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Stedelijke update ouderenzorg #10 
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.  

 

 
Rapport tussentijdse stedelijke monitoring Be-
ter Oud in Amsterdam 
Het programma Beter Oud in Amsterdam heeft 
als doelstelling om de integrale gestructureerde 
ouderenzorg in de huisartspraktijk te verbeteren, 
waarbij de inzet van een POH-Ouderen een be-
langrijk onderdeel is. Afgelopen maanden heeft de 
stuurgroep en projectgroep ouderen van de Am-
sterdamse Huisartsen alliantie een tussentijdse 
stedelijke monitoring onder alle deelnemende 
huisartsenpraktijken uitgezet. Bijna alle deelne-
mende praktijken hebben de vragenlijst ingevuld 
(99% response). 
  
Download hier het volledige rapport van de tus-
sentijdse stedelijke monitoring Beter Oud in Am-
sterdam. 
 
Start maatwerkopleiding POH-Ouderen Am-
sterdam in maart!  
Begin maart start weer een nieuwe scholing: 
Maatwerkopleiding POH-Ouderen Amsterdam. 
Dus schrijf jezelf in, als je de opleiding nog niet ge-
volgd hebt, of tip je collega! Meer hierover lees je 
op de website van Inholland Academy.  
 
Hoe werkt de Wet Zorg en Dwang  (WZD) in 
Amsterdam 
De Wet Zorg en Dwang (WZD) brengt verandering 
in verantwoordelijkheden en taken in de regio 
Amsterdam met zich mee. Ook voor de procedu-
res Rechterlijke Machtiging (RM) en In Bewaring 
Stelling (IBS) vanuit de thuissituatie. 
 
Vanaf 1 januari 2021 wordt het opstellen van de 
medische verklaring ten behoeve van een RM bin-
nen de WZD voor ouderen door een specialist ou-
derengeneeskunde gedaan. Het benaderen van 
een onafhankelijke specialist ouderengenees-
kunde die de verklaring opstelt, kan via het aan-
meldportaal. De IBS procedure binnen de WZD 
gaat vanaf 1 januari 2021 deels via een specialist 
ouderengeneeskunde, maar de crisisdienst blijft 
het eerste aanspreekpunt. 
 
Meer over de procedure lees hier. Tevens staan 

daar de telefoonnummers van het aanmeldportaal 
en de crisisdienst. 
 
Ontwikkeling handreiking voor huisartsen WZD 
in de ambulante setting  
Stedelijk zijn partijen bezig met de ontwikkeling 
van een handreiking voor Amsterdamse huisart-
sen. Deze handreiking helpt huisartsen alle proce-
dures in de WZD zo goed mogen te doorlopen.  
 
Deze handreiking zal bestaan uit vier delen waarin 
de verantwoordelijkheden en taken van de huis-
arts staan beschreven:  
1. Voorafgaand aan een aanvraag van artikel 21 

bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ ). 

2. Bij de aanvraag van een medische verklaring 

(MV) t.b.v. van een Rechtelijke Machtiging 

(RM) of In Bewaring Stelling (IBS). 

3. Bij de RM-zitting. 

4. Bij realiseren opname. 

Voor meer informatie, neem contact op met 
s.mak@elaa.nl  
 
Webinar cBoards Ouderen board  
In Amsterdam wordt in de zorg rond kwetsbare 
ouderen in toenemende mate samengewerkt tus-
sen huisarts, thuiszorg en ziekenhuis. Een belang-
rijk hulpmiddel bij deze samenwerking is het net-
werkzorg platform cBoards van Caresharing.  

Tijdens deze online kennismaking demonstreert 
Caresharing de mogelijkheden die cBoards biedt 
om slimmer en effectiever samen te werken. Ui-
teraard is er ruimte voor interactie en vragen.  

De komende vier Webinars zijn gepland op dins-
dag van 16.30 tot 17.30 uur op de volgende data: 

 12 januari 2021 
 26 januari 2021 
 9 februari 2021 
 23 februari 2021 

Wil je een Webinar bijwonen? Stuur een mail naar 
Mariëtte van der Leij. De Webinars zijn te volgen 
via deze link.  

https://www.elaa.nl/images/Ouderenzorg/2020-12-21_Rapport_stedelijke_monitoring_BOA.pdf
https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/zorg-en-samenleving/maatwerkopleiding-poh-ouderen-amsterdam/praktische-informatie/
https://www.sigra.nl/nieuwsbericht/hoe-werkt-de-wet-zorg-en-dwang-voor-ouderen-amsterdam
mailto:s.mak@elaa.nl
mailto:MvdLeij@sigra.nl?body=webinar%20cboards
https://beeldbellen.caresharing.com/d1887df2-345f-406e-84ed-19a905d1dd52
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Laagdrempelige cognitieve screening voor eer-
ste generatie migrant in eerste lijn 
Amsterdamse huisartsen kunnen vanaf nu laag-
drempelig een getrainde specialist ouderenge-
neeskunde (SO) of POH-Ouderen inschakelen 
voor een cognitieve screening bij oudere eerste 
generatie migranten. Door deze screening in de 
eerste lijn aan te bieden, wordt gehoopt meer ou-
deren met cognitieve problemen te bereiken. 
Deze screening in de eerste lijn komt voort uit een 
samenwerking tussen de afdeling geriatrie van 
OLVG, de Adviesgroep Ouderen van de Amster-
damse Huisartsen alliantie, het netwerk van SO’s 
in de wijk en Elaa. Meer informatie, zie het vol-
gende nieuwsbericht  
 
De leidraad proactieve zorgplanning is beschik-
baar  
Onderdeel van het programma Beter Oud in Am-
sterdam is proactieve zorgplanning, of advance 
care planning (ACP). Daarbinnen past het gesprek 
met de patiënt en naasten over wensen over toe-
komstige zorg. Door COVID-19 is het belang van 
ACP extra duidelijk geworden.  
 
Een onderzoek van NIVEL komt als werkzaam ele-
ment bij het organiseren van ACP om op tijd te be-
ginnen met ACP en niet pas als het overlijden zeer 
nabij is. Daarnaast is van belang dat de huisarts 
vervolggesprekken heeft met de patiënt om na te 
gaan of behoeften en wensen veranderen en of af-
spraken moeten worden bijgesteld. 
 
Vanaf nu is voor zorgverleners in elke zorgsetting 
een hulpmiddel beschikbaar om proactief de zorg 
voor kwetsbare patiënten gezamenlijk met hen te 
plannen. Een speciaal ontwikkelde leidraad be-
schrijft het proces om te komen tot het vastleggen 
van de behandelwensen en -grenzen van individu-
ele patiënten: eenduidig, uniform én overdraag-
baar. Voor meer informatie, zie hier  

Voor elkaar in Amsterdam  
Waarschijnlijk wel bekend, maar toch weer even 
aandacht hiervoor, ook nu we in een tweede lock-
down zitten. Voor Elkaar In Amsterdam is een sa-
menwerkingsverband tussen Amsterdamse soci-
ale buurtorganisaties. 
Zij bieden in deze onzekere tijden, voor de oudere 
en/of kwetsbare Amsterdammer, sociaal contact 
en praktische hulp. Meer informatie, zie hier: 
https://voorelkaarinamsterdam.nl/ 
 
Webinar over PGB in de Wlz 17 februari  
Een Wlz–indicatie geeft toegang tot opname in 
een zorginstelling: intramurale zorg. De zorg kan 
dan ook thuis worden ingezet, als zorg in natura of 

met een persoonsgebonden budget (pgb). Hoe 
ziet de route naar pgb er in grote lijnen uit in de 
Wlz? En hoe kunt u als zorgprofessonial uw cliënt 
hierbij helpen? Freke Schoemaker is mantelzorg-
makelaar en auteur van het boek: PGB natuurlijk! 
Als je zélf je zorg wilt regelen. In dit webinar geeft 
zij tips en beantwoordt uw vragen. Meer informa-
tie zie hier.  
 
Thuisgekookt voor kwetsbare ouderen  
Er staan zo'n 1.300 Amsterdamse thuiskoks klaar 
om lekkere maaltijden te delen. Ken je een oudere 
die het fijn zou vinden als er iemand de komende 
tijd op vaste basis een lekkere en verse maaltijd 
maakt en wellicht ook even langsbrengt?  
Laat het ons dan alsjeblieft even weten aan Thuis-
gekookt. Zij gaan dan op zoek naar een thuiskok 
in de buurt, die met veel liefde een portie extra 
kookt en ook even langsbrengt. Wil je meer infor-
matie of iemand opgeven? Laat het weten via mail 
(info@thuisgekookt.nl) of telefoon (06 83 90 37 
21). 
 
Oproep Ben Sajet Centrum om mee te praten in 
een nieuw onderzoek over ‘De Crisis Voor Zijn’.  
Per september 2020 is het Ben Sajet Centrum – 
een academische werkplaats op het gebied van 
ouderenzorg en gehandicaptenzorg – gestart met 
het onderzoeksproject ‘De Crisis Voor Zijn’.  
Het onderzoek richt zich op de volgende vraag:  
Hoe speelt vertrouwen tussen het formele en in-
formele netwerk een rol in het voorkomen van cri-
ses bij mensen met een kwetsbare thuissituatie in 
de grootstedelijke context. Als eerstelijnsprofessi-
onals die nauw samenwerken met mantelzorgers 
en informele zorg wil het Ben Sajet Centrum ook 
graag met een aantal POH-Ouderen in gesprek 
over dit thema.  
Praat jij graag mee vanuit jouw eigen waardevolle 
ervaringen in de praktijk, en wil je deelnemen aan 
een van de focusgroepen (digitaal)? Aanmelden 
kan per mail bij Soukaina el Jaouhari: 
soukaina@bensajetcentrum.nl  
 
Webinar “Ouderen langer zelfstandig thuis! 
Maar hoe dan? 22 februari  
Op 22 februari van 14:30-16:00 vindt een webinar 
plaats voor professionals uit het zorg-, welzijns-, 
woon- en ontwerpdomein die betrokken zijn bij 
projecten rondom wonen, zorg, nieuw- en ver-
bouw voor ouderen (en andere kwetsbare groe-
pen). Clemtentine Mol, beleidsmedewerker van 
het Ben Sajet Centrum en auteur van het rap-
port ‘Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe 
dan?’ draagt hiermee bij aan noodzakelijke inzich-
ten voor het langer thuis kunnen wonen van oude-
ren. Voor meer informatie en deelname zie hier. 

https://www.elaa.nl/actueel/48-ouderenzorg/1098-laagdrempelige-cognitieve-screening-voor-eerste-generatie-migrant-in-eerste-lijn
https://www.elaa.nl/actueel/48-ouderenzorg/1098-laagdrempelige-cognitieve-screening-voor-eerste-generatie-migrant-in-eerste-lijn
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/advance-care-planning-de-huisartspraktijk-begin-op-tijd-en-documenteer?utm_source=Nivel+attendering&utm_campaign=56aaa2a5a7-2020_11_16_acp&utm_medium=email&utm_term=0_caebd11ec3-56aaa2a5a7-98667457
https://palliaweb.nl/publicaties/leidraad-proactieve-zorgplanning-(1)
https://voorelkaarinamsterdam.nl/
https://www.mantelaar.nl/webinar-zorgprofessionals
mailto:info@thuisgekookt.nl
mailto:soukaina@bensajetcentrum.nl
http://bensajetcentrum.nl/assets/2021/01/Ouderen-langer-zelfstandig-thuis-Maar-hoe-dan-Samenvatting.pdf
http://bensajetcentrum.nl/assets/2021/01/Ouderen-langer-zelfstandig-thuis-Maar-hoe-dan-Samenvatting.pdf
https://bensajetcentrum.nl/events/webinar-ouderen-langer-zelfstandig-thuis-maar-hoe-dan/

