Duurzaam waarborgen integrale eerstelijns ouderenzorg

Beter Oud in Amsterdam:
belangrijke rol voor POH’er
Het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt sterk toe en
daarmee stijgt ook de zorgvraag. Dat vereist nieuwe werkwijzen van
zorg en ondersteuning. Om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn, is
samenhangende eerstelijnszorg en ondersteuning van kwetsbare
ouderen hard nodig. Hoe komt integrale samenwerking van de huisarts,
verpleging/verzorging, wonen en maatschappelijk werk tot stand? En
hoe kun je deze werkwijze duurzaam bekostigen? Om daarop antwoord
te geven, is het project ‘Beter Oud in Amsterdam’ gestart.
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Resultaten, meer informatie en contact
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‘Ik denk dat we door de preventieve huisbezoeken
calamiteiten voor zijn’
Anja van der Post en Letty de Jong, beiden praktijkondersteuners bij SAG Gezondheidscentrum De Vaart in Amsterdam,
doen mee aan een van de vier proeftuinen van het project ‘Beter Oud in Amsterdam’.
Aandacht voor integrale ouderenzorg vinden ze beiden

Verbeterpunten en resultaten

zeer belangrijk. ‘Om kwalitatieve zorg te kunnen verlenen,

Volgens Letty is het belangrijkste verbeterpunt voor hun

moet je de zorg en zorgcoördinatie met alle disciplines goed

praktijk het professionaliseren van het MDO. ‘Maar ook het

afstemmen’, vertelt Letty. ‘Geen dingen dubbel doen en geen

in kaart brengen van de 75-plussers. We hebben een uitdraai

gaten laten vallen. Dat is hier nog niet het geval, maar daar

van alle 75-plussers en bespreken met de betreffende huisarts

streven we wel naar. De zorg is nu gefragmenteerd. Patiënten

of we een huisbezoek moeten brengen. Zo’n bezoek is vaak

en mantelzorgers zien door de bomen het bos niet meer.

preventief. Onze informatie gaat terug naar de huisarts als

Daarom is het zo belangrijk om één centrale figuur te hebben.’

er actuele zorgproblemen uit voortkomen. Dan maak ik een
zorgplan dat we bespreken in het MDO en de uitkomsten
koppel ik terug aan de oudere.’
Is er sinds de start van het project al een concreet resultaat te
melden? Anja heeft wel het idee dat ze door de preventieve
huisbezoeken calamiteiten voor zijn, maar het blijft lastig
dit hard te maken. De VU start binnenkort met kwalitatief
onderzoek.

Start met MDO
Belangrijkste doel van het project voor hen is het starten met
een multidisciplinair overleg (MDO) om elkaar te leren kennen,
te weten wat ieder doet en om de zorg af te stemmen. Een
keer per maand wordt overlegd. Anja: ‘We zien wat de taak
van de wijkverpleegkundige is, wat het maatschappelijk werk
kan doen en wat de specialist ouderengeneeskunde doet.

Transmurale zorg

Het MDO is een middel om dat te bereiken.’ Binnen het MDO

Letty en Anja willen binnen het project ook de transmurale zorg
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van wijkverpleegkundigen met wisselende kwaliteiten. We

met het Slotervaartziekenhuis staat al’, aldus Letty.

bespreken daarom eerst wat we van elkaar kunnen verwachten.’
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