De ontwikkeling van de ouderenzorg in de huisartsenpraktijk Amsterdam

1. Reguliere ouderenzorg
Uitvoering

reguliere huisartsen zorg

Inzet POH-O

n.v.t.

Financiering

 Vergoeding POH-S, opslag voor 75+ (100%)
 Vergoeding POH-S, basistarief (door praktijk te bepalen)

2. Prestatie samenwerking kwetsbare ouderen
Uitvoering

Het doel van de samenwerking is een verbetering in de kwaliteit van leven en
het dagelijks functioneren voor de ouderen. Dit betekent dat u in de
samenwerking concreet bezig bent met:
 het identificeren van kwetsbare ouderen;
 het bespreken van individuele casuïstiek;
 het bepalen van een gezamenlijke aanpak (preventie en/of zorg), met een
duidelijke rolverdeling tussen de verschillende zorgverleners. Als het nodig
en nuttig is, legt u de aanpak vast in bijvoorbeeld een individueel zorgplan;
 het maken van afspraken over efficiënte en volledige informatieuitwisseling ten behoeve van de zorg voor de kwetsbare ouderen.
Naast het gebruik van LSP en/of Whitebox, wordt ook gebruik gemaakt van een
digitaal platform voor de communicatie met de zorgverleners rondom de
kwetsbare ouderen.

Inzet POH-O

Richtlijn: 2 uur per week per 100 patiënten van 75 jaar of ouder

Financiering

 Vergoeding POH-S, opslag voor 75+ (100%)
 Vergoeding POH-S, basistarief (50%)
 Vergoeding Prestatie samenwerking kwetsbare ouderen
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3. Integrale (kwetsbare) ouderenzorg: programma Beter Oud Amsterdam
Uitvoering

Basis is naast de prestatie samenwerking kwetsbare ouderen, de propositie
Zorgprogramma kwetsbare ouderen en de handreiking 'BETERE ZORG
OUDEREN'. De propositie en de handreiking geven o.a. het volgende aan:
 Stedelijke regie met stedelijke werkafspraken, maar wel regionaal ingevuld.
 Er moeten structureel MDO’s gehouden worden.
 Aanstelling POH-Ouderen voor 11 uur per kwetsbare oudere per jaar.
 POH-O moet 5 dagen per week (telefonisch) bereikbaar zijn: bijvoorbeeld bij
crisissituaties of binnen een adviserende rol. Bij waarnemende POH-O moet
deze toegang hebben tot relevante informatie (dit wordt nog verder
uitgewerkt).
 Goede afspraken met de VVT's.
 Werken met een communicatie-module met VVT en patiënt (in
ontwikkeling).
Naast het gebruik van LSP en/of Whitebox, wordt ook gebruik gemaakt van een
digitaal platform voor de communicatie met de zorgverleners rondom de
kwetsbare ouderen.

Inzet POH-O

6 uur per week per 100 patiënten van 75 jaar of ouder

Taken
POH-O

 Borgt dat alle bij de huisarts ingeschreven ouderen van 75 jaar en ouder in
beeld - en de medisch kwetsbare ouderen in zorg zijn.
 Stemt deze zorg voortdurend af met de wijkverpleging indien aanwezig.
 Borgt medicatieveiligheid. Doet jaarlijks en bij schakelmomenten (na
ziekenhuis-opname, aanpassing medicatie na polibezoek) het voorwerk en
de afronding ten behoeve van realisatie van de medicatiebeoordeling door
huisarts en apotheker.
 Is op de hoogte van werkelijk gebruik.
 Checkt en borgt continuïteit van transfer zorg bij kwetsbare ouderen
uitgaande van adequate transferactiviteiten vanuit het ziekenhuis.
 Regelt tijdelijke bedden, spoedbedden en andere opnames / verwijzingen.
 Faciliteert advance care planning – bereidt het gesprek voor zodat huisarts
uiteindelijk het gesprek met de patiënt kan voeren.
 Werkt samen met sociaal domein en ondersteunt mantelzorger. Is eerste
aanspreek-punt voor sociaal domein en mantelzorger, zorgt voor toeleiding
naar bijvoorbeeld Welzijn op Recept.

Functie-eis
POH-O
Financiering

Post-HBO opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn of vergelijkbaar





Vergoeding POH-S, opslag voor 75+ (100%)
Vergoeding POH-S, basistarief (50%)
Vergoeding Prestatie samenwerking kwetsbare ouderen
Vergoeding Propositie Zorgprogramma kwetsbare ouderen (via zorggroep
of GEZ)
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