Uitkomsten vragenlijsten MDO kwetsbare ouderen
Deze factsheet bevat de belangrijkste uitkomsten van de vragenlijsten MDO kwetsbare ouderen van huisartsen en praktijkondersteuners

PrimaCura wil huisartsen(praktijken) ondersteuning bieden bij vormgeven van het multidisciplinair overleg kwetsbare
ouderen ter verbetering van kwaliteit van zorg en regionale samenwerking tussen ketenpartners. We ambiëren een
structurele plaats in het zorgproces, een toekomstbestendige werkwijze en regionaal meer uniformiteit.

Doelgroep

Samenwerking & samenstelling

Wie moeten besproken worden in het MDO?
Het betreft kwetsbare ouderen:
die recent zijn ‘ingekaart’
in de module ouderenzorg (dus: allemaal)
met een complexe zorgsituatie
waarbij meerdere disciplines betrokken zijn
Percentage huisartsen dat deelneemt aan MDO’s in verzorgingshuizen is
even groot als percentage dat dit niet doet.
MDO’s worden over het algemeen niet thematisch ingericht
(dus apart MDO mobiliteit / cognitie ect).

75 %

Kan zorgverleners goed vinden in de wijk.

90 %

Leert van werkwijze en expertise van anderen tijdens het MDO.
Expertise van paramedici wordt als waardevol ervaren, ook
wanneer zij niet als behandelaar betrokken zijn.

Jullie realistische samenstelling van het MDO:
Het kernteam (huisarts, POH, wijkverpleegkundige) aangevuld met:
- de specialist ouderengeneeskunde (SO) en casemanager.
- eventueel paramedici, waarbij de expertise van de fysio- en ergotherapeut
als grootste meerwaarde wordt gezien.

Frequentie en werkwijze
Digitale ondersteuning & VIPLive

4-6 MDO’s per jaar vinden jullie realistisch
Het uitnodigen van deelnemers gebeurt momenteel via ZorgMail en Siilo
De tijdsinvestering wordt als zeer wisselend ervaren.
Het organiseren van een MDO kost veel tijd:
100% oneens

0%

100% eens

Toestemming wordt vaker niet, dan wel expliciet gevraagd.
Situaties worden bij tweederde van de MDO’s niet anoniem besproken.

Het veilig delen van episode-lijst en meditatielijst met de SO ter
voorbereiding van het MDO vinden jullie belangrijk.
VIPLive Samenwerken wordt momenteel weinig gebruikt. De behoefte dit
te gaan doen loopt uiteen van ‘heel graag’ tot ‘vanwege verwacht dubbel
werk, zie ik geen meerwaarde voor onze praktijk’.
In welke functies van VIPLive ziet de POH meerwaarde voor de toekomst:
Uitnodiging en agenda sturen / ontvangen
Beveiligd afstemmen over patiënt (chatfunctie)
Gezondheidsplan maken en in werken
Beveiligd patiënteninformatie delen

Top 3 succesfactoren
1

Goede agenda, structuur, voorzitter en tijdsbewaking

2

Goede voorbereiding door alle deelnemers met duidelijke
vraagstelling per casus

3

Korte lijnen, een vast team en betrokken SO

Ervaren knelpunten
De tijdsinvestering, afwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde
en moeite de juiste wijkverpleegkundige aan tafel krijgen, worden het meest
genoemd.

Wat gaan we doen: doorontwikkeling samen met de praktijken
Deze vragenlijst is ingevuld door 31 praktijkondersteuners en 26 huisartsen.
Met jullie input ontwikkelen we een handreiking MDO kwetsbare ouderen eventueel gecombineerd met scholing en / of training on the job.
Huisartsen en praktijkondersteuners die hebben aangegeven mee te willen denken, betrekken we hierbij.
Soortgelijke vragenlijsten worden op korte termijn uitgezet bij de specialisten ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundigen van Thebe en De Wever.
In de handreiking wordt rekening gehouden met de contractuele afspraken met de zorgverzekeraar zoals:
- Er wordt minimaal 4 - 6 keer per jaar een MDO georganiseerd.
- De zorgvraag wordt integraal over meerdere domeinden in kaart gebracht.
- Er is een individueel gezondheidsplan beschikbaar in de huisartsenpraktijk, afgestemd met overige zorgverleners.
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