NAAM VERGADERING:

DATUM:

Werkgroep Kwetsbare Ouderen

3 november 2020 13.00-14.15

NOTULEN VERGADERING:
Aanwezig: Carola Kallan, Ingrid Lodder, Conny Smit, Bo de Lange, Leonie Porton, Brigitte Veerman, Annemieke Weulink, Tjitske
Offringa, Jose Temmink, Marieke de Ruyter, Karlijn Pelle,
Afwezig: Hanneke van Wijk (fysio Zorgpartners)
Notulist: Annemieke
Actie door:
1.

Opening
Roos opent de vergadering via Teams.

2.

Mededelingen en aanvullingen agenda
Geen.
Bespreken notulen vergadering d.d. 8 januari 2020
• Benchmarkcijfers: het meten van indicatoren is nu bij leverancier van KIS (Vital Health)
neergelegd. Is nog niet ontwikkeld, is nu landelijk neergelegd. Handmatig uit HIS is te
gecompliceerd. Wordt aan gewerkt. Cijfers volgend jaar uit systeem (voor de chronische
aandoeningen DM, COPD en CVRM) zullen ook afwijkend zijn door coronamaatregelen.
• Voortgang routekaart: Druk bezig geweest met inhoud. Ligt nu even stil. Geen prioriteit nu.
Gaat wel weer opgepakt worden.
• Mondzorg: staat in Vital Health. Hierin kan je invullen als mensen problemen hebben met
gebit/mond
Hoe gaat het met iedereen:

3.

4.

Conny Smit (TOM in de buurt): gaat goed. Groepen wijkcentrum draaien in afgeslankte vorm.
Belangrijk tegen eenzaamheid. Vergt organisatie. Extra groepen starten ook. Meer behoefte en
aanvraag voor activiteiten. Sociale activiteiten worden erg gemist. Op dit moment wel wat
huisbezoeken, maar geen deurbezoeken.
Bo de Lange (Voedietist): gaat goed. Weer wat drukker. Op locatie en telefonisch loopt het
redelijk door. Wel corona gerelateerde stress. Is ook van invloed op eetpatroon (meer eten of
juist minder).
Roos Woudsma (Stichting Gezond): gaat goed. Werkt voornamelijk thuis. Vanuit Gezond weer
langzaam aan het opstarten met nieuwsbrieven en werkgroepen. Is een uitdaging om het te
organiseren. Proberen weer verbinding te leggen met elkaar.
Leonie Porton (oefentherapie): Kan haar werk op dit moment goed doen. Tijdens corona konden
behandelingen best goed doorgaan. Meer online. Instroom was vrijwel weg. Heeft alleen face to
face behandeld als het echt nodig is. Ziet wel achteruitgang bij met name ouderen. Bij volgende
lockdown toch wel bij ouderen langs. Ziet angst gerelateerde klachten.
Brigitte Veerman (POH-S): heeft moeite met alles telefonisch te doen. Is blij om weer fysiek
(veilig) contact te hebben. Merkt ook dat mensen zelf afzeggen.
Annemieke Weulink (wijkverpleging Vierstroom): in de eerste golf was het erg rustig. Nu erg
druk. Aantal Corona cliënten en collega’s die ziek zijn. Bij Zorgpartners zit helft van het team thuis
in quarantaine, dus ook daar hoge werkdruk. Verder angst bij collega’s voor overdragen van het
virus en groot verantwoordelijkheidsgevoel om verspreiding te voorkomen. Moeilijk om in te
schatten tot waar die verantwoordelijkheid gaat.
Tjitske Offringa (gemeente): gaat goed. Heeft wel periode gehad met minder aanmeldingen.
Heeft even achter de feiten aangelopen in eerste golf maar is bijgetrokken. Gaat wel op
huisbezoek met maatregelen. Het loopt en per situatie wordt dit begrepen. Cliënten geven ook
zelf aan geen bezoek te willen

Jose Temmink (ergotherapie): na lockdown erg druk gehad. Ziet de patiënten achteruit zijn
gegaan door minder structuur. Winkelen geeft onrust en ook corona in de omgeving (familie,
verzorging). Mogen niet meer de eerste lijn in i.v.m. corona in verpleeghuizen.
Carola Kallan (huisarts): zie Ingrid
Marieke de Ruyter: Nieuwe praktijkverpleegkundige Medisch Centrum Parklaan. Merkt dat
mensen terughoudend zijn in hulpvragen. Wachten lang. Gaat ouderenzorg in Medisch Centrum
Parklaan opzetten. Hoopt er de komende tijd meer structuur in te krijgen.
Karlijn Pelle (apotheekassistente): In apotheek is weinig veranderd en werkdruk is toegenomen.
Ingrid Lodder (POH-S): in eerste golf nog positief. Patiënten zijn nu somberder en eenzamer
geworden. Zien bijv minder kleinkinderen. Gaat waar mogelijk langs.
5.

Scholing Vital Health
Op 7-8 sept heeft scholing plaatsgevonden binnen huisartsen en overige zorgverleners. Overleg
met Ingrid en Annemieke geweest over afspraken voor Boskoop: alleen POH start het zorgteam
en nodigt hulpverleners uit. Ervaring: Ingrid: Hulpverleners kunnen aangeven bij Ingrid wanneer
ze bij een kwetsbare ouderen komt en graag betrokken wil worden bij het zorgteam rondom
deze cliënt. Kunnen ook aangeven wanneer ze het handig vinden om een zorgteam op te starten.
Oudere moet op de hoogte gesteld worden en toestemming geven.
Roos: Ga ermee aan de slag om ervaring op te doen. Zo kunnen we ook inventariseren waar we
tegenaan lopen. Ingrid: Goed is om dit met een echte client te doen. Programma kan nu ook
gekoppeld worden aan systemen van diëtisten en fysiotherapeuten. Nedap , dat gebruikt wordt
door de wijkverpleging staat ook nog op de nominatie voor de koppeling.

6.

Benchmark
Voor ouderenzorg zal deze nog niet plaatsvinden.

7.

Eenzaamheid in Coronatijd
Rode Kruis gaat bij mensen langs voor een praatje en kan ook bijv boodschappen doen. Vraag
Roos: speelt POH GGZ nog een rol bij eenzaamheid? Carola: POH GGZ heeft het erg druk met
eigen gewone zorg. Heeft op dit moment geen ruimte voor eenzame ouderen, maar zou eigenlijk
wel wenselijk zijn. Marieke: zijn er ook contacten met Marokkaanse gemeenschap? In deze groep
kunnen naasten een goed vangnet vormen. Conny: Bij TOM is er een sociaal makelaar, die dit op
zich heeft genomen.

8.

Presentatie José Temmink (ergotherapeut)
Zie bijlage met de powerpoint van José.

9.

Afsluiting – Rondvraag
Roos vraagt –vanwege veranderingen bij Tandem- naar de ervaringen. Zorgverleners hebben er
veel last van dat er ontzettend lange wachttijden zijn bij Tandem. Je moet nu al in een vroeg
stadium verwijzen, want het duurt heel lang voordat er een casemanager beschikbaar is. Soms
wordt Marieke van Tol nog benaderd, die dan via een constructie met de Vierstroom als een
soort onderaannemer werkt. Annemiek weet nog niet of er hogerop al een besluit is genomen
hoe dit opgelost gaat worden.
Conny geeft dat er nu door Corona veel verborgen dementie in Boskoop is. Behalve de
ontmoetingsgroep is er verder weinig voor deze mensen. Zij heeft dus het initiatief genomen tot
een bijeenkomst op 3 december, met o.a. Petra Fanen van Tandem, Marieke van Tol en Anne Bos
(zij gaat over casemanagement bij Activite).
De volgende vergadering is op dinsdag 9 februari 2020

