ERGADERING:

Kwetsbare Ouderen

DATUM:
13-04-2021

AGENDA:
Voorzitter: Ingrid Lodder.
Aanwezig: Alleen behalve afwezigen.
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Opening
Mededelingen en aanvullingen agenda
- Roos: gaat stichting gezond verlaten en als kwaliteitsfunctionaris werken bij de HAP in
Amsterdam, bedankt een ider voor de samen werking. 25/5 is haar laatste werkdag.
Op dit moment is er nog geen vervanger en is Marja het aanspraakpunt.
-Petra Vane is deelnemer vanuit Tandem
-Activite is alleen in de schakelen als een adere aanbieder dan de vierstroom de zorg levert
Rondje welbevinden. Hoe gaat het met iedereen?
Bespreken notulen vergadering d.d. februari 2021
-punt 4: TOM: er is 1 nieuwe groep gestart, nu 4 groepen in totaal. Er wordt geprobeerd
meer ruimte te creëren om zo meer groepen te kunnen starten. Ook individueel contact
thuis is mogelijk dmv het inzetten van vrijwilligers
-punt 8: vaccinaties gaan via de GGD en de huisarts
Overleg met de gemeente:
Tav de samenwerking is het gewenst de krachten te bundelen.
Huisartsen willen graag meegenomen worden in het overleg, Tjitske en Carola zullen dit
verder uitzoeken.
In 2020 zijn alle 80+-ers bezocht en in 2021 worden alle bewoners op huisnummer 21
bezocht tijdens huisbezoeken. Mensen worden indien gewenst doorgestuurd naar TOM De
gemeente zal in het vervolg bij een niet-pluis gevoel of problematiek de huisarts informeren.
Goede samenwerking is gewenst om de krachten te kunnen bundelen.
Eenzaamheid bij kwetsbare ouderen: hierover zijn geen verder vragen of opmerkingen
Tandem:
veel aanmeldingen
Tandem is 10 jaar geleden gestart en er zijn nu casemanagers van de vierstroom, de
Zellinge en Zorgpartners. Er zullen nu meer casemanagers vanuit de viestroom
komen. De basis verandert niet, maar mgl zullen er wel dossiers omgezet worden.
De wachtlijst wordt weggewerkt en er is binnenkort meer mankracht voor de regio
Boskoop, zodat ook daar de wachtlijst weggewerkt kan worden
Door toename dementie is het belang van Tandem wel duidelijk
De client zelf bepaalt van welke organisatie de casemanager, thuiszorg komt
Vraag Jose: hoe krijgen de behandelaren alle info over de client, bij een verwijzing
staat er vaak summiere info en blijkt er veel meer aan de hand. Antwoord: info is
altijd via de huisarts op te vragen. Bellen kan altijd. Ook vital health kan gebruikt
worden om info te delen.
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Positieve gezondheid/spinnenweb
Roos vraagt of er interesse is om scholing te krijgen tav het spreken van dezelfde taal.
Jose geeft aan het leuk te vinden dit in Boskoop uit te rollen
Leonie wijst de aanwezigen op gezondhe.nl daar kunnen vragen ingevuld worden. Deze is
zelf te proberen om te zien ho het werkt en wat het is
Sociale kaart
Deze moet up to date gehouden worden, veranderingen graag sturen nar Marjolein.
Conny zal aan marjolein de veranderingen doorgeven tav welzijn.
Na de hele corona periode zal er een folder uitkomen welke goed bruikbaar zal zijn voor
alle hulpverleners.
Vital health:
Er zal en klein groepje aan de slag gaan om vital health dor te nemen en wat er precies te
zien s voor de verschillende disciplines,
Jose, Natasja, Hanneke en Ingrid gaan ermee aan de slag
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Rondvraag:
Brigitte: heeft en cursus gevolgd tav abouw medictie, deze is ook gericht op verzoging en
heel zinvol voor de wijkverpleging, zie diabatis.nl
Leonie: komt er weer een fysieke vergadering? Geprobeerd wordt de volgende vergadering
fysiek plaats te laten vinden.
Volgende veradering:6/7/21
Uitnodiging via stichting gezond
Brigitte is notulist

