
Terugblik online conferentie 3 maart:
Opbrengsten Pilots Structurele Logeerzorg

Klik hier voor:
DSP-presentatie: Opbrengsten van het onderzoek
naar de meerwaarde van logeerzorg voor ouderen

Op 3 maart 2021 zijn de drie pilots structurele logeerzorg Hoeksche
Waard, Zuidoost Utrecht en Peelregio afgesloten met een digitale
bijeenkomst. Tijdens de conferentie zijn de resultaten van de drie
pilots gepresenteerd aan ruim 60 deelnemers.

Presentatie Video

Klik hier voor:
de opname van de conferentie Opbrengsten Pilots
Structurele Logeerzorg 3 maart 2021

Het beste advies is: begin!
Start niet met veel verschillende zorgaanbieders, begin klein en werk samen met één zorgaanbieder.
Zorg dat logeerzorg bekend is bij professionals en medewerkers van laagdrempelige respijtvoorzieningen. Deze plekken kunnen een opstap zijn naar logeerzorg voor
mantelzorgers.
Een kartrekker in het opzetten en borgen van de organisatie van logeerzorg helpt enorm in de beginfase.
De gemeente is absoluut nodig als samenwerkingspartner: betrek en enthousiasmeer een beleidsmedewerker.
Zorg dat de zorgverzekeraar betrokken is.
Betrek professionals die met ouderen en /of mantelzorgers werken. Denk aan verschillende verwijzers, bijvoorbeeld casemanagers dementie en
mantelzorgondersteuningspunten.

Ervaringsverhalen en positieve verhalen werken het beste, dat helpt mantelzorgers en ouderen de drempel over.
Zorg voor een mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met logeerzorg. Bijvoorbeeld met open dagen of door ‘proef’ logeren.
Gebruik de kracht van herhaling om het aanbod en het belang van logeerzorg over te brengen aan mantelzorgers en ouderen. In meerdere gesprekken en het liefst vanuit
meerdere partijen: de casemanager, de huisarts, familie, etc.
Persoonlijk contact is heel belangrijk. In een gesprek komt de informatie over logeerzorg beter aan, en komt de meerwaarde van logeerzorg beter over.
Investeer als medewerker van een logeervoorziening in een persoonlijke band met de mantelzorger. Het helpt als er vanuit de logeerzorgvoorziening één vast
contactpersoon is voor de mantelzorger. 
Dus dezelfde persoon bij laagdrempelig kennismaken en proef logeren.
Gebruik meerdere kanalen om aandacht te geven aan logeerzorg (het is én-én): huisartsen, folders, website, voorlichting in alzheimercafé’s, dagbesteding, buurthuizen,
kerken, wijkverpleegkundigen, etc.

Lessen voor het opstarten van een logeervoorziening

Lessen voor het bereiken van de doelgroep

Tijdens vijf break-outrooms zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over de lessen uit de pilots, de onderzoeksresultaten of de MKBA. 
Lees hier de belangrijkste lessen uit de breakout rooms:

1 - Lessen voor het opstarten van een logeervoorziening
2 - Lessen voor het bereiken van de doelgroep
3 - Lessen voor logeerzorg als onderdeel van een integrale toegang voor tijdelijk verblijf
4 - Lessen voor een goede verdeling van de kosten
5 - Lessen voor langer thuis wonen dankzij logeerzorg

Lessen - Leren van elkaar: doorpraten in breakout rooms

Logeerzorg blijkt effectief en kostenbesparend als preventieve interventie, maar de verdeling van de kosten en de baten is scheef. Ga met elkaar in gesprek (gemeenten,
zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren):

     - Kijk verder dan alleen de financiering voor de opstartkosten; durf te investeren (eventueel met een lumpsum financiering) en blijf flexibel.
     - Maak afspraken over de toeleiding van logeerzorg en de bezetting, zorg gezamenlijk dat de ouderen en mantelzorgers zo vroeg mogelijk worden bereikt en dat de
       toestroom op peil is.
     - Gebruik verschillende indicatoren voor het monitoren van een logeervoorziening; focus niet alleen op (zorg)uitgaven, maar gebruik ook indicatoren om het effect op
       ‘preventie’ en ‘participatie’ in beeld te brengen.

Het wetsvoorstel Domein Overstijgende Samenwerking biedt gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars mogelijkheden om over de domeinen heen (financiële)
afspraken te maken over de inzet op preventieve activiteiten vanuit de Wlz.

Uit de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) blijkt dat investeren in logeerzorg loont! Maar niet alle batenzijn tot op de cent uit te rekenen. Niet precies weten waar
de baten terecht komen, is geen excuus om niets te doen.
Om goed op te kunnen starten met logeerzorg en te kunnen onderzoeken wat lokaal werkt is financiële speelruimte belangrijk. Er moet voldoende financiering zijn, die niet
onderworpen is aan allerlei regels.
Het is van belang dat er een duidelijke coördinator of projectleider voor de regio komt die aanjaagt en samenbrengt. Dit kan ook een team zijn vanuit meerdere partijen. Let
op dat je hier voldoende middelen voor reserveert.
Zorg dat er voldoende commitment is bij partijen in de regio.
Maak helder wie waar en wanneer verantwoordelijk voor is, ook op het moment van zorgverlening (bijv. wijkverpleging die wordt ingezet tijdens logeerzorg).
Zet in op vroegsignalering. Logeerzorg heeft een preventief karakter en kan (juist ook) voor de iets minder zwaarbelaste mantelzorger meerwaarde hebben.
Het wetsvoorstel Domein Overstijgende Samenwerking biedt vanaf 2023 een uitkomst voor financiering van preventieve maatregelen vanuit de Wlz. Onderzoek of het
mogelijk is in de tussentijd (co)financiering beschikbaar te stellen voor het opstarten van een logeervoorziening.

Lessen voor een goede verdeling van de kosten

Lessen voor langer thuis wonen dankzij logeerzorg

Als beschikbare bedden voor tijdelijk verblijf vanaf één centraal punt geboekt kunnen worden, komen ouderen sneller op een geschikte plek met de juiste zorg terecht.
De basis voor een integrale toegang is een centraal telefoonnummer voor verwijzers (gemeente/ Wmo, huisartsen, ziekenhuizen), met daarachter een triage door
zorgbemiddelaars van betrokken zorgaanbieders.
Zorg dat alle bedden voor tijdelijk verblijf in de regio zijn aangesloten bij de centrale toegang (logeerzorg, ELV, spoed/crisis/ WLZ, etc.).
Gemeenten, zorgaanbieders en verwijzers zijn de belangrijke partijen voor de organisatie van het coördinatiepunt. Zorgverzekeraars kunnen bijdragen in financiering.
Monitor de integrale toegang op zowel proces (hoe snel wordt een plek gevonden) als inhoud (is het de juiste plek).

Lessen voor logeerzorg als onderdeel van een integrale toegang voor tijdelijk verblijf

Rapporten Factsheet

Klik hier voor:
Factsheet Opbrengsten onderzoek naar meerwaarde logeerzorg

Klik hier voor:
Opbrengsten van drie pilots
structurele logeerzorg voor ouderen

Klik hier voor:
Logeerzorg voor ouderen gewaardeerd - 
Een maatschappelijke kostenbatenanalyse

De afgelopen jaren is er door verschillende organisaties ervaring opgedaan met logeerzorg voor ouderen. Het kennisnetwerk is bedoeld om (de ontwikkeling van)
logeerzorg te versterken. Doe mee! Met het Kennisnetwerk Logeerzorg worden ervaringen gedeeld en kunnen partijen betrokken bij logeerzorg elkaar ook de
komende periode ontmoeten, en van elkaar leren.

Heeft u vragen?
Er is een kerngroep logeerzorg van professionals die bij verschillende logeervoorzieningen betrokken zijn (geweest). Ze zijn te benaderen voor vragen over
logeerzorg, en denken graag met u mee bij vragen of knelpunten. De kerngroep logeerzorg bestaat uit:

Annemieke van Veen, logeerzorg Utrecht Zuidoost (a.van.veen@zeist.nl)
Mariëlle Hornstra, logeerzorg Hoeksche Waard (marielle.hornstra@gemeentehw.nl)
Judith Lemmen, logeerhuis De Kapstok in Venray (info@logeerhuiskapstok.nl)
Lydia Schraven, logeerhuis Strandgoed ter Heijde, gemeente Westland en omstreken (ly.de.vries@pietervanforeest.nl)

Wilt u een bijeenkomst bijwonen?
Het kennisnetwerk komt met enige regelmaat (digitaal) bij elkaar. De volgende kennisbijeenkomst staat gepland op donderdagmiddag 24 juni 2021 bij
logeervoorziening Alerimus in Hoeksche Waard. Wilt u hier bij zijn, dan kunt u contact opnemen met Mariëlle Hornstra: marielle.hornstra@gemeentehw.nl
Wilt u meer vertellen over uw ervaringen met logeerzorg, een thema agenderen, of andere professionals rondleiden en informeren over de logeervoorziening in uw
regio? Neem dan contact op met een van de kerngroepleden.

Meer informatie
Op de volgende websites vindt u meer informatie omtrent logeer- en respijtzorg:
Movisie: dossier Respijtzorg: https://www.movisie.nl/respijtzorg-overzicht
Rapport ‘aanjager respijtzorg’: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/31/rapport-aanjager-respijtzorg
Ministerie van VWS: Programma langer Thuis https://www.programmalangerthuis.nl/

Toelichting op het Kennisnetwerk Logeerzorg

Blijf op de hoogte van de projecten van DSP over dit onderwerp:

Schrijf je in voor onze nieuwsbriefwww.dsp-groep.nl
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