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Stedelijke update crisis COVID-19 #3  
Voor POH-Ouderen Amsterdam  
 
 
In deze update staan recente stedelijke ontwikkelingen in de zorg voor ouderen tijdens de crisis 
door COVID-19. Het is goed om van deze informatie op de hoogte te zijn, en mee te nemen in 
jullie werk.  
 
Heb jij zelf informatie, tips of vragen die je graag met collega’s POH-O wilt delen? Mail deze naar 
Sabina Mak (s.mak@elaa.nl).  

 

Afspraken registratie ouderenzorg voor 
goede overdracht van huisartsen via LSP 
vastgesteld  
Voor een goede overdracht waarbij essentiële 
informatie goed zichtbaar is via LSP op de 
HAP (zoals behandelwensen en  contactper-
sonen) vraagt de Amsterdamse Huisartsen al-
liantie (AHa) een aantal afspraken en ICPC-
codes voor registratie ouderenzorg in het HIS 
te hanteren. Zie bijlage - in de mail bij deze 
update - vind je het overzicht van deze afspra-
ken op 1A4. Dit overzicht staat ook op 
HaWeb. De afspraken zijn door meerdere 
huisartsen voor alle HIS systemen in de prak-
tijk getoetst en werken voor: OmniHIS, Mi-
croHIS, TetraHIS, Promedico en Medicom. 
Als je hier vragen over hebt, neem contact op 
met de coördinator ouderenzorg van jullie or-
ganisatie. Zij bundelt alle vragen en brengt 
deze in bij de projectgroep ouderen van de 
AHa.  
 
 
Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amster-
dam: informatie over organisatie van oude-
renzorg tijdens Covid-19 crisis. 
In de bijlage bij deze update staat de laatste  
informatie over de organisatie van ouderen-
zorg. Daarin o.a. een overzicht van het beleid 
voor opname van cliënten op ELV, GRZ en 
WLZ crisisbedden. Het doel van dit beleid is 
cliënten zo lang mogelijk in een veilige omge-
ving te houden. Plaatsing van patiënten met 
de diagnose COVID-19 of een verdenking 
daarvan, die intramurale zorg nodig hebben, 
wordt georganiseerd via het Aanmeldportaal 
Tijdelijke Zorg Amsterdam telnr. 020-262 81 
12. De triagisten zijn 7 dagen per week bereik-
baar van 8.30 tot 23 uur. Zij hebben inzicht in 

het totaal aantal beschikbare bedden op de 
Covid-19 units in de regio en meestal ook 
daarbuiten. 
 
 
Hulp bij onderzoek naar de impact van CO-
VID-19 op het dagelijks leven van kwets-
bare ouderen 
Vorig week is de UvA met een consortium 
(o.a. met MEE, Pharos, Ben Sajet Centrum) 
begonnen met een studie naar de sociale im-
pact van het corona virus. Wat zijn de gevol-
gen van de maatregelen op kwetsbare groe-
pen? Onderzoeker Natashe Lemos Dekker 
(UvA) is voor dit korte onderzoek (3 maan-
den) op zoek naar kwetsbare ouderen die 
deel willen en kunnen nemen. Deelname be-
tekent een aantal gesprekken via de telefoon 
of via beeldbellen. Ken jij ouderen die in deze 
tijden extra moeilijkheden ervaren, en waar-
van je denkt dat zij openstaan en het aankun-
nen om hun ervaringen te delen? Dan zou je 
hen de bijgevoegde flyer kunnen mailen of 
meegeven?  
Voor meer informatie: n.lemosdek-
ker@uva.nl / 06-46313382 
www.coronatijden.nl 
 
 
10 tips voor effectieve communicatie over 
corona met ouderen   
Mensen in de zorg, en daarbuiten, staan voor 
de uitdaging om ouderen te informeren over 
het coronavirus en de maatregelen. Weten-
schappers en experts op het gebied van oude-
rencommunicatie hebben hun kennis gebun-
deld voor 10 tips voor effectieve communica-
tie met ouderen.  
Bekijk hier de 10 tips  
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Bezoek Palliaweb voor actuele informatie 
rondom COVID-19 en palliatieve zorg 
Palliaweb wordt vrijwel dagelijks voorzien van 
actuele informatie rondom COVID-19 en palli-
atieve zorg. In de meest recente updates is 
o.a. het document 'Handvat gespreksvoering 
met kwetsbare patiënten over behandelwen-
sen' voor mensen die thuis verblijven, opge-
nomen.  
 
Opsteker! Een huisarts in Amsterdam gaf 
aan dat ze niet had geweten hoe ze de afge-
lopen weken zo goed door was gekomen zon-
der haar nieuwe POH-O. 
 
 
Websites met betrouwbare en actuele in-
formatie over COVID-19  
 https://www.nhg.org/coronavirus 

 http://www.spoedhag.nl 

 https://palliaweb.nl/corona. 

 https://www.pharos.nl/coronavirus/   
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