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Stedelijke update ouderenzorg #11 
Voor POH-Ouderen Amsterdam  
 
 
In deze update staan 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 Wet zorg en dwang (Wzd) in de 
thuissituatie voor huisartsen én POH-Ouderen  
21 april 17:15 tot 18:15 uur  
Tijdens deze Webinar geeft Irme de Bonth (expert 
Wzd van Vilans) uitleg over de essentie van de 
Wet zorg en dwang (Wzd), waarin het met name 
gaat over goede zorg voor kwetsbare ouderen 
met een psychogeriatrische aandoening. En gaan 
we in op het belang van goede samenwerking in 
de wijk rondom deze kwetsbare doelgroep. Wat 
heb je al met elkaar georganiseerd wanneer een 
situatie (plotseling) complex wordt? Een Amster-
damse huisarts, specialist ouderengeneeskunde, 
en casemanager dementie delen een ervaring die 
het belang laten zien van goede samenwerking en 
het volgen van deze nieuwe wet. We sluiten af 
met een ‘digitale overhandiging’ van de handrei-
king Wzd voor Amsterdamse huisartsen, die ná de 
Webinar ook te downloaden zal zijn op de website 
van de Amsterdamse Huisartsen alliantie. 
 
80 plekken beschikbaar. Vol = vol! Inschrijven via 
website Elaa.  
 
Contact voor verwijzing naar cognitieve scree-
ning bij ouderen met migratieachtergrond 
Voor een cognitieve screening bij oudere eerste 
generatie migranten kunnen huisartsenvoorzie-
ningen een getrainde specialist ouderengenees-
kunde (SO) of POH-Ouderen inschakelen. Door 
deze screening in de eerste lijn aan te bieden, 
wordt gehoopt meer ouderen met cognitieve pro-
blemen te bereiken. Deze dienstverlening wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar. 
 
Wil je een patiënt voor deze cognitieve screening 
aanmelden? Er zijn twee routes:  
1. Stuur je verwijzing via secure mail (+ aange-

hecht de verwijsbrief) door naar de projectco-

ordinator OLVG: Rojen Helbest,  

r.b.helbest@olvg.nl.  

2. Binnenkort via cBoards ouderen, onder kopje 

verwijsgegevens.  

Meldpunt ouderenmishandeling GGD onder Vei-
lig Thuis 
Ouderen die mishandeld worden vertonen vaak 
bepaald gedrag. Enkele signalen kunnen zijn: 

 De oudere krijgt geen kans met de hulpverle-

ner te praten zonder aanwezigheid van de 

vermoedelijke dader. 

 De verzorger vertoont verschijnselen van 

overbelasting. 

 De huishouding en de verzorging van de ou-

dere worden verwaarloosd. 

 De verzorger scheldt of schreeuwt tegen de 

oudere in het bijzijn van een hulpverlener. 

 De oudere geeft onsamenhangende of tegen-

strijdige verklaringen voor lichamelijke ver-

wondingen. 

Voor het melden van een vermoedelijk geval van 

ouderenmishandeling kun je terecht bij Veilig 

Thuis. Bel gratis 0800 – 2000, 24 uur per dag, 7 da-
gen per week. Of neem direct contact op met Vei-
lig Thuis Amsterdam-Amstelland 020 – 7983798.  
 
Update over cBoards ouderen 
In Amsterdam wordt in twintig huisartsenpraktij-
ken de toepassing van cBoards met een Ouderen-
board uitgeprobeerd.  
Deze digitale communicatietool tussen huisart-
sen/POH-Ouderen en wijkverpleegkundigen en 
andere professionals moet de communicatie on-
derling en met kwetsbare ouderen en mantelzor-
gers vergemakkelijken. Het programma Beter 
Oud Amsterdam bepaald de inhoud, de uitvoering 
ligt bij een projectteam implementatie Virtual 
Ward.  
 
Ben je geïnteresseerd, sluit dan een keer aan bij de 
Webinar die wordt gegeven op 20 april en 25 mei. 
(zie www.sigra.nl) of mail voor meer informatie 
Kirsten van der Klein k.vanderklein@elaa.nl of  
M. v.d. Leij mvdleij@sigra.nl. 
 
POH-Ouderen in Zuidoost over ‘Valpreventie 
doe je samen’ 
Donderdag 25 maart jl. is er in Amsterdam Zuid-
oost een bijeenkomst georganiseerd door de GGD 
in samenwerking met MedZZo en GAZO. In deze 
online sessie zijn POH-Ouderen en POH-Somatiek 
bijgepraat over het thema valpreventie. Er is 
vooral ingegaan op de rol die praktijkondersteu-
ners kunnen hebben rond valpreventie. Ook de 
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onderwerpen medicatie en vallen en samenwer-
king met ergo- en fysiotherapeut waren onderdeel 
van gesprek. Deze aanpak is een samenwerking 
tussen de GGD en het programma Beter Oud Am-
sterdam.  
 
Wil je ook zo’n bijeenkomst in jouw gebied? Neem 
contact op met Annelies Krikke 
(akrikke@ggd.amsterdam.nl) of Mathilde Dijk 
(m.dijk@elaa.nl).  
 

Alvast meer weten over de Amsterdamse Aanpak 
Valpreventie? Kijk dan op: https://laatjenietval-
len.nl/. 
 
 
Andere evenementen 
 
 

 
Klik op de banner om naar de website te gaan. 
 
 
Training ‘Levensvragen signaleren’  
In deze scholing van één dagdeel krijg je informa-
tie en handvatten om levensvragen te signaleren. 
De scholing wordt gegeven door geestelijk verzor-
gers die zijn aangesloten bij het Centrum voor Le-
vensvragen (CvL). De workshop duurt 3,5 uur. 
 
Na afloop kun je: benoemen wat zingeving is, je 
eigen zingeving benoemen, een luisterende hou-
ding aannemen, signalen omschrijven die wijzen 
op zingevingsvragen, een openingsvraag voor een 
gesprek over levensvragen formuleren, doorver-
wijzen naar een geestelijk verzorger via het CvL. 
 
Datum: 5 mei of 8 september 2021.  
Tijd: 13:00 – 16:30 uur. 
Locatie: nader te bepalen of digitaal via Zoom. 
Kosten: geen.  
Accreditatie: De scholing is geaccrediteerd voor 3 
accreditatiepunten. 
Aanmelden: Je kunt je aanmelden voor deze scho-
ling tot 1 mei via deze link.  
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