NAAM VERGADERING:

DATUM:

NAAM WERKGROEP

DATUM
EN TIJD INVULLEN
NOTULEN VERGADERING:

06-07-2021

Aanwezig: Ingrig, Leonie, Natasja, Annemiek, Jose, Tjitske en Anoek( via Zoom)
Afwezig: met bericht :Carola, Hanneke, Annet, Connie Zonder bericht: Petra
Notulist:

Actie door:

1

Opening

2

Mededelingen en aanvullingen agenda

Punt 6 op agenda met Ester Thesing sociaal makelaar wordt naar volgende
vergadering verschoven . Aanpassen naar doelstellingen van Werkgroep
Ouderenzorg.
3

Rondje welbevinden
Wat bij iedereeen naar voren komt dat het erg druk is nu de ergste Coronapiek
voorbij is. Belangrijk is om grenzen te stellen. Bij de ergotherapie zijn wachtlijsten
ontstaan van gem 3-4 wkn. Er wordt bij de gemeente Alphen gepraat over de
nieuwe aanbesteding , wat wrs ook weer veranderingen teweeg gaat brengen in de
toegang tot zorg. Bij de Vierstroom is er in de vakantie tijd een selectieve aanname
van patienten. Anoek dietiste is nu 20 weken zwanger. Blijft werken nadat ze
bevallen is.

4

Notulen vergadering 13-04-2021
bij punt 8 is email adres verkeerd . Het juiste email adres is:
positievegezondheid.nl

5

Verslag subgroep Vital health:
Jose meldt dat ze nu ook toegevoegd is aan VH. Krijgt wel iedere dag
meldingen. Advies met Marjolein overleggen over instellingen.
Wat verder opvalt is dat VH ingehaald wordt door andere digitale
mogelijkheden voor overleg. Voor Thuiszorg en Ergotherapie voelt
aanwezigheid niet als toegevoegde waarde. De dietiste vindt het wel fijn
omdat er een mogelijkheid is om uitslagen te bekijken.
Al met al biedt het weinig extra voor de communicatie onderling binnen de
werkgroep.
Doelstellingen:
Het is de bedoeling dat bij de volgende vergadering hier dieper op wordt
ingegaan, gezien de tijd. De doelstellingen van vorig jaar waren Advance
Care Planning, inrichten OZ in VH , werk Casemanager dementie en
indicatoren.
FTO/DTO ouderenzorg:
In november is er een FTO over ouderenzorg. Graag nadenken over evt
presentatie tijdens deze FTO. Gedacht wordt aan Tandem, virtuele thuiszorg
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•

en benchmark . Het is belangrijk dat de doelstellingen hieraan gekoppeld
kunnen worden.
Data overleg volgend jaar:
Worden via mail rondgestuurd. Het is de bedoeling dat dit zoveel mogelijk
om en om op dinsdag of woensdag wordt gedaan ivm werkdagen van
werkgroepleden.
MDO:
Er wordt afgesproken dit , als het nodig is zoveel mogelijk te plannen op een
dinsdag tussen 12 en 13 uur.
Afsluiting – Rondvraag

De volgende vergadering is op dinsdag 5 oktober as tussen 13 en 14 uur.

