelling inhoud programma. 
-Overweging tot het realiseren van 
een ‘lichtere’ versie van dit 
programma voor de doelgroep 
mensen met dementie. 
-Bredere PR geven aan en intensiveren 
contacten met relevante stakeholders 
/ verwijzers. 
-Overdraagbaar naar andere regio’s en 
organisaties 

-Programma Gezond ouder worden 
breder aanbieden in het 
verzorgingsgebied (van LvH), rouleren 
van locatie en van doelgroep (o.a. KBO, 
Wonen Limburg, wijkgebouw, 
gemeenschapshuis) 
-Bredere PR geven aan en intensiveren 
contacten met relevante stakeholders/ 
verwijzers. 
 

Link PPEP4ALL | Patiënt en Partner 
Educatie Programma voor Alle 
chronische ziekten 

 

 

  

https://www.ppep4all.nl/
https://www.ppep4all.nl/
https://www.ppep4all.nl/
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2. Het aanvullend cursusprogramma van Vitaal Thuis 
Het basisprogramma is in uitvoering. De ruimte wordt gevoeld om een aanvullend 

preventieprogramma aan te bieden zodat een bredere doelgroep bereikt worden in hun 

ondersteuning naar meer vitaliteit en veerkracht. 

 

Gedurende 2021 hebben inventarisaties plaatsgevonden onder de behandelaren van de dienst 

Behandeling, betrokkenen Vitaal Thuis, thuiszorg Land van Horne en bij directe partners van Land 

van Horne (o.a. SJG). Op basis van vooraf gedefinieerde afwegingscriteria zoals omvang doelgroep, 

doelmatigheid, impact van preventie-activiteiten op de veerkracht en zelfredzaamheid van de 

doelgroep, is de afweging gemaakt om het aanvullend cursusprogramma te richten op:  

• Preoperatieve fitheid/ Fit4Surgery 

• Verder na een beroerte1 

 

 

 Preoperatieve fitheid / Fit4Surgery  Verder na een beroerte 
 

Doel Ter voorbereiding op een 
(darmkanker)operatie volgen 
deelnemers een intensief 
multidisciplinair trainingsprogramma 
om sterk en fit te worden vóór de 
operatie. Een combinatie van 
conditie- en krachttraining, 
voedingsondersteuning (bevorderen 
spieropbouw), mentale begeleiding 
zorgvuldig afgestemd op de 
persoonlijke situatie en 
belastbaarheid.  
Prehabilitatie: ‘hoe fitter erin, hoe 
fitter eruit’. 

Welzijn en kwaliteit van leven van 
mensen met een CVA verhogen. 
Deelnemer en partner/mantelzorgers 
beter leren omgaan met de gevolgen 
van de aandoening. Richt zich op 
psychische en psychosociale gevolgen 
van de aandoening. 

Doelgroep SJG biedt dit aan voor patiënten met 
darmkanker die geopereerd moeten 
worden. SJG wil dit ook inzetten voor 
patiënten met andere soorten 
kanker zoals borstkanker. Daarbij 
willen ze zorgverleners in de eerste 
lijn betrekken. 
Andere opties: 
Preoperatieve fitheid voor 
orthopedische operaties (heup, knie 
etc.) 
Noot: Vitaal Thuis en het SJG zijn in 
overleg met elkaar over de best 
passende doelgroep. Dit is 
momenteel nog onbekend. 

Deelnemers (vanaf 55 jaar) die een CVA 
hebben doorgemaakt.  
 
LvH biedt de PEPP4ALL reeds aan voor 
cliënten met dementie en hun 
mantelzorgers. 

 
1 Verder na een beroerte is volledig gebaseerd op het zelfmanagement educatie programma PEPP4ALL voor 
chronisch zieken en hun partners . In afstemming met de grondlegger van de PEPP4ALL methodiek, dr. Noëlle 
Kamminga, heeft Vitaal Thuis de benaming aangepast zodat deze toegankelijker is en meer tot de verbeelding 
spreekt.  
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 Preoperatieve fitheid / Fit4Surgery  Verder na een beroerte 
 

Behandelaren zijn onlangs 
aangesloten bij bijeenkomst 
Fit4Surgery vanuit MMC Eindhoven. 
Zij bieden dit gevalideerde 
fitprogramma aan voor patiënten die 
voor darmkanker geopereerd gaan 
worden. Als SJG zou aansluiten bij 
Fit4Surgery zou er direct gestart 
kunnen worden. Gesprekken met SJG 
dienen hier nog over plaats te 
vinden. Land van Horne levert op 
deze manier op de juiste manier data 
aan voor het wetenschappelijke 
onderzoek. 

Info Dit (intensieve) programma vindt 
plaats voorafgaand aan de operatie 
en duurt minimaal 2,5 tot maximaal 
4 weken. 
 

Het programma bestaat uit 8 
bijeenkomsten volgens de PEPP-4All.  

Uitvoerders Fysiotherapie, diëtetiek, indien nodig 
aangevuld met andere professionals 
(psycholoog, ergotherapie, specialist 
ouderengeneeskunde) 

Maatschappelijk werker, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, SO, beweegagoog, 
diëtist, logopedist en psycholoog. 

Effectiviteit  
 

 

Gegevens Radboud: het aantal 
complicaties na een operatie nam 
met 50 procent af. Deelnemers lagen 
gemiddeld twee dagen korter in het 
ziekenhuis. 
Wie in goede conditie is hersteld 
sneller en loopt minder risico op 
complicaties of een nieuwe 
ziekenhuisopname.  
 
Onderzoek zie: Voordelen - 
Radboudumc 

Psychische en psychosociale gevolgen 
kunnen door de cliënt en 
partner/mantelzorger beter worden 
gemanaged. Accent ligt op wat nog wél 
kan, ondanks beperkingen. 
 

Randvoorwaarden Nauwe samenwerking/ contact 
Vitaal Thuis met SJG, GRZ en 
Wijkzorg, scholing betrokken 
behandelaren, gebruik behandel- en 
fitnessruimte, inzet behandelaren, 
afstemmingsuren partners, pr-
materiaal, administratieve 
ondersteuning m.b.t. planning, 
contactmomenten, programma, 
coördinatie contactpersoon.  

(Bij)scholing docenten, ontwikkelen / 
bijstellen scholingsmateriaal, ruimtes, 
catering, indirecte tijd behandelaren, 
voorbereidingstijd, pr-materiaal, 
administratieve ondersteuning, 
borgingsuren, coördinatie 
contactpersoon 
 

Kosten totaal 
jaarlijks 

Bij de Fit4surgery bij darmkanker  
wordt nu geen cofinanciering 
aangevraagd. Daadwerkelijke kosten 
kunnen verrekend worden met 

€21.450, 
(Het programma Verder na een 
Beroerte kent een frequentie 4x per 
jaar) 

https://www.radboudumc.nl/projecten/fit4surgery/voordelen
https://www.radboudumc.nl/projecten/fit4surgery/voordelen
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 Preoperatieve fitheid / Fit4Surgery  Verder na een beroerte 
 

MMC/SJG . Voor evt. verder uit te 
breiden doelgroepen is er nog geen 
financieel inzicht. Dit heeft mede te 
maken welke verdere 
doorontwikkeling gaat plaatsvinden. 
(Het programma Fit4Surgery kent 
een doorlopende frequentie 
aangezien het een individueel traject 
binnen een groep (max 4 
deelnemers) is, wat 2 tot 4-wekelijks 
gestart kan gaan worden. 
 

Doorontwikkeling -Bredere PR geven aan en 
intensiveren contacten met 
relevante stakeholders / verwijzers. 
-Data aanleveren aan landelijke 
onderzoeken en op basis van de 
resultaten verdere 
ontwikkelmogelijkheden verkennen. 

-Programma Verdere na een beroerte 
breder aanbieden in het 
verzorgingsgebied (in eerste instantie 
binnen LvH) 
-Effectmetingen van de 4 
scholingsgroepen gebruiken voor 
bijstelling inhoud programma. 
-Overdraagbaar maken naar andere 
regio’s en organisaties. 
 

Link Fit4Surgeryprogramma - ga fitter de 
operatie in - CZ 

PPEP4ALL | Patiënt en Partner Educatie 
Programma voor Alle chronische ziekten 

 

Land van Horne kent een structureel aanbod van 4 preventieprogramma’s. Hierin wordt 

multidisciplinair en met ketenpartners (SJG, Punt Welzijn en Gemeente/WMO) samengewerkt. 

Daarmee wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid opgepakt om samen te zorgen voor o.a. 

een vermindering van de zorg, de bewustwording om oudere mensen langer thuis te laten wonen en 

mee te laten denken in hun eigen toekomst. 

 

  

https://www.cz.nl/over-cz/nieuws/met-hulp-van-cz-gaat-radboudumc-mensen-helpen-fitter-een-operatie-in-te-gaan
https://www.cz.nl/over-cz/nieuws/met-hulp-van-cz-gaat-radboudumc-mensen-helpen-fitter-een-operatie-in-te-gaan
https://www.ppep4all.nl/
https://www.ppep4all.nl/
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3.  Effectmeting preventieprogramma’s  
Ieder programma wordt afgesloten met een evaluatie onder de deelnemers tijdens de laatste sessie. 

Met deze input wordt o.a. de inhoud van programma’s of het proces bijgesteld. 

De wens bestaat om het effect van de doelstelling van de programma’s praktijkgericht en/of 

wetenschappelijk te onderzoeken. Leidt deelname aan één van de programma’s daadwerkelijk tot 

gezondheidswinst, actie en gedragsverandering en op welke terreinen zijn deze effecten het grootst? 

 

Land van Horne is partner in de Academische Werkplaats Ouderen Limburg (AWO-L). In afstemming 

met de AWO en de (interne) commissie Onderzoek & Ontwikkeling maken we keuzes ten aanzien van 

de soort, de vorm en haalbaarheid van het onderzoek. Mogelijk dat gestart kan worden met actie-

onderzoek dat effecten op de deelnemers op de korte termijn meet.  

 

Om onderzoek en wetenschap een prominentere plek te geven binnen Vitaal Thuis en om meer 

inzicht te verkrijgen in de resultaten van de preventieprogramma’s bij de deelnemers trekken we 

gedurende 1 jaar (2023) een medewerker Onderzoek aan voor gemiddeld 1 dag per week (8 uren). 

Dit komt neer op €15.000,- per jaar. 

 

4. De multidisciplinaire overleggen (MDO’s) ondersteund door Vitaal Thuis 
Land van Horne heeft ervoor gekozen om haar multidisciplinaire team aan te laten sluiten in de 

ketenzorg voor ouderen in de eerste lijn. In vier huisartspraktijken (3 in Weert en 1 in Cranendonck) 

draaien pilots tot en met december 2022. Door digitaal aan te sluiten bij het MDO door de 

huisartsen, zijn er korte lijnen en wordt de kwetsbare oudere efficiënt geholpen in een zorgnetwerk 

zo dicht mogelijk bij zijn/haar thuissituatie. De kwetsbare oudere en zijn naasten worden niet belast 

met de taak om overzicht te houden tussen alle betrokkenen en de onderlinge communicatie is 

sluitend waardoor eenieder goed op de hoogte is van het zorg- en behandelplan.  

 

 Ondersteuning Vitaal Thuis bij MDO’s huisartsen  

Doel Optimaliseren van de zorg en behandeling in de thuissituatie door 
doelgericht als 1 behandelteam te werken rondom en met de kwetsbare 
ouderen. 
Onderlinge afstemming van beleid en afspraken rondom de kwetsbare 
ouderen waardoor een passend zorg- en behandelplan gerealiseerd wordt 
om de zelfredzaamheid van de oudere te versterken. 

Doelgroep Kwetsbare ouderen in de eerste lijn waarbij de huisarts de 
hoofdbehandelaar is. 

Info Frequentie MDO’s is per praktijk op maat in te richten afhankelijk van de 
praktijkkenmerken (hoeveelheid ouderen in de praktijk). Gemiddeld 6x/jaar 
bij de huidige partners van Land van Horne.    
1 MDO duurt gemiddeld 30-45 minuten. 
 

Uitvoerders Het multidisciplinaire team Vitaal Thuis bestaat uit: specialist 
ouderengeneeskunde, (GZ)psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, 
diëtist, logopedist en op indicatie maatschappelijk werk. 
Afhankelijk van het zorgplan en de behandelafspraken met de kwetsbare 
oudere wordt afgewogen welke behandelaar betrokken is en aansluit.  

Effectiviteit  
 

 

Multidisciplinaire kijk en afstemming tussen hulpverleners zodat de 
hulpvraag van de kwetsbare oudere snel door de juiste discipline wordt 
beantwoord. 
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 Ondersteuning Vitaal Thuis bij MDO’s huisartsen  

Afname indirecte tijd van de behandelaren door gebundelde informatie op 
het juiste moment op de juiste plaats. 
Bevordering van de netwerkzorg door een verbetering van de samenwerking 
met ketenpartners. 

Randvoorwaarden Commitment huisarts en POH, ICT investering, inzet behandelaren Vitaal 
Thuis, ondersteuning bij de planning en declaratie, registratie, PR materiaal 
onder de aandacht van verwijzers.  

Kosten per MDO Op dit moment is de minimale eis voor de ouderenmodule van Meditta en 
PoZob de aanwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde. Dit wordt 
niet vergoed. De toevoeging vanuit Land van Horne om haar behandelaren 
aan te laten sluiten is eveneens niet vergoed. Enkel de diëtiste heeft een 
mogelijkheid ter declaratie. 
 

Vraagstelling Hoe kunnen we gezamenlijk deze inzet binnen het MDO financieel 
toekomstbestendig maken? 

Doorontwikkeling -Uitbreiding van de ondersteuning bij MDO’s georganiseerd door huisartsen 
in meer praktijken in het verzorgingsgebied van Land Van Horne / 
uitbreiding van 4 praktijken gedurende 2023 (van 4 pilots in 4 praktijken 
naar ondersteuning in 8 praktijken per 1 januari 2024) 
-uitbreiding van het multidisciplinaire team met de discipline Geestelijke 
verzorging. 

Link www.pozob.nl (Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen) 
www.medittaplein.nl (Zorgprogramma Ouderen in een kwetsbare positie) 

 
 

Voorstel verdeling kosten Vitaal Thuis totaalpakket 2023      

       

Partij Bijdrage      

Land van Horne 23750      

Zorgkantoor VGZ 23750      

Zorgverzekeraar CZ 23750      

       

Gemeente Weert 15750      

TOTAAL 87000      

       

Verdeelsleutel       

Gemeente Weert wordt vrij gehouden van opleidingskosten en onderzoekskosten (24K van het totaal)  
Hiermee wordt (87-24) 63K verdeeld over vier partijen.      

Vervolgens wordt de overige 24K verdeeld over drie partijen.       
Bijgaande verdeelsleutel, levert bovenstaande bedragen op.  
 
Het bedrag waarvoor  subsidie wordt aangevraagd bedraagt 
€15.750,=      

 

http://www.pozob.nl/
http://www.medittaplein.nl/

