
NAAM VERGADERING:     DATUM:  

WERKGROEP Ouderen  14 juli 2022 13.00 – 14.00  

Boomgaard  

Agenda VERGADERING:   

 

 

 
 
 
Aanwezig: Dokter Kallan - Langendoen, José, Ingrid, Leonie, Ingrid, Annet, Esther Thesing, Shirley 
Haveman.   
Afwezig: Hanneke, Erwina, Leonie van de Voediëtist, Larissa, Natasja, Petra Vanen, Marieke Tol, 
Annemieke, Tjiske, TOM,   
Notulist: Leonie Porton (OTM Boskoop) 
 

1.  Opening 
Het is de periode van zomervakantie. Daarom zijn er veel leden afwezig. 
Desondanks toch een vergadering. Er moet nog een hoop besproken 
worden voor het FTO van november. Werk aan de winkel! 

Ingrid 

2.  

 

Mededelingen en aanvullingen agenda  
- Dinsdag wordt de vaste dag voor de werkgroep ouderen. Het is dan wel 
wenselijk als er ook een mogelijkheid is om hybride te vergaderen voor 
de disciplines zodat er online aangesloten kan worden door leden van de 
werkgroep op dagen dat zij elders werkzaam zijn/ te veel reistijd is.  
Vraag voor Erwina, Is dit te realiseren?  

Erwina gaat 
haar best 
doen om dit 
uit te testen 

3.  Bespreken notulen vergadering d.d.  19-04-22   
g.b  

Allen 

4.  Doelstellingen 2022: zie bijlage.  
 
1e Doel: ACP (Advance care planning gesprek) bij kwetsbare ouderen 
Planning: In 2022 wensen tav levenseinde registreren in dossier van 
Kwetsbare ouderen. 
Registratie onder ICPC A20.  
Doel: tenminste 80% waar dit bij gerealiseerd is.  
Deze gesprekken worden gevoerd en geregistreerd. De cijfers zijn terug 
te zien in Medicon en kunnen ingezien worden door de huisarts, POH’s 
en assistenten.  
De cijfers zullen teruggekoppeld worden tijdens het FTO.  
 
2e Doel: Afstemming casemanagement bij kwetsbare ouderen. 
Planning: in 2022 zichtbaar te hebben, wie de verantwoordelijkheid van 
functie van casemanagement vervult bij de Kwetsbare ouderen 
Registratie, indien mogelijk in Viplive.  
Doel: tenminste 80% waar dit bij gerealiseerd is 
Conclusie: Deze doelstelling is achteraf lastig meetbaar. Tijdens de 

Allen 



vergadering wordt er gesproken over de vraag of alle ouderen een 
sociale kaart hebben, of toegang hebben tot de sociale kaart. De 
doelstelling blijft wel staan maar zal aangepast worden naar de sociale 
kaart.  
 
3e Doel: Het bevorderen van de samenwerking tussen de ketenpartners 
&#39; Kwetsbare Ouderen&#39; verbonden aan Stichting Boskoop 
Gezond om zo de kwetsbare thuiswonende ouderen te ondersteunen in 
het zo lang mogelijk thuis wonen met behoud van eigen regie.  
Conclusie: Er wordt tijdens de vergadering gesproken over het 
document wat de afgelopen jaren is opgesteld. Daarin staat beschreven 
hoe er samengewerkt dient te worden, en wat de invulling is per 
discipline. Op papier is alles goed beschreven. Er zijn wel vraagtekens uit 
wat hoeken over de werkbaarheid. Het is een groot log document omdat 
het veel pagina’s bevat. Is het nog wel werkbaar? Is het wenselijk om 
een samenvatting van 1 a4 te maken zodat het beter werkbaar is. Er is 
nog geen overeenstemming over dit punt. Volgende keer bespreken.  
Wat kan beter? Hoe is de terugkoppeling over dit document en de 
afspraken daaruit naar de achterban?  
 
Subdoelen: 
1. Eind 2022 communiceren ketenpartners verbonden aan Boskoop 
Gezond in een 
gezamenlijk toegankelijk Keten Informatie Systeem (KIS) 
2. Eind 2022 is er een keten overstijgend document beschikbaar dat de 
interventies bij vallen, valangst en valpreventie beschrijft.  
3. Eind 2023 werken alle ketenpartners verbonden aan Boskoop Gezond 
volgens de principes van Positieve gezondheid.  

5.  Workshop Ouderen woensdag 2 november via Zoom online 
Brainstormen over invulling Workshop .  
Grove opzet.  
Bespreken tijdens volgende vergadering.  

• Huisarts: Voorstel uitnodigen Jacobine v Weel, Geriatrie GHZ. 

• Erwina: Presentatie v/d benchmark cijfers ACP. Sociale kaart. 
Tijdens de vergadering wordt er ook gesproken over biometrie, 
Landelijke cijfers ten aanzien van Boskoop.   

• Apotheek een stukje over farmacotherapie, wat voor cijfers 
hierin bespreken. ( bv 10 minuten), afspraken maken 

• Valpreventie: Binnen AOEL is een fysiotherapeut afgestudeerd 
op valpreventie: Djim Kromhout van fysio Klein. Kunnen wij deze 
fysio uitnodigen voor de workshop? (Erwina benaderen) en/of 
namens de paramedici van Boskoop een presentatie geven over 
de invulling van valpreventie in Boskoop. Wat is er op dit 
moment? En hoe ziet dat eruit? Of wat is het plan voor 2023?  
Actiepunt: José, Leonie en fysio van zorgpartners komen samen 
om dit met elkaar te bespreken.  

• Valpreventie presentatie door thuiszorg/Vierstroom? Met 
daarbij korte presentatie door Natasja?  

• SO uitnodigen voor presentatie (bv 20 minuten)  
• Afsluiten presentatie door huisarts, afspraken voor 2023.  

  

Zie per punt: 
 
 
 
  



6.  Nieuwe doelstellingen voor 2023  
Tijdens de vergadering is er gebrainstormd over de nieuwe 
doelstellingen voor 2023. Daar is het volgende uitgekomen:  
 
1. Scholing positieve gezondheid.  
De deelnemers van de werkgroep hebben allemaal/grotendeels de 
scholing positieve gezondheid gevolgd. Deze scholing zal vanuit stichting 
Gezond georganiseerd worden.  
2. NIS. Netwerk informatie systeem. Er wordt gewerkt in het systeem. 
(VIPlive) In 2023 wordt er door huisarts, assistent en betrokken zorgprof 
gewerkt in het systeem. Alle deelnemers van de groep en de achterban 
in geïnformeerd over het systeem/de app, en kunnen indien betrokken 
worden toegevoegd door de huisarts/assistent.  
3. Sociale kaart, doelstelling doortrekken naar 90% 
4. Welbevinden op de agenda 
5. Polyfarmacie.   

Allen 

7.  Meetwaarden ouderenzorg Mediis,  komen ook voor Boskoop in VIP per 
1 oktober.  

 

8.  Voortgang VIPLive NIS  
Tijdens de vergadering was Shirley Haveman aanwezig. Zij is werkzaam 
als POH somatiek en gaf een uitleg over VIPlive. Tijdens de vergadering 
heeft Shirley laten zien hoe de omgeving eruit ziet en is er geoefend met 
het toevoegen van disciplines en het starten van een gesprek. Dit om in 
de werkgroep meer feeling te krijgen met het systeem. Bedankt Shirley.  
Vraag vanuit Ingrid aan alle werkgroep leden en achterban. Heeft 
iedereen een profiel voor VIPlive aangemaakt? Klopt je vermelding en je 
profiel? 

Shirley 
 
 
 
 
 
Allen!! 

9.  Marieke Tol: voortgang project palliatieve zorg bijeenkomst 29 juni  
Niet aanwezig. Volgende vergadering terug laten komen op de agenda.  

Marieke 

10. 

 

 

Terugkoppeling aan de achterban: hoe doen wij dit?  
Tijdens de vergadering lijkt het erop dat er wel informatie gedeeld wordt 
met de achterban. De leden van de werkgroep praten hun directe 
collega’s bij. Maar er zijn vraagtekens over de terugkoppeling naar 
zorgverleners die niet aansluiten bij de vergadering. Zo zijn er veel 
verschillende fysio’s in Boskoop. Hoe gaat de terugkoppeling? Hoe gaat 
dat bij TOM of bij de wijkverpleging, zzp’ers? Over dit punt is nog geen 
duidelijke conclusie te vormen.  

Allen extra 
aandacht 
hiervoor  

11.  Afsluiting – Rondvraag 
Vraag van José: Ik krijg nog berichten vanuit Vital Health. Hoe lang 
blijven deze berichten nog komen aangezien het systeem niet meer in 
gebruik is?  
Herhaling vraag Ingrid: 
Vraag vanuit Ingrid aan alle werkgroepleden en achterban. Heeft 
iedereen een profiel voor VIPlive aangemaakt? Klopt je vermelding en je 
profiel?  

 
Erwina pakt 
dit op  
 
 
Allen 

 
Data volgende vergaderingen: invullen   

• Dinsdag 18 oktober 13.00 – 14.00 op Boomgaard 
• Workshop ouderen: woensdag 2 november van 16.00 – 18.00 

online via zoom meeting  
 

 

 


