
NAAM 
VERGADERING:  
   

DATUM:  
 

WERKGROEP 
Ouderen  

18 oktober 2022 13.00 – 14.00  

Boomgaard  
 

Agenda 
VERGADERING:   

 
 

 
 
Aanwezig: Carola, Ingrid, Larissa, Leonie B., Annette, Hanneke, Tjitske, Leonie P, Marieke, Petra, Aline 
Afwezig: José, Annette, Ingrid Spruit, Conny Smit 
Notulist: Natasja  
 

1.  Opening 
  

 

2 

 

Mededelingen en aanvullingen agenda  

• Er zijn wellicht veel (dubbele) deelnemers, lijst wordt na gegaan om efficiëntie 
bereiken. Een afgevaardigde van een discipline is voldoende. 

• Er zijn ‘ACP’ bijeenkomsten geweest in Boskoop: Ouderen(75+ op 
uitnodiging)”Wat wil je als het niet meer gaat” Informele presentaties over 
begrippen en mogelijkheden. Is enthousiast ontvangen. 

  

3 Bespreken notulen vergadering d.d.  07-07-22   

• Afgesproken om sociale kaart en gegevens ACP ook te communiceren in ZD- 
verwijzing naar andere disciplines.  

• Erwina gaat dit ook in document verwoorden naar achterban. 
 

 

4 Workshop Ouderen woensdag 2 november via Zoom online 
Invulling Workshop  
 

• Herhaling 2021 met doelstellingen en afspraken door POH 

• Erwina met Benchmarkcijfers 

• Valpreventie presentatie door Ergo/Fysio en Wijkverpleging 

• Apotheek een stukje over farmacotherapie, wat voor cijfers hierin bespreken.  

• Geriater van Weel of Dermatoloog? 

Afsluiting door huisarts met doelstellingen 2023 

 

5 Nieuwe doelstellingen voor 2023, ( zie ook document) 
1. Scholing Positieve gezondheid: Voortgang subdoel uit 2022,Evaluatie van cursus 

afwachten dan afspraken maken voor 2023 
2. NIS: Viplive: Voorgang subdoel uit 2022 

3. Sociale kaart: Afstemming CDM niet haalbaar 

4. Polyfarmacie: 4 x per jaar, max. 15 pt. In principe is basisafspraak door apo en ha, 

wijkverpleging kan aanschuiven maar is geen bepalende factor.  

 



6 Meetwaarden ouderenzorg Mediis,  komen ook voor Boskoop in Viplive  
per 1 oktober 
Wordt half November, wordt aan gewerkt. 
  

 

7 Presentatie en uitleg gebruik Viplive 

• Shirley zou een presentatie geven VipLive, zij is ziek, Onderwerp wordt verzet. 

• Inmiddels kan iedereen in VipLive, gebruik is nog niet erg eigen. 

• AFSPRAAK: niet meer communiceren via Siilo maar via VipLive. Gegevens 
kunnen dan eventueel meteen in HIS verwerkt. 

• Toevoegen zorgverleners aan zorgvrager alleen door POH is vanwege de 
koppeling aan HIS. 

• Wanneer een zorgverlener moet toegevoegd aan VipLive, dan mailadres en 
telefoonnummer doorgeven aan Erwina. Denk bijvoorbeeld aan een 
gespecialiseerd verpleegk.  

• Vip Live kan ook op telefoon geactiveerd worden. 

 

8. Afsluiting – Rondvraag 
*Graag tijdig presentatie workshop delen met Marjolein 
*Voor terugkoppeling achterban is iedere discipline zelf verantwoordelijk 
*Notulen zijn ook te vinden op intranet Gezond Boskoop 
* Blijf oefenen met VipLive 
* Problemen VipLive kortsluiten met Erwina 
  

 
 
 
 
Allen 

 
Data volgende vergaderingen:  
 
Dinsdag 17 januari 2023  13.00 – 14.00 op Boomgaard 

Dinsdag 11 april 

Dinsdag 4 juli 

Dinsdag 10 oktober    

 

Workshop ouderen: dinsdag 2 november van 16.00 – 18.00 online via zoom meeting  
 

 

 


