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Stedelijke update ouderenzorg #7 
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.  

 

Stadsbrede samenwerking Amsterdam Vi-
taal & Gezond 2020-2024 
Veranderingen zijn nodig om Amsterdam-
mers ook in 2040 ondersteuning en zorg te 
bieden die bij hen past. SIGRA, gemeente 
Amsterdam, Zilveren Kruis en Cliëntenbelang 
zijn daarom samen een stadsbrede samen-
werking gestart. Inmiddels genoemd ‘Am-
sterdam Vitaal & Gezond’. Hier zullen ver-
schillende programma’s onder gaan vallen, 
waar jullie ook mee te maken zullen krijgen. 
Voor meer informatie, zie hier op de website 
van SIGRA en de PPT in de bijlage.  
 
 
Webinar over de WijkKliniek 27 augustus  
 
Datum:  donderdag 27 augustus  
Tijdstip:  17-00-18.30 uur  
Kosten:  geen 
Accreditatie:  aangevraagd (huisartsen, SO 
  en V&VN) 
Aanmelden:  via m.splinter@amster-

damumc.nl (vermeld: naam, 
mailadres, BIG-nummer, 
functie en werkplek) 

 
Om alle ketenpartners uit de regio Amster-
dam te informeren over, en beter te verbin-
den aan de WijkKliniek organiseert De Wijk-
Kliniek op 27 augustus  een Webinar via 
Zoom. De WijkKliniek is een ziekenhuis waar 
ouderen uit de regio, die acuut medisch speci-
alistische zorg nodig hebben, opgenomen 
kunnen worden en er aandacht is voor be-
houd van functionaliteit en herstel. Tijdens de 
Webinar laten medewerkers van  de WijkKli-
niek van binnen zien en vertellen o.a. meer 
over toegang en doorverwijzing naar de Wijk-
Kliniek. Voor meer informatie over workshops 
en aanmelden 
 

Nieuwe ronde SET COVID-19 2.0: zorg en 
ondersteuning op afstand 
Als aanbieder van zorg en ondersteuning van-
uit de WMO, wijkverpleging, huisartsenzorg 
en/of GGZ kun je mogelijk gebruikmaken van 
de noodregeling SET COVID-19 2.0. Nu 1,5 
meter afstand voorlopig de norm blijft en di-
gitale zorg meer onderdeel van het ‘nieuwe 
normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en 
hun cliënten behoefte hebben aan digitale 
toepassingen voor zorg op afstand. 
De regeling verstrekt subsidie aan aanbieders 
die structureel gaan inzetten op digitale zorg 
op afstand aan o.a. thuiswonende kwetsbare 
ouderen (mits zij voldoen aan de gestelde 
voorwaarden). Je kunt subsidie aanvragen via 
https://mijn.rvo.nl/nl/home vanaf maandag 27 
juli tot en met 30 november 2020, of totdat  
de subsidieplafonds (23 miljoen voor huisart-
sen) is bereikt. Interesse, wees er dus snel bij!   
 
 
Cursus ‘De Zorg de baas’ voor mantelzor-
gers uit Amsterdam   
In deze cursus van vijf bijeenkomsten gaan 
mantelzorgers (max. 12) samen aan de slag. 
Zij leren hoe en bij wie zij steun kunnen vra-
gen, tips om de zorg zo te regelen dat zij 
meer energie over houden. Mantelzorgers uit 
alle stadsdelen zijn welkom. In het najaar van 
2020 wordt de cursus 3x gegeven. Mantelzor-
gers kunnen zich aanmelden bij Markant 
(deelname is gratis). 
 
 
Folder voor ouderen uit Amsterdam e.o. 
over verhuizen naar een verpleeghuis 
Verpleeghuizen in de regio’s Amsterdam, 
Amstelland en de Meerlanden hebben zich in-
gezet voor de kwaliteitsverbetering van de 
verhuizing naar een verpleeghuis. Onderdeel 
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hiervan is het aanbieden van heldere, eendui-
dige folder over het gehele verhuisproces: 
vanaf het moment dat een opname voor het 
eerst overwogen wordt tot het moment dat 
de verhuizing achter de rug is.  
 
 
Hackathon, Hacking Health Amsterdam 
(HHA) op 10, 11 en 12 september 
Een hackathon is een evenement waarin 
teams van deelnemers non-stop bezig gaan 
om binnen een korte tijd oplossingen voor 
aangereikte casussen te denken. Een team 
bestaat idealiter uit leden met verschillende 
achtergronden, bijvoorbeeld een onderne-
mer, een programmeur, een gamedesigner, 
een zorgprofessional en een student. De 
teams voor de hackathon worden gevormd 
tijdens het evenement. Een team werkt drie 
dagen aan hun prototype en krijgt daarbij 
hulp van coaches en een expert team. Ook 
worden er gedurende de hackathon allerlei 
workshops gegeven. Vind je het leuk en inte-
ressant om deel te nemen? Meer informatie, 
zie hier.   
 
 
Nieuwsitems rondom corona 
 
Welzijn op recept in coronatijd 
Met een infographic en Q&A (veel gestelde 
vragen) wil het landelijk kennisnetwerk Wel-
zijn op Recept zorgprofessionals, stimuleren 
om juist in deze coronatijd extra in te zetten 
op het welzijn van inwoners en daarbij ge-
bruik te maken van Welzijn op Recept. Be-
langrijk is het besef dat in coronatijd Welzijn 
op Recept, met een paar kleine aanpassingen, 
een zinvolle en goede verwijzing blijft. 
 
 
Actuele informatie Pharos over coronavirus 
in veel verschillende talen  
Hier vind je voor elke taal een versie. Oudere 
versies vanuit Pharos zijn relatief veilig, maar 
niet meer actueel.  
Pharos past de documenten continu aan. Wil 
je zelf hier actief op de hoogte worden ge-
bracht van updates, meld je aan voor de con-
tactlijst.   
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