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Stedelijke update ouderenzorg #13 
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.  
 

 

Mooi interview met POH-Ouderen uit Am-
sterdam Margien ten Kate 
“Laten we hopen dat er meer aandacht is voor 
de meerwaarde van de praktijkondersteuner 
ouderen en vooral: dat de financiering voor 
deze onmisbare functie blijft bestaan en struc-
tureel wordt!”  
Deze hartenkreet van Margien ten Kate heeft 
te maken met haar jarenlange ervaring als 
praktijkondersteuner ouderen. Wil je het vol-
ledige interview lezen, klink dan hier... 
 
Aankondiging Stedelijke monitoring pro-
gramma Beter Oud in Amsterdam  
Deze zomer ontvangen jullie de link naar de 
vragenlijst voor de jaarlijkse stedelijke moni-
toring van het programma Beter Oud in Am-
sterdam. Deze is ontwikkeld vanuit de werk-
groep ouderen van de Amsterdamse Huisart-
sen alliantie, Elaa en een aantal POH-O uit 
Amsterdam.  
 
Vorig jaar ging deze digitale vragenlijst naar 
alle huisartsenpraktijken, en werd deze door 
de huisarts en/of POH-Ouderen ingevuld. 
Voor een nog scherpere analyse, hebben we 
dit jaar vier aparte vragenlijsten ontwikkeld.  
- Voor de coördinator ouderenzorg 

- Voor de huisarts 

- Voor de POH-Ouderen  

- Voor de ouderen zelf (niet digitaal) 

Na de zomer ontvangen jullie een terugkop-
peling van de resultaten.  
 
Project Valanalyse 2.o.  
In Amsterdam start een project om het scree-
ningsinstrument valanalyse te onderzoeken, 
optimaliseren en in te korten, zodat deze in 
de praktijk sneller en eenvoudiger afgenomen 
kan worden. Het project is een uniek samen-
werkingsverband tussen Amsterdam UMC lo-
catie AMC, VeiligheidNL en GGD Amsterdam.  

Je kunt hier als POH-O een bijdrage leveren 
aan het optimaliseren van de Valanalyse door 
een online vragenlijst van ongeveer 12 minu-
ten in te vullen waarin je wordt gevraagd naar 
jouw gebruik, ervaringen en behoeften met 
betrekking tot de Valanalyse. Ook als je de 
Valanalyse niet gebruikt, maar hier wel be-
kend mee bent, kunt je meedoen aan het on-
derzoek.  
 
Meld transmurale incidenten (TIM). Daar le-
ren we in de keten in Amsterdam samen 
van! 
 In de zorg gaat wel eens wat mis. Om daar le-
ring uit te trekken is het Transmuraal Plat-
form Amsterdam in 2019 gestart met Trans-
muraal Incident Melden (TIM).  Sinds de start 
zijn in totaal 218 meldingen gedaan, waarvan 
61 meldingen (29%) vanuit huisartsen en 
daarvan 2 door een POH.  Uit gesprekken met 
POH's-Ouderen maken coördinatoren oude-
renzorg op dat POH's-O veel vaker transmu-
rale incidenten signaleren dan dit aantal mel-
dingen doet vermoeden. Onervarenheid met 
de TIM-meldingsprocedure en de angst dat 
dit veel tijd kost zijn mogelijk redenen om 
niet te melden. Herken jij jezelf hierin? Dan 
raden wij je aan: oefen op een rustig moment 
met het melden van een TIM via https://am-
sterdam-transmuraal.nl/tim (zonder op ver-
zenden te drukken).  
 
Wanneer melden  
Met incident melden wordt bedoeld het mel-
den van “alles wat niet de bedoeling is of niet 
volgens afspraak is verlopen”. Het gaat daar-
bij niet alleen om gebeurtenissen die tot 
daadwerkelijke schade voor patiënten heb-
ben geleid, maar ook om bijna-incidenten. 
Het doel van TIM-melden is om de kwaliteit 
van het transmurale zorgproces te verbete-
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ren. Het is pertinent niet de bedoeling om in-
dividuele medewerkers ter verantwoording te 
roepen! 
 
Voorbeeldredenen voor het melden van een 
TIM:  

• Gebrekkige of ontbrekende overdracht  

• Medicatiefouten  

• Ontslag met onvoldoende nazorg 

• Fouten in medisch dossier/dubbel dossier 

• Gemiste of discutabele diagnoses 

• Communicatieproblemen bij verwijzing 
 
Een transmuraal incident is een incident tus-
sen de eerste en tweede lijn. Voor interne 
meldingen binnen instellingen of praktijken 
bestaan andere mogelijkheden voor melden. 
 
Wie kunnen transmurale incidenten melden  
Amsterdamse huisartsenpraktijken (waaron-
der POH's), apothekers en specialisten van 
het BovenIJ Ziekenhuis, OLVG en het Antoni 
van Leeuwenhoek Ziekenhuis kunnen TIM-
meldingen doen. Binnenkort sluit Amster-
dam-UMC ook aan bij TIM.  
 
PaTz Amsterdam: tijdig-deskundig-samen 
PaTz staat voor palliatieve zorg thuis. Huis-
artsen / POH-Ouderen, (wijk)verpleegkundi-
gen en inhoudelijk deskundigen palliatieve 
zorg werken lokaal nauw samen. Samen be-
spreken ze patiënten van wie ze verwachten 
dat deze binnen 1 jaar gaan overlijden (Sur-
prise Question) en anticiperen ze op de zorg-
behoefte van de patiënt en zijn naasten. Een 
recent ontslag uit het ziekenhuis of het be-
spreken van behandelwensen kan aanleiding 
zijn voor het markeren van palliatieve zorg. 
 
Ook is het belangrijk dat betrokken professio-
nals onderling evalueren of de gewenst kwali-
teit van zorg geboden werd en hoe daarin is 
samengewerkt. Met deze gezamenlijke aan-
pak neemt de kwaliteit en deskundigheid van 
de palliatieve zorg in de eerste lijn toe. 
 
Wist je dat er regelmatig een PaTz Nieuws-
flits verschijnt? Lees hier het laatste nieuws. 
Wil je weten of de huisartsen waar jij mee sa-
menwerkt in een PaTz-groep zitten? Of wil je 
meer informatie hierover? Dan kun je contact 

opnemen met Marij Duijsters, 
m.duijsters@elaa.nl of 06 43 56 23 49. 
 
Update over ontwikkeling netwerk specia-
listen ouderengeneeskunde in de wijk in 
Amsterdam 
Specialisten ouderengeneeskunde (SO) in de 
eerstelijnszorg van de verschillende VVT-in-
stellingen in de stad gaan intensiever samen-
werken. In de wijk gebeurt dit in de praktijk al 
veel, maar dit wordt nu verder verstevigd van-
uit een gezamenlijk en stedelijk project. Een 
belangrijk doel van dit project is dat proces-
sen zoals aanmelding en verwijzing door huis-
artsen eenduidig en eenvoudiger worden. Te-
gelijkertijd zal de dienstverlening nog beter 
aansluiten op de toenemende zorgvragen en 
blijft de persoonlijke relatie tussen SO, huis-
arts en POH gewaarborgd. In het project 
wordt ook rekening gehouden met cBoards, 
dat door steeds meer huisartsenpraktijken als 
belangrijk communicatiesysteem in netwerk-
samenwerking wordt omarmd. Na de zomer 
volgt meer informatie over dit stedelijke pro-
ject. 
 
TIP! Er bestaat nu een overzicht van SO’s per 
gebied. Wil je de laatste versie van dit over-
zicht ontvangen? Stuur dan een mail naar 
s.mak@elaa.nl  
 
Vitaliteit bij 75-plussers voorspellen  
Het aantal thuiswonende ouderen van 75 jaar 
en ouder in Nederland groeit sterk. In 2040 
zal de groep van 75-plussers meer dan ver-
dubbeld zijn. Onderzoekers van Amsterdam 
UMC deden de afgelopen twee jaar onder-
zoek naar vitaliteit onder 75-plussers. 
 
Een factsheet met daarin de belangrijkste re-
sultaten op een eenvoudige manier weerge-
geven, is hier te downloaden. 
 
Onderwerp voor in deze nieuwsupdate 
Heb je zelf een onderwerp/nieuwsitem die je 
graag terug wilt laten komen in deze nieuws-
update? Geef het door aan Sabina Mak, 
s.mak@elaa.nl  
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