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De afkorting MOVIT staat voor:
Medische zorg
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Verzorgingshuizen
Implementatie
Traject

Medische Zorg in
Verzorgingshuizen
Kwaliteit van leven, dat is kwaliteit van zorg

Betrokken partijen

De medische zorg in verzorgingshuizen is op dit
moment in vele, vertrouwde handen. De vraag speelt
wel of we op langere termijn de kwaliteit kunnen
blijven garanderen en de kosten kunnen blijven opbrengen. De vraag naar specialisatie, communicatie
en concentratie is daarmee als vanzelf gesteld.
MOVIT
Het project MOVIT heeft als doel medische zorg in verzorgingshuizen te garanderen en te verbeteren. Sleutelbegrippen zijn
het pro-actief handelen en multidisciplinair denken. Een structurele samenwerking tussen huisartsen en het verzorgingshuis
is hierbij essentieel. Een (preferente) huisarts heeft hierin de
medische regie.

Aanleiding
De politiek, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en
de beroepsorganisaties KNMG, LHV en NHG geven aan dat
de medische zorg in verzorgingshuizen onvoldoende is afgestemd. Bewoners worden steeds ouder, dus kwetsbaarder
en hebben meer verzorging nodig. Door bezuinigingen in de
AWBZ is de (mate van) verzorging echter niet mee gegroeid.
En bovenal, verzorgingshuizen krijgen juist te maken met minder en veelal lager geschoold personeel.

Overtuiging
Binnen de huidige financiële, sociale en maatschappelijke
kaders is het mogelijk zorg anders in te zetten, met een betere
kwaliteit tot gevolg. Daarom moeten we niet nalaten dit ook
daadwerkelijk in praktijk te brengen. Onze ouderen verdienen
de beste kwaliteit van leven én van zorg!

Bewijs
Landelijk zijn er diverse voorbeelden beschikbaar van huisartsen
en verzorgingshuizen die door samenwerking de kwaliteit van
hun gemeenschappelijke zorg verbeteren. Uitgangspunten bij
deze goede medische zorg in verzorgingshuizen zijn steeds:

•
•
•
•

Vooruitlopen op de klacht (pro-actief )
Zorgplan gericht op kwaliteit van leven
Multidisciplinaire uitvoering
Goede afspraken over de samenwerking, het personeel,
de infrastructuur en de financiering.

Wat houdt ons tegen?
Het probleem van de zorg in verzorgingshuizen wordt algemeen
onderkent, ook de potentiële oplossingen worden middels
wetenschappelijke en klinische bewijzen door velen erkend.
Maar er is een krachtige impuls nodig, en MOVIT heeft zich
tot doel gesteld deze impuls te leveren. Want het kan en moét
gewoon beter!

MOVIT, de impuls voor de oplossing
Door op een regionale schaal de medische zorg in verzorgingshuizen bij alle betrokken partijen op de agenda te zetten,
kunnen we de voorwaarden scheppen die op lokaal niveau
soms buiten bereik blijven. MOVIT realiseert per verzorgingshuis een lokale werkgroep, die zijn eigen ambitieniveau en
verbeterdoelen definieert. Zij krijgen daarbij van MOVIT organisatorische ondersteuning en scholing. MOVIT meet bij alle
betrokken partijen de tevredenheid én de uitwerking op de
kwaliteit van zorg.

Informatie
Kijk voor meer (actuele) informatie op de website van de
Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland:
www.awo-nzh.nl.

MOVIT betrekt relevante partijen, zoals:
• bewoners en hun mantelzorgers
• verzorgingshuisbesturen
• verzorgenden
• cliëntenraden
• huisartsen(besturen)
• specialisten ouderengeneeskunde
• para-medici
• apothekers
• financiers (zorgverzekeraar, Zorgkantoor)
• Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
• Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
MOVIT wordt uitgevoerd door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), en wordt ondersteund
door de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord, REOS Zorg
en de NHG- Kaderopleiding Ouderengeneeskunde.

Nationaal Programma Ouderenzorg
MOVIT is een implementatieproject in het kader van het Nationaal Programma
Ouderenzorg (NPO). Het NPO is in 2008 gestart om de zorg voor ouderen met
complexe hulpvragen te verbeteren. Het doel van dit programma is het verzorgen
van een samenhangend zorgaanbod dat beter aansluit op de behoeften van deze
kwetsbare ouderen. Het NPO is geïnitieerd door het Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport. De uitvoering is in handen gelegd bij ZonMw.
Het NPO heeft in de regio vorm gekregen door de Academische Werkplaats
Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH). De AWO-NZH is het netwerk
van regionale samenwerkingsverbanden van ouderen en mantelzorgers, regionale
zorgverleners en kennisinstellingen in de opleidings- en onderzoeksregio van het
LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum.
Meer informatie over het Nationaal Programma Ouderenzorg is te vinden op:
www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl

