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effecten zien 
Start- en stopcriteria

Doel onderzoek Juiste zorg op de juiste plek

Langer thuis

Doel onderzoek

• (Opnieuw) aantonen effect MESO op uitstel 

verpleeghuisopname en inzet tweedelijnszorg

• Bijdragen aan een actuele beschrijving van 

MESO om kwaliteit en een passende, 

structurele vorm van financiering te borgen

De inzet van MESO leidt tot minder verwijzingen naar de tweede lijn

• De inzet van MESO is al een verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn:

• bij 75% van de verwijzingen naar MESO is daarmee een tweedelijnsverwijzing voorkomen (zie Factsheet

Herhaalbaarheid).

• Daarbij voorkomt MESO ook verwijzingen als gevolg van nieuw verworven inzichten en door advance care 

planning: 

• voor 33 van de 158 patiënten (21%) is een verwijzing voorkomen, het vaakst naar de internist en de 

neuroloog

De eerder geformuleerde start- en stopcriteria* 

komen grotendeels overeen met de Velpse

praktijk

• Er zijn voor het MESO-team geen aanvullende 

criteria nodig om te bepalen bij welke 

patiënten MESO ingezet kan worden

• Stopcriteria zijn voldoende ondersteunend 

voor het MESO-team in Velp; verdere 

concretisering en blijvende dialoog lijkt hier 

van belang voor nieuwe MESO-professionals

Inzet van MESO zorgt bij een groot deel van de patiënten voor uitstel van een verpleeghuisopname

• Inzet van MESO zorgt voor bijna alle patiënten voor een uitstel van verpleeghuisopname

• Bij 38% voor méér dan een jaar

• Bij 60% voor een jaar of minder 

• Bij slechts 2% kon crisisopname niet worden voorkomen

• De urgentie van ‘risicofactoren voor opname in verpleeghuis’* is na MESO lager:

• Aantal aanwezige risicofactoren met urgentie ‘Crisissituatie’ afgenomen van 12 (voor MESO) naar 7 

(na MESO) (afname n=5)

• Aantal aanwezige risicofactoren met urgentie ‘Interventie is van groot belang’ afgenomen van 187 

(voor MESO) naar 47 (na MESO) (afname n=140)

* Opgenomen in onderzoeksrapport
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• Onderzoeksvragen aanvullend op eerder onderzoek

• Retrospectief en prospectief

• 158 patiënten

MESO-zorg draagt bij aan kwaliteit van leven van de patiënt. Het is bovendien evident dat elk van deze bovengenoemde resultaten leiden tot kostenbesparing.
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