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In deze tweede nieuwsbrief leest u het
laatste nieuws en de ontwikkelingen over
het “Samenwerkingsverband Zorg voor
Ouderen in de wijk Wormerveer”.
Door het monitoren van ouderen via het
digitale netwerk van Zorgverband kunnen
ouderen langer thuis blijven wonen.
‘Samenwerkingsverband Zorg voor Ouderen
in de wijk’ brengt sinds begin 2013
kwetsbare 75-plussers in Wormerveer in
kaart om hen te ondersteunen en eventuele
problemen tijdig te signaleren. Bovendien
wordt de kans om de juiste hulp en
ondersteuning op het juiste moment te
kunnen bieden, op die manier mogelijk.
Eerder verteld …
Het nieuwe online netwerk, van Zorgverband, is
ingericht en de werkwijzen zijn bepaald. Eind
januari 2013 heeft een testgroep van ongeveer
tachtig 75-plussers van beide huisartsenpraktijken
in Wormerveer een brief ontvangen. Hierin werd
hen gevraagd de Checklist Ouderenzorg (GFI) in
te vullen, waarna met toestemming van de oudere
de gegevens werden opgenomen in het
Zorgverband systeem. Met deze gegevens is de
kwetsbaarheid van de oudere in beeld gebracht en
zijn probleemgebieden zichtbaar geworden. Na het
opstellen van een zorgleefplan zijn we de uitdaging
aangegaan om aan de slag te gaan met deze
nieuwe, integrale werkwijze.
In de praktijk
Uit de vragenlijsten die begin 2013 naar de
testgroep is gestuurd, kwam naar voren welke
ouderen van de groep 75-plussers kwetsbaar zijn.
Zij werden daarna thuis bezocht door een
medewerker van het SZOW. Zo werd meer
informatie verzameld over de kwetsbaarheden.
Verschillende disciplines gingen vervolgens met
elkaar rond de tafel voor overleg: huisarts,
thuiszorg, geheugenpoli, ouderenpoli en welzijn.

redactie: afdeling Communicatie
Typerend voor het SZOW is dat vanuit
verschillende invalshoeken wordt ingegaan op de
problematiek van de oudere. Afspraken uit dit
overleg worden door de coördinator van de oudere
teruggekoppeld naar de oudere zelf, of naar de
betrokken mantelzorger(s).
Eén jaar samenwerking
Van de 160 ouderen die tot juni 2013 zijn
aangeschreven, nemen ongeveer 140 ouderen
deel aan het SZOW. Zij zijn gescreend en
ingevoerd in het Zorgverband systeem. Daaruit
bleek dat twintig procent van de ouderen
kwetsbaar is op één of meerdere gebieden.
Tien van hen worden nu begeleid door de
praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk,
twaalf door de wijkverpleegkundige en één cliënt
wordt begeleid door de casemanager dementie
van Evean.

Een paar voorbeelden van problematiek waar
SZOW een oplossing biedt:

“Een vrouw die door haar ziekte in een sociaal
isolement raakt, is in contact gebracht met
Humanitas om een boek te laten schrijven over
haar leven.”
“Een vrouw die al jaren slaapmiddelen gebruikt,

maar ook vaak valt, krijgt nu twee paracetamol in
plaats van slaapmedicatie. Hierdoor vermindert het
valgevaar.”

SZOW en Sociaal Wijkteam Wormerveer
Het parallel lopende project Sociaal Wijkteam sluit
naadloos aan bij het doel van het SZOW: het
bieden van de juiste zorg en welzijn aan alle
kwetsbaren in de wijk. Het Sociaal Wijkteam is een
samenwerking tussen Evean, Welsaen en SMD. Als
er problemen zijn op sociaal gebied, kunnen de
coördinatoren van het SZOW een
welzijnsmedewerker van het Sociaal Wijkteam
inschakelen. Andersom heeft het sociale wijkteam
een korte lijn naar de wijkverpleegkundige van
Evean als er een zorgvraag is rondom een oudere
in de wijk. Op deze manier kunnen we de oudere
wijkbewoners beter helpen en werken we
efficiënter samen.
Ambitie en de toekomst
Na het aanschrijven van de eerste 160 75-plussers
eerder dit jaar, nodigen we in het najaar van 2013
een volgende groep van 200 75-plussers uit voor
het Zorgverband netwerk. Ook in 2014 zetten we
het SZOW voort en streven wij ernaar alle
resterende 75-plussers aan te schrijven voor
eventuele zorg- en ondersteuning via het
Zorgverband systeem.
“Je merkt ook dat de ouderen het fijn vinden dat
we met ze meedenken”, aldus Wendy Sterk,
wijkverpleegkundige bij Evean en enthousiast lid
van het SZOW. Kwetsbare ouderen geven aan een
duidelijker samenwerking te ervaren tussen
huisarts en thuiszorg. Zij zijn hier zeer tevreden
over. Reden genoeg om dit project ook in 2014
verder uit te breiden.
Meer informatie?
Neem dan contact op met Gudule von Hegedus,
wijkmanager Evean Wormerveer T 075 64 73 000
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