
 
    
                                                                                                                                                        
 

 

Stichting Seniorenraad Stichtse Vecht – www.seniorenraadsv.nl – info@seniorenraadsv.nl – KvK 30159240 

 

Aan : Kwaliteitswerkgroep ouderen KetenzorgNu 
Datum : 29-11-2019 
Betreft : Reactie Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen 3.0 
 
 
Met instemming heeft de Seniorenraad Stichtse Vecht kennisgenomen van het Zorgprogramma Kwetsbare 
Ouderen (ZKO). Het programma wordt ervaren als gedegen en ambitieus, waarbij we hopen dat dit zal leiden tot 
verbetering van de zorg voor ouderen en afname van crisissituaties. 
 
Een drietal punten willen we er hier uitlichten: 

1. We vinden het wenselijk dat huisartsen in de hele regio het zorgprogramma omarmen, zodat alle 
senioren een vergelijkbare zorg kunnen verwachten. Dit betekent dat we ook pleiten voor vergelijkbare 
vergoedingen (van de DBC) bij alle verzekeraars en een oplossing voor de vergoeding van de SO die voor 
alle senioren gelijk is (zeker zolang het eigen risico nog niet is verbruikt). M.a.w. een vergelijkbaar 
product en prijs voor alle senioren in de regio. 

2. We stellen voor om met een stappenplan een aantal succescriteria vast te stellen, waardoor we samen 
kunnen zien of de voortgang van de implementatie naar behoefte verloopt. Te verwachten problemen 
worden dan mogelijk in een vroeg stadium benoemd; bijv. problemen bij het uitvoeren van een MDO, 
een shared decision bij het opstellen van het Zorgplan, de keuze voor TraZaG, het bespreken van het 
donorregister, ea. 

3. We zien het ZKO in een continuüm van maatregelen dat nodig is om de sterk groeiende* oudere 
bevolking uit onze regio te ondersteunen. Zo pleiten we ervoor om ook te benoemen welk 
zorgprogramma zal moeten voorkomen dat ouderen kwetsbaar worden, omdat kwetsbaarheid meer te 
maken heeft met zelfredzaamheid dan met ziekte of leeftijd. Ook aan de andere kant van het spectrum, 
wanneer kwetsbare ouderen niet langer thuis kunnen blijven, zien we graag een aansluiting op 
afspraken die het aantal crisissituaties kan minimaliseren. 

 
Bedankt voor alle aandacht die aan het document is besteed.  
Het is een fijne basis voor een optimale ouderenzorg in onze regio.  
 
Namens de Seniorenraad SV 
Met hartelijke groeten,  
Aldert Nooitgedagt 
 
* bijlage bevolkingsgroei senioren 
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