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Programma Beter Oud 
in Amsterdam

Interactieve werksessie gestructureerde ouderenzorg in de 
eerstelijn, waaronder de POH-ouderen

Huisartsen Coöperatie Noorderzorg

Diemen zuid en noord

HUISARTSENCOÖPERATIE 'DE BAARSJES'

Programma

• Welkom en voorstellen. 

• Wie zijn jullie? En hoe zijn jullie al bezig met ouderenzorg?

• Tips van Agnes Cornelis (ouderenvertegenwoordiger) voor 
eerstelijns professionals en ouderen over hoe zij hun rol kunnen 
pakken. 

• Terugblik pilot Beter Oud in Amsterdam 

• Waar staan we nu in Amsterdam 

• Vraagstukken 

Wie zijn wij?

Wie van de 75plussers heeft al nagedacht over zorgen voor later?

Wie van jullie is professional in de eerstelijn? 

Wie werkt er samen met een SO?

Wie werkt er al met een communicatietool (zoals OZO, Cboards)?

Steek je hand op! 
Wie van jullie is ouder dan 75 jaar?

Wie van de 75plussers heeft dit al besproken met de huisarts?

Wie werkt er samen met maatschappelijk werk en/of welzijn op recept?

Wie vraagt naar de ervaringen van de patiënt?
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Verhaal Agnes Cornelis 
Ontwikkelingen JZOJP zijn nodig, maar wat doet dit met een 
oudere zelf? Agnes vertelt aan u enkele lessen aan de hand van 
recente ervaring. Wat doet dit met haar, en welke lessen wil zij 
u meegeven.
Lessen voor professionals: 

• Zie mij als volwaardige gesprekspartner

• Kijk naar mij als persoon, kijk verder dan mijn hulpvraag

• Kijk verder dan het protocol 

• Nodig mij uit persoonlijke oplossingen aan te dragen 

Lessen voor ouderen zelf: 

• Verdiep je in jouw eigen gezondheid en hoe je lang vitaal kunt 
blijven

• Verdiep je in de veranderingen van je lichaam bij het ouder worden

• Volg je intuïtie. Bepaal je eigen regie. 

• Verdiep je in de vraag, hoe te handelen als je acute zorg nodig hebt. 

Beter Oud in Amsterdam Pilot Beter Oud in Amsterdam

• Pilot: nadrukkelijke wens van ouderen (NPO)
• Subsidie ZonMw en regiotafel
• Ouderen dachten actief mee 

• Aandragen & ontwikkelen kennisproducten 
• Actieve deelname leernetwerk 

• Vier proeftuinen in Amsterdam  
• Noord, Zuid, Zuid-Oost, Nieuw-West 
• 3 zorggroepen, 4 thuiszorgorganisaties 

• Monitoring pilot onderzoekers VUmc
• Werkgroep stedelijke bekostiging 

Resultaten pilot

• POH ouderen heeft een belangrijke rol bij opzet en uitvoeren integrale 
ouderenzorg vanuit huisartsenpraktijk  

• Multidisciplinair overleg (MDO) 
• Samenwerking met wijkverpleging verbeterd
• Specialist ouderengeneeskunde vaker geconsulteerd
• Welzijn op recept 
• Gesprekken met ouderen over bewustwording van de invulling van de 

laatste fase van hun leven (ACP)
• Kennisproducten voor stedelijke implementatie

Kennisproducten uit de pilot

Kennisproducten die ondersteunen bij het verbeteren van de integrale 
oudenzorg:

• Posters met tips voor ouderen & tips voor huisartsenpraktijken  

• Handreiking

• Informatiebrief en informatieblad voor ouderen 

• Sociale kaarten

Alle kennisproducten zijn ontwikkeld samen met professionals en 
ouderen! 
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Amsterdam in vogelvlucht

• 862.965 inwoners in 2019,  11% groei in 2030 
Groeiende jonge populatie

• Aantal ouderen in Amsterdam: groei van 17%
Meeste kwetsbare ouderen Zuid Oost, West, 
Noord en Zuid.

Amsterdam in vogelvlucht

• West, Zuid-Oost en Noord: 
zwakke 11 leefdomeinen 
relatie behoefte aan 
ondersteuning en zorg

• Stijging 26% niet westerse allochtonen 

• Hoge instroom acute keten

Context Amsterdam: organisatie
 240 huisartsenpraktijken: verdeeld over 8 zorggroepen en 2 GEZ
 Alliantie van huisartsen Amsterdam e.o opgericht in 2019

 Inzet op verschillende thema’s waaronder: ouderen
 Programma Beter Oud in Amsterdam

 10 thuiszorgorganisaties (Zilveren Kruis): zorg in de wijk
 15 SO (G) verbonden aan V&V; netwerk samen met huisartsen
 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn op recept (hele stad)
 5 grote V&V intramurale aanbieders
 Twee regionale ziekenhuizen: OLVG en BovenIJ en VUAMC
 5 Haps en 4 SEH

En ook…
- Weinig structureel inzicht in aantallen kwetsbare ouderen
- Knelpunten rond de transmurale overdracht (naar huis)
- Maar 11 % aanmeldingen LSP huisartsen
- Onduidelijke afspraken wijkverpleging: wisseling en 

onderaannemers
- Specialist Oudergeneeskunde slecht bereikbaar
- Casemanagers dementie overbelast 
- Overbelasting SEH en HAP: acute zorg
- Toegang tot bedden: ELV, crisisbedden, revalidatie is lastig
- Knelpunten rond medicatie overdacht
- Hoge werkdruk professionals

Samen in beweging: naar integrale
ouderenzorg

• Starten vanuit de vraag en (ontwikkel)behoefte bij 
huisartsen

• Starten vanuit de adviezen (kwetsbare) ouderen
• Leren van de lessen uit de proeftuin Beter Oud
• Starten vanuit een propositie alliantie: PoH Ouderen
• Starten in hele stad: programma Beter Oud Amsterdam
• Betaald uit substitutiemiddelen Zilveren Kruis

Programma Beter Oud Amsterdam
Propositie POH Ouderen: 
POH Ouderen 5 dagen per week (telefonisch) bereikbaar
Post HBO Ouderen of vergelijkbaar

Een integrale aanpak:
• In beeld en in zorg kwetsbare ouderen
• Tijd en ruimte om samen te werken: PoH Ouderen
• Toepassen proactieve zorg: ACP
• Gezamenlijke aanpak: MDO
• Samenwerkingsafspraken: stedelijk, per gebied, wijk
• Afspraken informatie uitwisseling en communicatietools
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Aanpak van het Programma Beter Oud 
Amsterdam 

Alliantie
stadsbreed

Zorgroepen/GEZ
en gebieden

Praktijken en wijken

Inhoudelijke kaders: 
handreiking en 
factsheets

Ontwikkelt 
inhoud en 
proces

Ontwikkelt door, 
past toe

Gebruik, leren en 
aanpassen

Scholing & 
functieprofiel POH 
ouderen 

Functieprofiel 
en scholing

Intervisie Vacature en 
(werk)afspraken

Transmurale 
zorg&overdracht

Ontwikkelt en 
agendeert

Ontwikkelt door 
en past toe en 
schaalt op

Gebruikt en meldt 
knelpunten

Samenwerkings-
afspraken

Ontwikkelt Vertaalt per 
wijk/praktijk

Past toe per praktijk 
en meldt knelpunten

Vraagstukken en dilemma’s

• Start vanuit de inhoud: professional en de ouderen

• Samenwerken en verbinden: is dat genoeg? En 

werken we wel echt samen?

• Gaan we snel genoeg: trend van de vergrijzing? Of 

dweilen we met de kraan open.


