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Stedelijke update ouderenzorg #15 
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.  
 

 

Rapport resultaten stedelijke monitor 2021 
Het rapport van de stedelijke monitoring 
2021 wordt 22 november door de stuurgroep 
ouderen besproken en daarna kunnen we het 
breed verspreiden. De eerste resultaten zijn 
erg mooi, hier alvast een aantal resultaten!: 
▪ 111 praktijken nemen deel aan Beter Oud 

in Amsterdam (bijna de helft van alle 

praktijk in Amsterdam). 

▪ In totaal 1486 uur inzet van POH-Ouderen 

per week, dat is omgerekend: 39,1 fte per 

week. 

▪ 80% van de huisartsen en 95% van de 

POH-Ouderen vindt dat de POH-Ouderen 

een positieve invloed heeft op samenwer-

king in de wijk. 

▪ Huisartsen en POH-Ouderen geven de sa-

menwerking (regelmatig contact en af-

stemming over de ouderenzorg) tussen 

de huisarts en POH-Ouderen gemiddeld 

een 8. 

▪ In deze monitoring ook het verhaal van  

3 mantelzorgers en 5 ouderen en hun per-

spectief op meerwaarde van de POH-O  

 
Webinar Financieringsstromen, tijdelijk ver-
blijf en palliatieve zorg op 7 december 
Door de toenemende complexiteit van wet- 
en regelgeving en financiering en de steeds 
vaker complexe en acute problematiek 
rondom kwetsbare patiënten, is het ingewik-
keld om de juiste zorg op de juiste plek te re-
gelen. Praktijkondersteuners zijn veel tijd 
kwijt met het regelen, en worden soms van 
het kastje naar de muur gestuurd. Het is niet 
altijd helder waar je moet zijn, maar ook wat 
je van anderen kan en mag verwachten.  
 
Het programma Beter Oud in Amsterdam 
vanuit de Amsterdamse Huisartsen alliantie 

organiseert een Webinar voor praktijkonder-
steuners ouderen in Amsterdam die hen helpt 
wegwijs te maken in de financieringsstromen, 
de routes naar tijdelijke zorg en de mogelijk-
heden van palliatieve zorg. Het Webinar is 
een combinatie van theorie en praktijk; door 
een uitleg van de financiering en de regels te 
combineren met praktijkvoorbeelden en ca-
sussen. Heb je een casus die je graag bespro-
ken ziet tijdens dit Webinar, geef deze dan 
aan bij je aanmelding.   
 
Het Webinar vindt plaats op 7 december van  
16.00-17.00 uur. Meld je hier aan.  Het webi-
nar is gratis 
 
Deelnemers cBoards Ouderen op de kaart 
Klik op deze kaart om te zien welke huisart-
senpraktijken en samenwerkingspartners zijn 
gestart met cBoards Ouderen. De kleuren re-
presenteren verschillende huisartsenwijk-
groepen. De kaart laat zien dat het gebruik 
van cBoards wijdverspreid is. 

 
Er zijn ook weer Webinars over netwerkzorg 
en het gebruik van cBoards Ouderen. Eerst-
volgende Webinar is: 
 
6 december 16.30-17.30 uur via MS Teams. 
 
Wil je deelnemen? Mail naar mvdleij@sigra.nl  

https://www.elaa.nl/kalender/2150/7-12-2021
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1g5X19AE7LeOecGr3WiC2JHGBmm02t7Bh&ll=52.361431456612785%2C4.880562850000003&z=12
mailto:mvdleij@sigra.nl
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1g5X19AE7LeOecGr3WiC2JHGBmm02t7Bh&ll=52.361431456612785%2C4.880562850000003&z=12
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Informatiebericht ‘Werkwijze aanmelden 
Crisiszorg Wlz’ 
Het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amster-
dam en het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg 
Amstelland/Haarlemmermeer hebben signa-
len ontvangen dat de procedure voor het aan-
melden van patiënten voor Crisiszorg Wlz on-
duidelijk is. Daarom hebben zij de informatie 
omtrent deze procedure op een rij gezet. 
 
Een patiënt kan worden aangemeld voor Wlz-
crisiszorg als er wordt voldaan aan alle hier-
onder genoemde voorwaarden: 
▪ De patiënt heeft een Wlz-indicatie of de 

huisarts verwacht dat de patiënt blijvend 

opgenomen moet worden. 

▪ Er is sprake van een acute verandering, en 

het gevaarscriterium is duidelijk aanwe-

zig. De patiënt dreigt een onacceptabel 

risico te lopen op lichamelijk en geestelijk 

letsel, dan wel zijn omgeving in gevaar te 

brengen. 

▪ Binnen 24 uur is intramurale zorg noodza-

kelijk, dus de inzet van thuiszorg (of ver-

hoging van de zorginzet) en inzet van 

mantelzorg zijn niet voldoende om het 

gevaarscriterium op te heffen. 

Meer informatie over de procedure o.a. over 
hoe aan te melden, klik op deze link.  
 
RUDAS training / screenen dementie ou-
dere migranten 
In februari 2022 willen Jos van Campen en 
Mirjam Goudsmit van het OLVG nogmaals 
een training verzorgen voor SO’s, POH-Oude-
ren en casemanagers dementie over: alge-
mene kennis over dementie bij migranten en 
een specifieke RUDAS training.  
De training zal ongeveer 2 tot 2,5 uur duren 
en vindt waarschijnlijk op een dinsdagmiddag 
of vrijdagochtend plaats. Heb je interesse, 
geef dit dan nu alvast aan bij Sabina Mak, 
s.mak@elaa.nl  
 
Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers 
van mensen met dementie met een migra-
tieachtergrond 
Op dinsdag 26 oktober jl. ontmoetten 15 
mantelzorgers met een migratieachtergrond 

7 experts, ervaringsdeskundigen en professio-
nals uit de dementiezorg. Onlangs heeft hun 
partner, vader of moeder de diagnose de-
mentie ontvangen waardoor de mantelzor-
gers met veel vragen zitten. 
Deze ontmoeting is bedoeld om een deel van 
de vragen te beantwoorden en een inkijkje te 
geven in ‘de wereld van de dementiezorg’ in 
Amsterdam. De informatiebijeenkomsten zijn 
een pilot op initiatief van Stichting Mantel-
zorg en Dementie, FamilySupporters, OLVG, 
Stichting Aminah en Elaa. Volgend jaar wor-
den nog drie bijeenkomsten georganiseerd: 
▪ dinsdag 18 januari 2022 

▪ dinsdag 21 juni 2022 

▪ dinsdag 4 oktober 2022 

E-learning palliatieve zorg bij migranten 
In het project 'Waardigheid in de laatste le-
vensfase voor patiënten van niet-westerse 
herkomst en hun naasten' is onderwijsmateri-
aal ontwikkeld over passende palliatieve zorg 
aan migranten. U vindt de e-learning hier.  

 
Ter inspiratie: Verdieping programma Beter 
Oud in Amsterdam  
Een mooi interview met Hilda Brouwer, prak-
tijkmanager van Ganzenhoef, over lokale net-
werken samenhangende ouderenzorg Am-
sterdam Zuidoost.  
 

 
Tips van een collega POH-Ouderen: 
▪ Nieuwsbrief Beter Oud Elke twee weken 

ontvang je de BeterOud nieuwsbrief 

boordevol informatie, tips en interessante 

links. 

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: s.mak@elaa.nl  

https://www.sigra.nl/uploads/2021-03/regeling_crisiszorg_wlz_2021.pdf
mailto:s.mak@elaa.nl
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Wat-we-doen/Waardigheid-voor-pati%C3%ABnten-van-niet-westerse-herkomst
https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Voor-de-Hulpverlener/Scholing-en-producten/E-learning-palliatieve-zorg-migranten
https://publicaties.zonmw.nl/lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/nieuw-zorgnetwerk-wil-kwetsbare-ouderen-in-amsterdam-zuidoost-eerder-in-beeld-krijgen/?utm_campaign=ouderen&utm_content=oud-2021-11-09&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.beteroud.nl/inschrijven-nieuwsbrief
mailto:s.mak@elaa.nl

