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Inleiding
Afgelopen maanden hebben veel acties uit het programma Langer Thuis vorm gekregen.
De stimuleringsregelingen Wonen en Zorg en E-health Thuis zijn geopend. De aanjager
respijtzorg is begonnen en in tien gemeenten zijn de pilots logeerzorg gestart. En het
programma voor het congres Slimmer Thuis is rond! U leest er meer over in deze
nieuwsbrief.
Op onze nieuwe website (waardigouderworden.nl/langerthuis ) houden we u doorlopend
op de hoogte van al het nieuws over Langer Thuis. U vindt er ook het actuele
ondersteuningsaanbod.
Wilt u artikelen overnemen? Dat kan! Graag zelfs. Hebt u vragen of ook interessant
nieuws? Mail ons via langerthuiswonen@minvws.nl.
Interview met Clémence Ross, landelijke aanjager respijtzorg
Clémence Ross is als aanjager respijtzorg aan de slag om samen met gemeenten,
zorgverzekeraars en zorgaanbieders de respijtzorg te verbeteren. Heeft zij al eerste
inzichten? Waarom is een aanjager respijtzorg eigenlijk nodig?
U leest het in een uitgebreid interview met de Clémence Ross.
Congres Slimmer Thuis
Welke rol speelt technologie voor thuiswonende ouderen? Die vraag staat centraal op 23
mei tijdens het congres Slimmer Thuis in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek. Minister van
VWS Hugo de Jonge en oud-Eurocommissaris Digitale Agenda Neelie Kroes en assistent
professor Active en Healthy Ageing aan de Universiteit van Eindhoven Rens Brankaert
(Universiteit Eindhoven) spreken in het plenaire programma.

30 workshops

Na het plenaire programma kunnen bezoekers kiezen uit 30 workshops met onder
andere slimme gemeenten, slimme zorgprofessionals en slimme coalities. Met
inspirerende voorbeelden wordt de bezoeker uitgedaagd om zelf vervolgstappen te
zetten, kennis te verspreiden en slimme samenwerkingen aan te gaan.
Kom ook!

Klik hier voor meer informatie over de workshops of om u in te schrijven. Er zijn nog een
enkele plekken beschikbaar!
Wouter Bos nieuwe voorzitter commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
Wouter Bos is de nieuwe voorzitter van de commissie Toekomst zorg thuiswonende
ouderen (TZTO). De commissie TZTO is ingesteld om te beschrijven hoe de zorg thuis
voor ouderen er nu uitziet en welke trends en ontwikkelingen zij ziet die gevolgen
hebben voor de zorg voor ouderen thuis. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft
recent de stand van zaken in de ouderenzorg in kaart gebracht. Mede met deze
informatie gaat de commissie TZTO aan de slag.
Lees meer over de benoeming en de resultaten van het SCP.
Start pilots logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten
Op 17 april 2019 zijn tien gemeenten gestart met een pilot logeerzorg om mantelzorgers
te ontlasten. Minister de Jonge gaf het startsein voor deze pilots tijdens een bijeenkomst
in het logeerhuis Strandgoed Ter Heijde van zorginstelling Pieter van Foreest.
Logeerzorg

Door logeerzorg kunnen ouderen die thuis zorg krijgen van bijvoorbeeld een partner
tijdelijk in een zorginstelling logeren zodat de mantelzorger even op adem kan komen.
Het ministerie van VWS ondersteunt de gemeenten met 1 miljoen euro vanuit het
programma Langer Thuis. Daarmee kunnen gemeenten onder meer een coördinator voor
de logeerzorg aanstellen.
Lees meer over de pilots
Klik hier voor een overzicht van alle pilots
In voor mantelzorg thuis van start
In het programma In voor mantelzorg-thuis zijn Movisie en Vilans aan de slag met
organisaties die de samenwerking voor en met mantelzorgers en vrijwilligers willen
verbeteren. Deze organisaties krijgen twee jaar lang begeleiding, terwijl ze in de
praktijk, samen met andere lokale organisaties, aan de slag te gaan met verbeteracties.
Lees meer
Stimuleringsregeling Wonen en zorg en E-health Thuis
Het wordt eenvoudiger voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige
woonvormen voor ouderen te financieren. Hiervoor is de stimuleringsregeling Wonen en
Zorg opengesteld. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat
meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen
die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren.
Lees meer over de Stimuleringsregeling Wonen en zorg.
Inzet van technologie kan voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking van
betekenis zijn, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven
wonen. Om de inzet van zulke e-health toepassingen toe te laten nemen heeft het
programma Langer Thuis de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) ontwikkeld.
Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen daarvoor samen met inkopers plannen
indienen.
Lees meer over de Stimuleringsregeling E-health Thuis

Kennis- en experimentenprogramma nieuwe woonvormen
Platform31 helpt nieuwe woonvormen voor ouderen te ontwikkelen en te versnellen. In
het Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk wisselt Platform31 de komende
jaren kennis en inspirerende voorbeelden uit met initiatiefnemers. Tot 12 april konden
gebiedscoalities van bestaande en voor nieuwe wijken zich aanmelden. Zij vormen nu de
kopgroep waar Platform31 mee van start gaat.
Lees meer over het innovatieprogramma.
Gebruik een subsidie van Langer Thuis

Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase 2

Deze uitwerkingssubsidie is bedoeld voor netwerken van professionals die welzijn,
ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen. Het kan alleen aangevraagd
worden door een lokaal netwerk met daarin huisartsenzorg en wijkverpleging. Ook moet
het netwerk willen dat cliënten participeren. De subsidieoproep richt zich specifiek op het
verbeteren van inhoudelijke onderwerpen en praktijkleren binnen het lokale netwerk.
Aanvragen fase 2 tot 30 april. Meer informatie Subsidieoproep Uitwerkingssubsidie lokale
netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase 2
InZicht

De subsidie InZicht is bedoeld voor zorginstellingen die digitale gegevensuitwisseling
sneller, veiliger en eenduidiger willen maken. Daarbij gaat het om gegevensuitwisseling
tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorgprofessionals onderling en tussen
langdurige en curatieve zorg. De subsidieregeling bestaat uit drie onderdelen: opstellen
van een grondige analyse van de bedrijfsprocessen; opstellen van een plan van aanpak
en aanvragen van subsidie voor de implementatie van verschillende modules.
Meer informatie: Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg
Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) - Startimpuls

De subsidieoproep JZOJP Startimpuls is bedoeld om nieuwe regionale
samenwerkingsverbanden te stimuleren. De subsidie helpt hen te verkennen hoe zorg,
ondersteuning en welzijn in hun regio kan worden georganiseerd.
Meer informatie: Subsidieoproep JZOJP Startimpuls
Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) – Regio-impuls

De subsidieoproep JZOJP Regio-impuls richt zich op bestaande regionale
samenwerkingsverbanden. Coalities die de juiste zorg op de juiste plek willen leveren,
kunnen de subsidie gebruiken om hun netwerken verder te ontwikkelen.
Meer informatie: Subsidieoproep JZOJP Regio-impuls
Verder deze maand

Website Beter Oud volledig vernieuwd

De website Beter Oud is vernieuwd. De website beteroud.nl helpt organisaties en
professionals bij het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van vernieuwingen in zorg
en ondersteuning van ouderen.
Bekijk de nieuwe website van Beter Oud.
Pilot om onnodige opnames kwetsbare ouderen te voorkomen

Actiz heeft uitgezocht dat elk jaar ruim 300.000 kwetsbare ouderen onnodig in
ziekenhuisbedden belanden. Hun zorgvraag is vaak onduidelijk. Zorginstellingen Aafje,
Amaris, Beweging 3.0 en Vivium starten daarom samen met Zilveren Kruis een pilot.
Samen willen zij tot tijdige diagnostiek en inzet van de juiste (vervolg)behandeling te
komen, inclusief de juiste nazorg. Zo kunnen zij beter de juiste zorg op de juiste plek
geven.
Lees het volledige bericht op de website van Zorgverzekeraars Nederland

Nieuw hulpmiddel bij gesprek over zorg aan kwetsbare ouderen

Hoe kun je vanuit verschillende disciplines en domeinen komen tot een bestendige
integrale aanpak van de zorg voor kwetsbare ouderen? Hoe weeg je elkaars inzet af en
stel je vast wat de meerwaarde is van een bepaalde zorgaanpak? Binnen het Plan van
aanpak Zorg voor Kwetsbare Ouderen, onderdeel van lijn 1 van het VWS-programma
Langer Thuis, is een praktisch gespreks- en rekeninstrument ontwikkeld. Drie regio’s
testen het instrument dit voorjaar uit.
Lees het volledige bericht op de website van InEen
Campagne ‘Praten over later’

Praten over later is binnen veel families geen vanzelfsprekendheid. Om mensen op een
laagdrempelige manier aan te sporen over de toekomst te praten gaat MantelzorgNL dit
jaar verder met de campagne rondom voorbereiden op later met als insteek: ‘Jouw
kinderen zorgen later voor jou, toch?'
Meer informatie op de site van MantelzorgNL
Afmelden voor deze nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mail naar
langerthuiswonen@minvws.nl
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