De ROS-Wijkscan Ouderenzorg
Het startpunt voor toekomstbestendige ouderenzorg in de buurt
Hoe zorgt u dat ouderen in de wijk de zorg én begeleiding
ontvangen die ze echt nodig hebben? Waarbij u rekening
houdt met ouderen die langer thuis blijven wonen, de
gemeente die steeds meer zorg- en ondersteuningstaken
krijgt en uw veranderende rol als zorgaanbieder? Daarnaast
heeft elke regio zijn specifieke kenmerken en problemen. Dat
vraagt om een duidelijke aanpak. De ROS-Wijkscan
Ouderenzorg geeft waardevolle inzichten voor een
toekomstbestendige ouderenzorg in de wijk.

Voor wie?
De ROS-Wijkscan Ouderenzorg biedt een
helder startpunt als u zich richt op ouderenzorg en wilt
weten wat er gaat veranderen in uw werkgebied. We
bevelen de scan aan voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorggroepen, thuiszorg-organisaties,
verpleeg- en verzorgings-huizen, GGZ-instellingen,
instellingen voor gehandicaptenzorg, individuele
zorgverleners/ praktijken, gezondheidscentra,
wijkteams en netwerken gericht op ouderenzorg.

Wat zijn de kosten?
Wij hanteren een standaardadviesprijs per gemeente
of voor maximaal 10 postcodegebieden. Voor zeer
grote regio’s bieden wij een pre-scan, waarmee wij op
basis van een aantal indicatoren de gemeenten en
postcodegebieden met een hoog risico in kaart
brengen.

Waarom de ROS-Wijkscan?
De scan geeft u inzichten om weloverwogen
keuzes te maken in een effectieve aanpak
rondom ouderenzorg.
De kwetsbaarheid van ouderen
Wat zijn de risicofactoren voor kwetsbaarheid
van ouderen en hoe verloopt de ontwikkeling van
het aantal kwetsbare ouderen in uw werkgebied?
We geven een specificering van het belangrijkste
type kwetsbaarheid (lichamelijk, psychisch,
sociaal).

Interesse?

Veranderingen in de zorgvraag
Wat zijn de gevolgen van de veranderingen in de
wetgeving? Voor het huisartsenbezoek door
ouderen, de inzet van wijkverpleging, de WMO
2015 en het gebruik van intramurale zorg? Voor
nu en in de toekomst? De Wijkscan geeft
antwoord op deze vragen.

De ROS-adviseur bij u in de regio vertelt u graag meer
over de mogelijkheden. Aan de hand van een
intakegesprek geeft de adviseur advies op maat. U
krijgt een uitgebreide terugkoppeling in de vorm van
een rapport of een presentatie met een persoonlijke
toelichting. Afhankelijk van uw behoefte helpt de
adviseur u met het in kaart van vervolgstappen of
advies over ouderenzorg in uw werkgebied.

Het zorgaanbod van uw regio
Hoe is de zorg rondom ouderen georganiseerd?
We brengen voor u het zorgaanbod in kaart,
inclusief een indicatie van de capaciteit aan
mantelzorg. U heeft hiermee inzicht in de
organisaties die van belang zijn bij het
vormgeven van ouderenzorg.

