POH Ouderen in de huisartsenpraktijk: kwetsbare ouderen in Amsterdam
Achtergrondinformatie
De grote toename van het aantal ouderen in de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak
van de huisartsenzorg. De gezamenlijke Amsterdamse huisartsenorganisaties, heeft als ambitie het
verbeteren van de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk. Om dit te
bereiken zetten zij in op het implementeren van het programma Beter Oud in Amsterdam met een
stapsgewijze aanpak en inzet van POH ouderen in alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021.

Wat zijn de randvoorwaarden om mee te doen?
Basis van de aanpak kwetsbare ouderen, is naast de prestatie samenwerking kwetsbare ouderen
(inkoopbeleid Zilveren Kruis), de propositie Programma kwetsbare ouderen en de handreiking
'BETERE ZORG OUDEREN'. (www.elaa.nl).
Daarnaast is het nodig om: Lid zijn van de alliantie en/of zorggroep
 Bereidheid om goede voorbeelden te delen met andere huisartsen (wijk)groepen
 POH ouderen met HBO werk en denkniveau te hebben
 Afspraken rond bereikbaarheid en beschikbaarheid POH Ouderen en/of huisarts 5 dagen per
week 8-17.00 uur
En als je het volgende ingang zet:
 Iedere kwetsbare oudere LSP toestemming vragen
 Iedere 75plusser in kaart: daarvan iedere kwetsbare oudere in beeld
 Maken van een (zorg) plan kwetsbare ouderen en een duidelijke verantwoordelijke
 De beoogd POH ouderen volgt binnen een jaar een opleiding POH Ouderen
 Structureel MDO met samenwerkingspartijen zoals wijkverpleging, maatschappelijk werk,
casemanager dementie, SO(G), welzijn op recept, ergo, fysio
 Samenwerkingsafspraken op maat met alle relevante partijen, afstemming van deze afspraken
binnen de huisartsenwijkgroep

Hoe loopt het proces en de financiering?
De financiering van de POH ouderen is voor drie jaar gegarandeerd en komt uit de substitutiemiddelen en loopt via de betreffende zorggroep. Het aantal benodigde uren van de POH ouderen
wordt berekend met: 6 uur per week per 100 patiënten van 75 jaar of ouder. Er wordt vanuit gegaan
dat 20% daarvan kwetsbaar is.

Waar kan ik terecht met vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij je eigen zorggroep of de Elaa: Mathilde Dijk (m.dijk@elaa.nl). Er is
een alliantie stuurgroep en projectgroep die werkafspraken maken op stedelijke niveau, deze
afspraken worden vooralsnog op de Elaa site gezet.
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