NAAM VERGADERING:

DATUM:

NAAM WERKGROEP
Werkgroep Kwetsbare Ouderen
DATUM
EN TIJD INVULLEN
NOTULEN VERGADERING:

05-10-2021 13.00 – 14.00 uur

Aanwezig: Ingrid, Larisa, Danique, Natasja, Annemiek, Jose, Tjitske, Carola, Annet, Connie, Brigitte, Petra,
Hanneke, Anouk, Erwina,
Notulist: Jose Temmink

Actie door:

1

Opening

Ingrid
2

Mededelingen en aanvullingen agenda

Er is iets misgegaan met uitnodiging Esther Thesing, zij komt de volgende
keer.
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Kennismaking en rondje welbevinden
Het is een grote groep dit keer, met enkele nieuwe mensen, vandaar een
kennismakingsrondje.
Erwina Cerimovic, opvolger van Roos als kwaliteitsmedewerker. Daarnaast
werkzaam bij Alphen op 1 lijn. Heeft veel zin in nieuwe functie. Van huis uit
longverpleegkundige, bekend met ketenzorg.
Anouk, dietiste , gaat binnenkort met zwangerschaps verlof.
Connie, wijkcoach Tom in de buurt, voornamelijk gericht op ouderen en
dementie
Annet, doktersassistent MCP
Carola, huisarts locatie Boomgaard
Danique, werkzaam vanaf september bij oefentherapie Boskoop, collega van
Leonie
Brigitte, is net gestopt als POH bij huisartsenpraktijk van Wiechen, werkt nog als
assistente. Hopelijk komt volgende POH binnenkort.
Ingrid, POH huisartsenpraktijk Kallan
Petra, case manager tandem, werkgebied Boskoop, Bodegraven Waddinxveen
Larissa, apotheker Boskoopse apotheek
Hanneke, fysio ZPMH intramuraal en 1e lijn vanuit Floravita

Natasja, wijkverpleegkundige Vierstroom
Annemiek, wijkverpleegkundige Vierstroom
Tjsitkse, team toegang WMO vanuit Particpe
Jose, ergotherapeut Ergotherapiepraktijk Boskoop Waddinxveen
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Er wordt besproken of we online of fysiek gaan vergaderen in de
toekomst. Hybride kan ook, half online en half fysiek. Afwisselen kan ook,
ene keer online, dan fysiek.
Voorstel: wie kan komt fysiek, anderen kunnen via uitnodiging online
aansluiten.
Notulen vergadering juli 2021

Worden doorgenomen. Geen bijzonderheden.
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FTO/DTO farmacotherapeutisch overleg= huisartsen met apotheek als
basis, nu ook over ketenzorggroepen en partners( CVRM, COPD,
depressie, ouderenzorg)/diagnostisch therapeutisch overleg: vaak met
iemand extern erbij.
Ouderenzorg is in 2021 de laatste in de keten waar in november het
overleg voor is. Advance care planning staat hoog in het vaandel bij
ouderenzorg. Komende twee weken wordt dit afgerond . Petra Vane en
Riëtte Oudenaarden/geriater worden betrokken voor een korte
presentatie.
Petra Vane gaat meer vertellen over meerdere soorten dementie en
soort gedrag met tips/tools.
Er zijn bestaande indicatoren bij ouderenzorg vanuit Ineen.
ACP/polyfarmaciecontroles etc. wordt o.a. als indicator gesteld.
Indicatoren zijn nodig bij Benchmark.
Indicatoren zullen verder uitgerold worden door huisarts en POH.
Thuiszorg is bereid presentatie te geven over WLZ, Home in stead,
Zorgmies etc en wetgeving.
Vraag: Is er een kwetsbaarheidsregistratie? Als mensen 80 jaar worden,
worden ze gebeld of POH gaat langs met lijst waarin kwetsbaarheid
gescoord wordt. Tevens wordt sociale kaart hierbij ingevuld.
Niet kwetsbare 80 plusser wordt elders geclassificeerd. Niet kwetsbare
oudere wordt 2 x per jaar gebeld.
Nu is de grens 80 plus, zou net als Mediis voorstelt naar 75 plus kunnen.
Vraag is of dit haalbaar is. Daaronder wordt het casefinding.
MCP: brengt ook 80 plussers in beeld, maar er zijn al veel 90 plussers.
Gaat veel tijd in zitten. In KIS kun je uitdraaien wie je gemist hebt. Als ze
in zorgprogramma staan kun je ze beter volgen. Wat voor cijfers voor
ouderenzorg zijn handig in combinatie met de apotheek? Wordt overlegd
hierover.
Zorg vanuit de WLZ : home instead etc. zou mooie aanvulling kunnen zijn.

Carola en
Larissa
Annemiek

Valpreventie was ooit bij start van deze werkgroep een multidisciplinair
gebeuren. Zakt wat weg. Is wel goed om te evalueren. Dit ook voor
volgend jaar weer een goed punt van aandacht. Wordt een agendapunt.
Oudere allochtone ouderen met dementie zijn niet in beeld.
Esther Thesing ziet wel veel mensen binnen deze doelgroep.
Tom in de buurt gaat zich sterk toeleggen op ouderen.
Virtuele thuiszorg wordt volgend jaar uitgekristalliseerd door Vierstroom
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Data overleg 2022
Volgend jaar om en om dinsdag en donderdag
Donderdag 20 januari
dinsdag 19 april
donderdag 14 juli
dinsdag 18 oktober
13.00 uur tot 14.00 uur
Esther Thesing, sociaal makelaar
Ingrid
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Tjitske werkt bij participe, wordt onderaannemer van Tom in de buurt.
Participe mag WMO blijven uitvoeren als onderaannemer van Tom in de
buurt. Wordt een volgende keer uitgenodigd
Ontwikkelingen ten aanzien van KIS
Erwina: KIS staat voor Keten informatie systeem. Huisartsen en POH
hebben hier spreekuur in gedraaid. Huisartsen gaan per 01-01-2022
Erwina
werken met HIS en VIP LIFE. Wordt makkelijker om naar elkaar te
verwijzen met ketenpartners. Verwijzen en gegevens delen gaan nu via
ZorgDomein en Siilo. Wenselijk is dat systemen van andere zorgverleners
gekoppeld gaan worden met VIP LIFE. Zou voor alle partners van Stichting
gezond moeten gaan werken.
We hopen en gaan er vanuit dat het voor iedereen werkbaar wordt.
Mediis en Alphen op 1 lijn werken al met VIP LIFE.
Voor alle ketens wordt gekeken wat voor andere disciplines noodzakelijk
is. Elders zijn lovende berichten. Er komen instructie avonden en
bijscholingen. Implementatieplan wordt nog opgesteld. Systeem is
overzichtelijk.
Doelstellingen 2022
Ingrid heeft 2 doelstelling doorgegeven voorafgaand aan de vergadering.
Doelstellingen Kwetsbare ouderen
1)Doel is om eind 2022 in het dossier van Kwetsbare ouderen wensen tav
levenseinde te hebben geregistreerd. Ofwel een Advance care planning
gesprek te hebben gevoerd. Registratie onder ICPC A20. Doel: tenminste
80% waar dit bij gerealiseerd is.
2)Doel is om eind 2022 zichtbaar te hebben bij 80 % van de Kwetsbare
ouderen, wie de verantwoordelijkheid van de functie van
casemanagement vervult.
Ad1) is erg vanuit huisarts gemaakt. Wel essentieel. Zichtbaarheid in VIP
LIFE hiervan voor andere disciplines zou mooie aanvulling zijn. Als
anderen een ACP gesprek voeren zou dit ook zichtbaar moeten zijn in VIP
LIFE.
Vraag is: hoeveel % is dit nu gerealiseerd als uitgangspunt voor doel
2022.
Ad 2) 80% kwetsbare oudere: wie heeft functie van case management.
Wat is de base line. Het gaat er eigenlijk om : Wie de regie heeft, het
eerste aanspreekpunt is.
Doelstelling vanuit de werkgroep:
Annemieke en Natasja gaan samen een derde doelstelling formuleren
specifiek op de werkgroep Kwetsbare oudere. Zij zullen dit nasturen.
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Afsluiting – Rondvraag
Annemieke: vooraankondiging: Onderzoek febr. – juli 2022: gevolgen van
sociale isolatie op de kwetsbare ouder migrant, n.a.v. covid pandemie.
Jose; heeft een nieuwe collega, Ilse Toet. Weer meer ruimte voornieuwe
clienten.
Tjsitske: gaat per 01-01-2021 op nieuwe manier oude werk uitvoeren
Anouk: FTO/DTO 3 nov. Komt iemand anders uit de praktijk.

Annemieke

Ingrid bedankt Brigit voor haar trouwe deelname en inbreng aan de
werkgroep. Ze krijgt als dank een bloemetje.
De volgende vergadering is op 20-01-2022
Connie notuleert.

