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Stedelijke update ouderenzorg #6 
Voor POH-Ouderen Amsterdam  
 
 
 
In deze update staan recente 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.  

 

Delen van tips voor goede en veilige manier 
van werken in de zorg voor ouderen  
Op de oproep uit de vorige nieuwsupdate 
voor het delen van tips om de reguliere oude-
renzorg weer op te starten, hebben we via de 
SAG de handreiking ‘POH –werken in het 
nieuwe normaal’ ontvangen, zie bijlage.   
Heb jij ook tips, stuur ze door naar Sabina 
Mak s.mak@elaa.nl en jullie tip komt in de 
volgende nieuwsupdate aan bod!  
 
 
Special Beter Oud in Amsterdam  
Middels het programma Beter Oud in Am-
sterdam zetten de zorggroepen vanuit de 
Amsterdamse Huisartsen alliantie, met on-
dersteuning vanuit Elaa, in op het verbeteren 
van integrale zorg voor kwetsbare ouderen in 
en vanuit de huisartsenvoorziening.  
Lees in de Special Beter Oud in Amsterdam 
hoe het programma ervoor staat, en wat de 
ervaringen zijn mede ook in deze coronatijd. 
In de Special staan 9 interviews met o.a. een 
POH-O, huisarts, SOG, Amsterdamse oudere 
en de projectleider van het programma.  
 
 
WijkKliniek goed bereikbaar voor huisart-
sen/POH-O 
De WijkKliniek, is een geriatrisch ziekenhuis 
voor kwetsbare ouderen met een klinische 
opname. Als er sprake is van een acute situa-
tie (bijv. pneumonie, delier, nieuwe klachten 
van onbegrepen vallen of onbegrepen plotse-
linge functionele achteruitgang) kunnen huis-
artsen/POH-O, SOG contact opnemen. Dit 
doen huisartsen in Amsterdam op dit mo-
ment nog weinig, en de oproep is nu om dit 
vooral wél te doen! De WijkKliniek is er niet 
alleen voor stadsdeel Zuid-Oost maar voor 
heel Amsterdam e.o.  

Contact WijkKliniek: Internist ouderenge-
neeskunde of klinisch geriater is 24/7 bereik-
baar via 020-5660559. Dan kun je direct laag-
drempelig overleggen of iemand in aanmer-
king komt voor de wijkkliniek of wat een be-
tere optie voor de patiënt is (JZOJP). 
 
De projectgroep ouderen wil, samen met de 
WijkKliniek, een werkbezoek organiseren om 
eens een kijkje te nemen. Je kunt je hier t.z.t. 
voor opgeven via jouw eigen coördinator.  
 
 
Dementiebrigade – herstel en doorontwik-
keling ketens dementie  
Om ervoor te zorgen dat mensen met de-
mentie en hun naasten zo lang en prettig mo-
gelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en 
meedoen in de wijk is het belangrijk dat zorg-
ketens en welzijnsnetwerken nauw samen-
werken. Zilveren Kruis en Gemeente Amster-
dam wil dit stimuleren en vraagt ieder stads-
deel hiervoor een plan in te dienen voor het 
herstel en de doorontwikkeling van de ketens 
dementie. Uitgangspunt hierbij is de beleids-
brief dementie  en de zorgstandaard demen-
tie. 
 
Op 29 juni van 14.30 tot 16.30 uur wordt er 
online een conferentie georganiseerd over 
deze ontwikkeling genaamd ‘Leven met De-
mentie in Amsterdam’. Het kernteam nodigt 
POH-O, huisartsen en iedereen die een rol 
heeft bij de organisatie van zorg voor mensen 
met dementie uit om deel te nemen aan deze 
online conferentie. Je kunt je aanmelden bij 
Gracia Velland: G.Velland@amsterdam.nl 
 
Daarna ontvang je het programma en nadere 
informatie ter voorbereiding op de conferen-
tie. 
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Artikel Amsterdam ‘De crisis heeft de sa-
menwerking in de wijk versterkt’  
Lees in dit artikel hoe de huisartsen de crisis 
hebben ervaren. Waar zijn ze trots op? Wat 
zijn lessons learned? “We zijn namens de huis-
artsen een aanspreekbare partner geweest”, 
zeggen Corine van Geffen, directeur Huisart-
senposten Amsterdam, en Stella Zonneveld, 
medisch directeur ROHA. 
 
Lees hier het volledige artikel  
 
 
Gratis mantelzorgondersteuning via Man-
telSupport  
MantelSupport (samenwerking tussen Man-
telaar & Family Supporters) is een laagdrem-
pelige dienstverlener: zorgstudenten onder-
steunen patiënten gratis thuis. Hierbij kan het 
gaan om eenzame ouderen, maar ook om 
overbelaste mantelzorgers. MantelSupport 
organiseert de huisbezoeken door de zorgstu-
denten van twee keer twee uur per week bij 
patiënten. De WMO ambulante zorg ver-
goedt de kosten van deze mantelzorg.   
 
De zorgstudenten bieden ondersteuning 
door: boodschappen te doen; een praatje te 
maken, samen te koken en/of te eten, licht 
huishoudelijke taken over te nemen, hulp bij 
wassen en aankleden, begeleiding bij medi-
sche bezoeken.  
 
Wil je een patiënt doorverwijzen? Neem dan 
contact op met MantelSupport: 085-0643030 
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