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Stedelijke update ouderenzorg #9 
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.  

Webinar over ondersteunen bij dementie  
Op woensdag 28 oktober om 14:30 uur organi-
seert Mantelaar, i.s.m. ergotherapeut Annemarie 
Bolder, een Webinar over ‘Ondersteuning bij de-
mentie’ - veel praktische tips. Focus ligt op hoe je 
je cliënt het beste kunt helpen, zonder dat je de 
regie overneemt. Meld je hier gratis aan.  
 
Stoomcursus Zorgstandaard Dementie 
Nog meer over het onderwerp dementie. Tijdens 
een groots jaarevent Deltaplan Dementie worden 
er verschillende interessante workshops online ge-
geven.  
 
In een van de workshops ‘Stoomcursus Zorgstan-
daard Dementie 2020’ wordt je meegenomen in 
de opzet, het doel en de uitwerking van de zorg-
standaard. En vooral: hoe kun je daarmee nu zelf 
aan de slag. Onder andere de eerste ervaringen 
van gebruikers komen aan bod. Meld je hier aan.  
 
Pilot in Amsterdam ‘In gesprek met de burger’ 
Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen is 
het belangrijk te weten welke voorkeuren mensen 
hebben ten aanzien van zorg en behandeling, zo-
dat deze hierop kan worden afgestemd. Belangrijk 
is dat mensen hun voorkeuren kenbaar maken. 
Hiervoor is het nodig dat zij bewust zijn van de 
(on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan 
het levenseinde. Een manier waarop bewustwor-
ding van burgers wordt vergroot is het organise-
ren van informatiebijeenkomsten. In 2016 is er een 
pilot geweest. In 4 huisartspraktijken in Almere en 
Hilversum zijn informatieavonden gehouden voor 
mensen van 75 jaar en ouder. De huisarts gaf zelf 
voorlichting en beantwoordde vragen.  
 
‘In gesprek met de burger’ is een vervolgproject 
(gefinancierd door ZonMw) waarbij we landelijk 
het bestaande format door ontwikkelen. De plan-
ning is om begin 2021 te starten, de bijeenkom-
sten worden gehouden tot en met oktober 2022.  
 
Heeft jullie praktijk interesse om met ons mee te 
denken en heb je belangstelling om informatiebij-
eenkomsten te organiseren, neem dan contact op 
met Marij Duijsters. 

De 7 buurtteamorganisaties bekend  
Gelukkig geen grote verrassingen, het zijn de hui-
dige MaDi’s met hun samenwerkingspartners. 
Vanaf 1 april 2021 starten de eerste buurtteams en 
de komende periode gaan zij aan de slag met 
voorbereiden op de nieuwe werkorganisatie. 
Voor meer informatie, zie de website van Wijkzorg 
Amsterdam.  
 
Landelijke Valpreventieweek 
Het blijft nodig en actueel. Elke 4 min komt er een 
65-plusser na een val op de SEH. Ook in Amster-
dam willen we vallen zoveel mogelijk voorkomen. 
Van 28 september t/m 4 oktober was het de Nati-
onale Valpreventieweek. Op de website ‘Laat je 
niet vallen’ staan veel handige tips en leuke oefe-
ningen voor Amsterdamse senioren. 
 
Informatiefolder van Gemeente Amsterdam be-
reidt cliënt voor op gesprek met zorgmedewer-
ker 
De folder voorziet in de behoefte van cliënten om 
goed voorbereid te zijn op het eerste gesprek met 
de zorgmedewerker. Zorgmedewerkers kunnen 
de informatiefolder per mail of per post met de af-
spraakbevestiging mee te sturen.  
 
Met cliëntorganisaties is nauw contact geweest 
over de mogelijkheden om de positie van de cliënt 
te verstevigen. Een belangrijke conclusie was dat 
het voor cliënten niet altijd duidelijk is wat er aan 
het begin van het wijkzorgproces gaat gebeuren. 
Cliënten missen, al dan niet schriftelijke, informa-
tie voorafgaand aan het eerste gesprek met de 
zorgmedewerker.  
 
Voor POH-Ouderen hebben we tijdens de pilotpe-
riode van Beter Oud in Amsterdam iets soortge-
lijks ontwikkeld, zie de kennisbank ouderenzorg 
op de website van Elaa:  

 Voorbeeld Informatie om achter te laten na 

het huisbezoek door POH-Ouderen (Word) 

 Voorbeeld Informatiebrief over huisbezoek 

door POH-Ouderen (Word) 

Gebruiken jullie deze al? Zo ja, horen we graag jul-
lie ervaringen! Mail ze naar s.mak@elaa.nl  
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Folders voor ouderen over proces tijdelijke zorg  
Onderzoeker Lidwien van de Ven evalueerde afge-
lopen jaar het (gebruik van) het Aanmeldportaal 
Tijdelijke Zorg Amsterdam. Dit was haar afstu-
deerproject bij Ben Sajetcentrum, de academische 
leerwerkplaats in Amsterdam. Het onderzoek le-
verde o.a. twee folders op voor ouderen en man-
telzorgers over het proces naar tijdelijke zorg, en 
wat zij hiervan kunnen verwachten.  

 Download hier de flyer voor mantelzorgers. 

 Download hier de flyer voor ouderen. 

 Lees hier de samenvatting van het afstudeer-

project. 

 
Vragen over het afstudeerproject of aanvullingen 
op de flyers? Stuur een e-mail naar info@bureau-
lidwienvandeven.nl  
 
Begrijpelijke informatie over coronavirus  
De begrijpelijke informatie over het coronavirus 
wordt geregeld geactualiseerd en opnieuw ge-
test.. 
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