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1. Korte uitleg OmU (Proactieve Integrale ouderenzorg)

2. Toelichting wensbeelden/ uitdagingen

3. Bespreking stellingen

Agenda
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De diamant van Om U

Doel van ouderenzorg en 
ondersteuning in Utrecht is de 
oudere inwoner in een 
kwetsbare situatie met 
betrokken partners in staat te 
stellen zoveel mogelijk zelf regie 
te voeren over het eigen leven –
met als vertrekpunt thuis – en de 
kwaliteit van leven te 
optimaliseren.
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WENSBEELD

• Medewerkers van 
Kerndiamant:
• Voelen zich betrokken
• Voelen zich gelijkwaardig
• Weten en Nemen hun 

verantwoordelijkheid
• Hebben structureel overleg
• Borgen vroegsignalering door 

alle medewerkers

• gestructureerd overleggen 
met alle betrokken 
wijkprofessionals

• goede verbinding naar bijv. 
stedelijk niveau 

• Digitaal platforms worden 
ingezet bij (kwetsbare) 
ouderen door alle 
betrokkenen
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UITDAGING

• In de praktijk voelen leden 

kerndiamant geen gelijkwaardige 

betrokkenheid/verantwoordelijkheid

• Vroegsignalering is niet geborgd

• niet in elke wijk is een structureel 

integraal overleg waarbij alle 

wijkprofessionals aansluiten

• Infrastructuur van wijkoverleggen is 

niet overal duidelijk voor 

wijkprofessionals

• Inhoud overleggen kan in aantal 

wijken naar een hoger niveau. (o.a. 

inbreng agenda, evaluatie 

besproken casussen, rol/naam 

deelnemers)

• Duidelijk wie aanspreekbaar is op 

stadsniveau zowel voor halen als 

brengen

• Frequenter gebruik van OZO



Stellingen professionals/ouderen

Er wordt proactief integraal samengewerkt 
tussen professionals in de wijk.

▪ Eens of niet eens, en wat merkt u 
daarvan?

Reacties deelsessies

- proactief integrale samenwerking is een uitdaging in de wijk.  Realisatie 
is moeilijk in de praktijk. Niemand heeft een goed beeld van andere 
professionals (elkaar kennen en weten wat de ander bieden

- Ontschotting financiering.

- Genoemd voorbeeld: In huidige praktijk alleen gelukt t.a.v. valpreventie

- Aandacht voor overdracht naar  2e lijn (ziekenhuis) een afdeling 
geriatrie heeft niet voldoende aan huidige overdracht. Met name 
sociale aspecten zijn vaak onderbelicht.

Uitleg OMU; verschilt per wijk over het algemeen vindt dit plaats  bij ouderen 
die client/patiënt/klant zijn van een bepaalde wijkprofessional
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De samenwerking rondom een individuele 
oudere kan prima op basis van casuïstiek en 
adhoc-afspraken, vaste overlegmomenten zijn 
hiervoor niet nodig. 

▪ Eens of niet eens, en wat merkt u 
daarvan?

Reactie Deelsessie:

- Voor  acute casuïstieken is adhoc overleg erg belangrijk, vaak lastig te organiseren. 

- Gestructureerd overleg is daarnaast wenselijk om te borgen dat cliënten/patiënten 
besproken worden en voor gezamenlijke  intervisie

- Samenwerking borgen is erg belangrijk maar uitkijken voor overproblematisering, met 
meerdere professies patiënt bespreken kan hiertoe leiden.

- Belangrijk is dat organisaties/professionals elkaar weten te vinden.

- Alleen betrokken zijn waar dat nodig is

Uitleg OMU: samenwerking verschilt per wijk. In elke wijk  is sprake van adhoc en 
gestructureerd overleg. Wel onderling verschil in aanwezigheid wijkprofessionals,  de 
frequentie en agendering per wijk/huisartsenpraktijk deels. 

Stelling 2
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Stelling 3

•
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De wijkprofessional heeft geen rol in het 
stedelijk verbinden van vraagstukken 
die spelen in de wijk. 

▪ Eens of niet eens?
Reactie deelsessies:

- Wijkprofessional is primair verantwoordelijk voor eigen  uitvoereinde verantwoordelijkheden.

- Wijkprofessional hoort daarnaast een signalerende rol te spelen om vraagstukken in de wijk 
stedelijk aan te kaarten. Wel op voorwaarde dat dit op een heel toegankelijke wijze kan.

- Wijkprofessionals moeten zo breed mogelijk verwoorden wat de problematieken zijn in de 
wijk

- Wijkprofessionals schuiven niet aan bij overleggen omdat er vanuit eigen organisatie geen 
uren/middelen beschikbaar zijn voor deze overleggen. Geen rechtstreekse patientenuren
worden nauwelijks vergoed. Hierdoor terughoudendheid om deel te nemen aan 
wijkoverleggen.

Uitleg OMU: we zien een signalerende verantwoordelijkheid voor de wijkprofessional. In de wijk 
gebeurt het dus dar kunnen signalen oppikt worden. De realisatie van wijkprofessionals dat zij 
daar een zeer belangrijke positie in hebben en weten hoe dit te agenderen vraagt nog 
aandacht.



Het gebruik van een digitaal 
communicatieplatform door de wijkprofessional 
en de oudere/mantelzorger is noodzakelijk om 
zelf de regie te behouden.

▪ Eens of niet eens?
Reactie deelsessie:

- Er wordt meestal geen 24-uurs zorg geleverd, dus erg fijn als ouderen zelf op de hoogte 

is.

- Veel ouderen (en hun mantelzorger) zijn niet digitaal vaardig

- Belangrijk dat communicatie in Jip&Janneke taal is

- Uitkijken dat er niet alleen maar digitaal gecommuniceerd wordt

Uitleg OMU; ervaring is dat digitale communicatie van grote meerwaarde is voor ouderen 

en wijkprofessionals. Voordelen:

- Oudere ziet dat er samengewerkt wordt en blijft op de hoogte van alle onderlinge 

communicatie. Kan hierdoor gemakkelijker regie houden

- Wijkprofessionals betrokken bij een oudere vinden elkaar steeds gemakkelijker 

(onderlinge lijntjes worden korter)

Stelling 4
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….

Wijkprofessionals en ouderen ervaren 
regelmatig  dat informatie onderling niet 
wordt gedeeld. Dit wordt veroorzaakt door 
AVG.

▪ Eens of niet eens?
Reactie deelsessies:
- Wordt dit wel veroorzaakt door AVG? Of is het gewoon onbekendheid met wat 

wel/niet gedeeld mag worden?
- Ligt de oorzaak niet onvoldoende betrokkenheid in de samenwerking?
- Zorgverleners geven aan dat informatie gedeeld wordt zonder dat ouderen 

daarvan op de hoogte zijn. Binnen eigen organisatie met andere professionals. 
Mag dit eigenlijk wel?

- Als aan de ouderen gevraagd wordt om gegevens te delen is dat in 99% van de 
gevallen geen probleem.

- Ouderen hebben zelf vaak geen idee hoe het werkt met gegevens delen en 
wie waarvan op de hoogte is/moet zijn.

Uitleg OMU: In de wijken wordt in de kerndiamant (samenwerking huisarts, 
wijkverpleegkundige, sociaal wijkteam)  dit vooral al een probleem ervaren tussen 
huisartsen en sociaal wijkteam.  Het sociaal wijkteam ervaart belemmeringen om 
informatie te delen met derden. Daarentegen was huisarts graag geïnformeerd dat het 
sociale wijkteam betrokken is bij een patiënt van hen. Dit vraagt nog aandacht.

Stelling 5


