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Stedelijke update ouderenzorg #22 
Voor POH-Ouderen Amsterdam  
 
 
In deze update staan stedelijke ontwikkelingen in de zorg voor Amsterdamse ouderen. Het is 
goed om van deze informatie op de hoogte te zijn, en mee te nemen in jullie werk.  
 

 

Bijeenkomst Dementie en Nu?  

Op 24 januari is de afsluitende bijeenkomst 
van Dementie en Nu?, in het kader van de 
eerdere reeks OLVG bijeenkomsten voor 
mantelzorgers van mensen met dementie en 
een migratieachtergrond. 
 
Wanneer: Dinsdag 24 januari, tussen 15:30 en 
17:30. Voor soep en een broodje wordt daarna 
ook nog gezorgd! 
Waar: Stichting Aminah, Bos en Lommerweg 
385  
Kosten: Gratis 
Wat: We gaan in samenwerking met erva-
ringsdeskundigen in op een aantal specifieke 
thema’s die in de eerdere reeks bijeenkom-
sten in het OLVG aan bod zijn gekomen, te 
weten; 1) hoe zorg je goed voor jezelf? 2) de 
inzet en waarde van een casemanager en 
mantelzorgmakelaar en 3) het belang van een 
sociaal netwerk, en hoe je dit kunt verstevi-
gen. 
Voor wie: Mantelzorger en professionals 
Aanmelden: Voor vragen kun je contact op-
nemen met Rikke Komen: rikkeko-
men@smend.nl  

 

Kennismaken met de cursus ‘Met plezier 
gezonder oud!’ 
Deze nieuwe cursus is voor 50-plussers met 
laaggeletterdheid. Het streven van de cursus 
is om 50-plussers bekend te maken met 
thema’s die voor hun belangrijk zijn, zoals ge-
zondheid, digitale veiligheid en sociaal welbe-
vinden, en tegelijkertijd basisvaardigheden 
op een laagdrempelige manier te vergroten. 
Op 13 februari 2023 presenteert de Leyden 
Academy de cursus en bevindingen van een 
pilot. In het najaar heeft de eerste pilot onder 
de noemer ‘Met plezier gezonder oud!’ 
plaatsgevonden in Amsterdam Zuidoost.  
 
Meer informatie over de bijeenkomst en aan-
melding kunnen jullie vinden in de bijge-
voegde uitnodiging. 
 
Wanneer: 13 februari 2023 
Waar: NoLimit, Geldershoofd 80, 1103 BG 
Amsterdam Zuidoost. Liever digitaal bijwo-
nen? Informeer voor de opties. 
Kosten: Gratis. 
Voor wie: Voor professionals die werken met 
50-plussers met laaggeletterdheid en zich be-
zig houden met thema’s als (basis)vaardighe-
den en/of participatie?  
Aanmelden: Heb je vragen of wilt u zich 
aanmelden? Neem contact op met Miriam 
Verhage via verhage@leydenacademy.nl  
of bel naar 071-5240960 
 
Webinar Migranten ouderen en dementie 
In opdracht van het stedelijke programma Be-
ter Oud in Amsterdam wordt dit webinar ge-
organiseerd voor POH-Ouderen, wijkverple-
ging en casemanagers dementie. 
 
Gözde Duran Docent-onderzoeker lectoraat 
Goed Leven met Dementie Hogeschool Win-
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desheim neemt ons mee in de nieuwste ken-
nis over migrantenouderen en dementie en 
onderbouwt dit met kennis en inzichten en 
praktijkvoorbeelden.  Het webinar opgeno-
men en kan later teruggekeken worden. 
 
Wanneer: 31 januari 
Tijd: 15:00 - 17:00 
 
Er volgt na dit webinar een praktische verdie-
ping op dinsdag 7 februari 15.00-17.00. 
 
Meer informatie, en aanmelden voord webi-
nar op 31 januari, zie onderstaande link:  
https://www.elaa.nl/kennis-inspiratie/kalen-
der/2301/31-1-2023 
 
Post-bacheloropleiding Palliatieve Zorg  
Wil je alles weten over symptoommanage-
ment in de laatste levensfase van jouw pati-
enten? Of ben je geïnteresseerd in de theorie 
achter thema’s in palliatieve zorg? 
 
In de post-bacheloropleiding Palliatieve Zorg 
leer je op een professionele manier het ver-
schil te maken voor de patiënt en zijn naas-
ten.  Meer weten? Meld je dan aan voor onze 
online open middag op 31 januari van 16 tot 
17 uur via https://www.hu.nl/open-avond en 
kom meer te weten over deze opleiding. 
 
Mocht je dan niet kunnen en wil je meer infor-
matie over de opleiding zelf, die in maart 
2023 weer van start gaat? Stuur dan een be-
richt naar marjolein.vanmeggelen@hu.nl 
  
Terugkijken Webinar medicatiebeoordeling 

In opdracht van het stedelijke programma Be-

ter Oud in Amsterdam wordt dit webinar ge-

organiseerd voor POH-Ouderen. Tijdens dit 

webinar gaf Mireille van Bree, huisarts en di-

recteur GAZO, een presentatie over medicijn-

gebruik bij ouderen. Menno Siegersma, apo-

theker Holendrecht GAZO, ging dieper in op 

bijwerkingen en de onderlinge effecten van 

medicijnen bij ouderen. 

 

De gemiddelde score van het webinar was 

een 7,7. Er werden ook verbeterpunten ge-

noemd, die we ter harte nemen. 

Bekijk hier het webinar 'medicatiegebruik bij 

ouderen' - Elaa 

 

Webinar over naasten/mantelzorg in de pal-
liatieve fase.  
Graag attenderen we jullie op het webinar 
‘Mantelzorg’.  
Hierin komt ook het (educatie)filmpje dat 
door NPZA is gemaakt over de tentoonstel-
ling ‘Naasten’ van Maaike de Haan aan bod.  
Het webinar is gratis te volgen op 24 januari 
om 20.00 uur. 
 
In de palliatieve zorg spreken we vaak over het 
belang van persoonsgerichte zorg; zorg die af-
gestemd is op iemands persoonlijke behoeften, 
wensen en voorkeuren.  
Natúúrlijk staat degene die ernstig ziek is 
daarin centraal, maar hebben we daarbij ook 
genoeg oog voor de mantelzorger?  
 
Klik hier voor nadere informatie en om je aan 
te melden. 
 

Interessante websites/nieuwsbrieven voor 

POH-O in Amsterdam:  

▪ Nieuwsbrief Beter Oud Elke twee weken 

ontvang je de BeterOud nieuwsbrief boor-

devol informatie, tips en interessante 

links. 

▪ Pagina voor huisartsenpraktijken op web-

site buurtteam https://wijknetwerken.am-

sterdam/buurtteams/huisartsen/ 

▪ https://www.huisarts-migrant.nl/  

▪ https://www.patz.nu/nieuws 

▪ Artikel in de TvPO over de RUDAS (cogni-

tieve testen voor ouderen met een migra-

tieachtergrond) in Amsterdam. Zie pagina 

20 en 21. https://view.publitas.com/p222-

2174/12503-2022_17_06-i/page/20-21 

 

Onderwerp voor in deze nieuwsupdate 

Heb je zelf een onderwerp/nieuwsitem die je 

graag terug wilt laten komen in deze nieuws-

update? Geef het door: s.mak@elaa.nl  
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