NAAM VERGADERING:

DATUM:

Werkgroep kwetsbare ouderen

Woensdag 8 januari 2020
van 13.00 – 14.00 uur

Notulist: Bo (diëtiste)

Locatie: Parklaan
AGENDA:
1.
2.

Opening
Mededelingen en aanvullingen agenda

3.
Bespreken notulen vergadering oktober
4.
Presentatie Heleen Steens Gemeente
Alphen aan de Rijn
5.
Mondzorg door Carola
6.
Voortgang VH door Roos
7.
Rondvraag en afsluiting/tekenen
presentielijst
8.
Volgende vergadering

NOTULEN VERGADERING:

8 oktober 2019

Aanwezig (dikgedrukt): Carola Kallan, Ingrid lodder (POH), Brigitte hissink, Karlijn Pelle, Bo de Lange (dietist), Annette van
Velzen, José Temmink, Hanneke van Wijk, Tjitske Offringa, Leonie Porton (oefentherapeut, + stagair Guido), Conny Smit (Tom
in de Buurt), Annemieke Weulink/Natasje Stortenbeker (de Vierstroom), Heleen Steens (gemeente),
Actie door:
1.

Opening

2.

Mededelingen en aanvullingen agenda
Conny heeft een mededeling. Er zijn flyers uitgebracht bestemd voor winkeliers, algemene
voorzieningen, mensen met een partner/ man/buurvrouw waarbij er een niet pluis gevoel is. De
workshop is bedoeld om mensen de juiste handvatten te geven over hoe ze moeten handelen bij
het niet pluis-gevoel. Hierin worden o.a. signalen van dementie behandelt en waar en bij wie je
terecht kunt.

3.

Bespreken notulen vergadering d.d. 8 oktober 2019
Er wordt teruggeblikt op het onderwerp euthanasie van de vorige vergadering. Vanuit de notulen
komt het over alsof dit onderwerp actief moet worden besproken met de patiënt: dit is niet het
geval. Iedereen is het er over eens dat het onderwerp euthanasie vooral vanuit de mensen zelf
moet worden opgebracht. Ingrid benadrukt het belangen van eigen regie betreffende dit zware
onderwerp. Anderen geven aan dat ze de patiënt doorverwijzen naar de huisarts of
maatschappelijk werker wanneer deze het onderwerp opbrengt.
Carola geeft aan dat er éénmaal per jaar een presentatie moet worden gegeven door
ketenzorggroepen. De indicatoren ouderenzorg zijn moeilijk vast te stellen maar wel nodig om te
kunnen benchmarken. Hier moet vanuit deze werkgroep wat mee gedaan worden zodat de
indicatoren concreter worden. Welzijn is moeilijk te toetsen. Nog niet alle huisartsen werken met
Vital Health, dus hier zijn geen cijfers uit te trekken.

4.
Presentatie Heleen Steens Gemeente Alphen aan de Rijn
Heleen is uitgenodigd om te vertellen over de “Prettig Ouder worden in Rijnwoude (routekaart)”.
Huis aan huis verspreid bij iedereen in Rijnwoude. Deze is te gebruiken voor de mensen zelf en
voor de hulpverleners als verwijskaart. Zo’n zelfde idee heeft Heleen voor in Boskoop. Het zou
geen algemeen model voor Alphen moeten worden, dit is nietszeggend voor de ouderen van
Boskoop. Er moet dus een specifieke routekaart gemaakt worden voor Boskoop. Conny heeft
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gisteren in werkgroep dementie geopperd of er een specifieke voor Boskoop komt maar dit vond
de groep niet nodig. Conny wilt dit wel nogmaals benoemen. Heleen: In Rijnwoude hebben ze het
POR (zit ook woningcoörperatie bij), zij regelen erg veel voor ouderen, o.a. deze routekaart.
Heleen wilt zich hard gaan maken voor folders voor Boskoop. Conny gaat contact opnemen met
de voorzitter van commissie.

Conny
Heleen
Conny

Leonie benoemt een man van de Zonnebloem welke ook zinnig kan zijn voor de ontwikkeling van
deze folder. Heleen, Conny en Ingrid gaan samen aan de slag. Conny komt nog met een voorstel
van overleg.
Heleen benoemd cijfers over alcohol en overgewicht onder ouderen in Boskoop. Deze cijfers
kunnen ook worden opgevraagd via www.alphenaanderijnincijfers.nl . Het is moeilijk deze
ouderen in beeld te krijgen gezien ze vaak geen hulp willen. Interventie op jongere leeftijd is
wenselijk.
5.

6.

Mondzorg door Carola
Carola vertelt over een nascholing mondzorg bij ouderen. Het is belangrijk een weg te vinden om
ouderen te stimuleren hun gebit goed te verzorgen en naar de tandarts te gaan. Deze vraag kan
opgenomen worden in Vital Health (Gaat u naar de tandarts 1 maal per jaar? Ja/ Nee). In
verpleeghuizen is er wel veel aandacht voor mondhygiëne. Natasje ziet in de thuiszorg dat er
weinig aandacht is hiervoor, mensen maken hun (kunst)gebit vaak niet op de juiste manier
schoon. Heleen geeft het door aan Roos: vragen of dit in vital health terecht kan komen voor
volgend jaar.
Voortgang VH door Roos

Heleen

Roos is niet aanwezig, heeft een ander overleg. Doorschuiven naar volgende keer.
7.
8.

Rondvraag en afsluiting/tekenen presentielijst
Er zijn geen vragen.
Ingrid wil aankaarten een sterkere samenwerking belangrijk te vinden. Soms duurt de actie te
lang wanneer er iets wordt aangekaart. Ingrid noemt als voorbeeld dat er niet altijd adequate
reactie is vanuit Tom in de buurt terwijl dit wel gewenst is. Ook Karlijn loopt hier tegen aan. In
agenda volgende keer dit punt uitdiepen tav goede samenwerking.
De samenwerking met de thuiszorg gaat heel direct, goede samenwerking. Via de Siilo app korte
lijntjes. Besproken wordt of de Siilo app ook wat voor Tom in de buurt is. Conny gaat dit
bespreekbaar maken bij Tom.

Conny

De volgende vergadering is op dinsdag 7 april 13:00 – 14:00 u.
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