
Iedereen gezond en wel in Amsterdam en Almere
- jaarplan ouderen 2022 - 

STRATEGISCHE DOELEN

AMBITIE

INSPANNINGEN

•wijkgericht werken positieve gezondheid aanjagen• inwonersparticipatie faciliteren•samenwerking bevorderen•

INDICATOREN

Ouderen ontvangen de juiste zorg op de juiste plek. 

1 Meer mensgerichte aandacht 
voor kwetsbare ouderen en hun 
naasten.

2 Meer aandacht voor tijdige pro-
actieve zorg bij ouderen door de 
domeinen van zorg en welzijn heen.

3 Verbreden van deskundigheid 
professionals.

4 Meer aandacht voor structurele 
samenwerking zorg, welzijn en 
informele zorg.

AHa Adviesgroep Ouderen

Strategische doelen 4
Rol Elaa  Procesbegeleider en voorzitter
Opdrachtgever  AHa
Financiering  50% ROS-project / 50% extern

Inhoudelijke denktank van zorginhoudelijk 
geïnteresseerde kaderhuisartsen en de weten-
schap. 

•
Amsterdam Vitaal & Gezond  
coalitie ouderenzorg

Strategische doelen 1-2-3-4
Rol Elaa  Trekker en aanjager
Opdrachtgever  AV&G
Financiering  ROS-project

Ambitie Vitaal & Gezond.

• • •
Basisteam Waterlandplein

Strategische doelen 3-4
Rol Elaa  Voorzitter
Opdrachtgever  AOF
Financiering  Extern

Begeleiding van het basisteam om de samen-
werking tussen huisartsen en andere zorgver-
leners in de wijk te bevorderen én de verbin-
ding te maken met professionals in het sociale 
domein.

• •
Beter Oud in Amsterdam

Strategische doelen 1-2-3-4
Rol Elaa  Programmaleider
Opdrachtgever  AHa
Financiering  ROS-project

Verbeteren van integrale zorg en ondersteu-
ning voor kwetsbare ouderen door een staps-
gewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen 
in alle huisartsenpraktijken in Amsterdam.

• •

Context gebonden en cultuur  
sensitieve zorgnetwerken ouderen

Strategische doelen 1-2-3
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  Raedelijn
Financiering  Extern

Beeldvorming, advies en best practices imple-
menteren rond Indische en Molukse ouderen 
in Amsterdam. 

•
Hackaton ouderen

Strategische doelen 3-4
Rol Elaa  Deelnemer netwerk
Opdrachtgever  AV&G 
Financiering  ROS-project

Projectidee naar aanleiding van de hackathon 
met en voor Amsterdamse ouderen: doorbre-
ken van taboe onder ouderen om te praten 
over behandelwensen laatste levensfase.

• •
Herstel keten dementie

Strategische doelen 1-2-3-4
Rol Elaa  Deel-projectleider
Opdrachtgever  AV&G
Financiering  ROS-project

Herstel keten dementie is een samenwerking 
tussen huisartsen/POH-Ouderen, welzijn en 
wijkverpleegkundigen/casemanager. Ambitie 
is te komen tot geriatrische netwerken per 
gebied. 

• • 
In gesprek met de burger

Strategische doelen 1-2
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  NPZA 
Financiering  Extern

Bewustwording over mogelijkheden en onmo-
gelijkheden van palliatieve zorg en behande-
ling in de laatste fase van het leven.

• • •

Intervisiebegeleiding POH-Ouderen

Strategische doelen 3
Rol Elaa  Voorzitter
Opdrachtgever  ROHA
Financiering  Extern

Begeleiden intervisiebijeenkomsten met een 
aantal POH-Ouderen. 

•
JZOJP Ouderen Nieuw-West

Strategische doelen 1-2-3-4
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  AV&G
Financiering  ROS-project

Voorkomen dat oudere Amsterdammers in 
Nieuw-West (bewust of onbewust) op de SEH 
komen wanneer andere zorg en/of ondersteu-
ning uit de eerste lijn en/of het sociale domein 
beter aansluit bij de hulpvraag.

• • • •
Kleurrijke Ouderenzorg Almere

Strategische doelen 1-3
Rol Elaa  Procesbegeleider
Opdrachtgever  Zorggroep Almere
Financiering  75% ROS-project / 25% Extern

Realiseren van een kennisnetwerk met als doel 
passende zorg, welzijn en ondersteuning voor 
ouderen met een migratie achtergrond.

•
Nachtzorg Amsterdam

Strategische doelen 1-2-3-4
Rol Elaa  Projectleider en aanjager
Opdrachtgever  Zorg in de Wijk
Financiering  ROS-project

Realisatie van een ambulant team nachtzorg in 
Amsterdam.

•

Netwerk Specialist Ouderen- 
geneeskunde Amsterdam

Strategische doelen 1-2-3-4
Rol Elaa  Projectleider en procesbegeleider
Opdrachtgever  AHa
Financiering  ROS-project

Een stevig stedelijk netwerk van SO’s uit de 
eerste lijn ter ondersteuning van huisartsen bij 
de zorg voor kwetsbare ouderen.

•
Platform wijkverpleegkundige zorg 
Amsterdam

Strategische doelen 1-2-3-4
Rol Elaa  Voorzitter en aanjager
Opdrachtgever  Zorg in de Wijk
Financiering  ROS-project

Empowerment van wijkverpleegkundigen en 
gevraagd en ongevraagd advies geven aan 
thuiszorgorganisaties, Zorg in de Wijk en de 
wethouder zorg.

• •
Valpreventie Almere

Strategische doelen 2-3-4 
Rol Elaa  Deelnemer netwerk
Opdrachtgever  ReHA
Financiering  ROS-project

Deelnemen aan een stuurgroep en werkgroep. 
Maken van een inventarisatie van aanbod en 
advies voor implementatie in sociaal en  
medisch domein.

• • •
Valpreventie Amsterdam

Strategische doelen 1-2-3-4 
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  AV&G
Financiering  ROS-project

Valpreventie wordt een logisch onderdeel van 
de werkprocessen van de huisarts,  
POH-Ouderen en eerstelijnsprofessionals. 

• • •

•	 In 2022 wordt er bij tenminste 10 ouderen 
opgehaald wat zij belangrijk vinden bij het 
ouder worden. Deze input wordt ingezet ter 
verbetering van het programma BOA.

•	 In 2022 vindt er oriëntatie plaats bij  
(migranten) ouderen rondom bewustwor-
ding: behoeften in de laatste levensfase.

•	 In 2022 zijn alle POH-O voldoende deskun-
dig met het in beeld brengen van kwetsbare 

ouderen, doordat zij werken volgens het 
protocol BOA.

•	 In 2022 worden bij alle in het programma 
aangesloten huisartsenpraktijken ACP 
gesprekken gevoerd en wordt gekeken hoe 
deze op maat kunnen worden aangepast op 
migranten ouderen.

•	 In 2022 worden er minimaal 10 gesprekken 
gehouden met wijkverpleegkundigen en 

POH-O/huisartsen om de samenwerking 
rond proactieve zorg voor de ouderen te 
optimaliseren.

•	 In 2022 wordt er door alle POH-O en huis-
artsen op een eenduidige manier kwets-
baarheid geregistreerd aan de hand van de 
ICPC-code A.05.

•	 In 2022 is er tenminste 1 huisarts of POH-O 
per huisartsenpraktijk geschoold om val-

risico’s  te signaleren, vast te stellen en naar 
het juiste aanbod door te verwijzen.

•	 In 2022 zijn er eenduidige praktische trans-
murale afspraken gemaakt conform BOA en 
in de praktijk getoetst en bijgesteld. Deze 
worden vastgelegd in een convenant tussen 
ziekenhuizen en AHa.

•	 In 2025 zijn per stadsdeel herkenbare geria-
trische netwerken van zorg en welzijn.


