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Update evaluatie cBoards en Netwerkzorg 

Amsterdam 

Wijkgroepen gestart met cBoards 

Zoals bij velen bekend is er behoefte aan een 

evaluatie van de opschaling van netwerkzorg rondom 

(kwetsbare) ouderen, en de inzet van 

samenwerkingsplatform cBoards bij de realisatie van 

de inhoudelijke ambities van Beter Oud in 

Amsterdam. Vanuit Virtual Ward wordt een 

actieonderzoek opgestart ism het Talma instituut naar 

de impact van netwerkzorg voor ouderen, en 

cBoards.  

 

De afgelopen maanden zijn gebruikers benaderd voor 

deelname aan de evaluatie van ervaringen met 

cBoards Ouderen in de eerstelijn. Deze evaluatie 

resulteert in een advies voor de stuurgroep Virtual 

Ward, het implementatieteam en de gebruikers begin 

2022. Uiteindelijk is de uitkomst van dit onderzoek 

van groot belang voor de wijze waarop we 

netwerkzorg in Amsterdam organiseren. Tot die tijd 

blijven we opschalen zodat er voldoende ervaring is 

om goed te kunnen evalueren.  

 
Ben je huisarts/POH en wil je ook jouw ervaringen delen in het 

actieonderzoek? Neem contact op met het implementatieteam via 

mvdleij@sigra.nl  

In de zomermaanden vonden een aantal 

startbijeenkomst cBoards Ouderen plaats. Diverse 

huisartsen, POH-O’s, thuiszorgmedewerkers, 

apothekers en paramedici in huisartsen-wijkgroep 

Sloten-Slotervaart, wijkgroep Nieuwendam en 

wijkgroep Centrum 1 en een deel van Centrum 2 

zijn gestart met cBoards Ouderen. Zij maken nu deel 

uit van de 6 wijkgroepen met de wijkgroep zijn gestart 

met cBoards Ouderen. Ruim 50 huisartsenpraktijken 

zijn nu actief. 

 

Vlog cBoards Ouderen 

Bekijk hier de nieuwe vlog waarin gebruikers van 

cBoards Ouderen aan het woord komen over hun 

ervaring. 
 Klik op de afbeelding om naar de video te gaan. 

 

  Webinars 

Er worden weer webinars over netwerkzorg en het gebruik van cBoards Ouderen georganiseerd. Het eerste 

half uur wordt besteed aan uitleg over cBoards Ouderen, het verband met Beter Oud Amsterdam en de 

implementatieaanpak. Het tweede half uur kunnen zorgverleners die cBoards Ouderen gebruiken vragen 

stellen over cBoards en worden gebruikerstips gedeeld.  

 

De webinars vinden plaats op: 

- 4 november 16.30-17.30 uur via MS Teams 

- 6 december 16.30-17.30 uur via MS Teams 

Wil je deelnemen? Mail wanneer je de webinar wilt bijwonen naar mvdleij@sigra.nl 

Contact 

Wil je meer weten over deze nieuwsbrief en de implementatie van cBoards Ouderen? Wil je van ook met 

cBoards Ouderen gaan werken? Of heb je andere vragen en opmerkingen? 

Neem contact op met het implementatieteam via mvdleij@sigra.nl  

Deze nieuwsbrief is opgesteld door het implementatieteam cBoards Ouderen. De projectleiding van Virtual Ward (Berend Buys Ballot) leidt 

het implementatieteam cBoards Ouderen. Dit team bestaat uit een afvaardiging vanuit de AHa  VVT (Cordaan), ELAA (programma Beter 

Oud in Amsterdam), Sigra en Caresharing. 

 

De formele opdrachtgever voor de implementatie en evaluatie van het ouderenzorgproject is de stuurgroep Virtual Ward. Hierin hebben 

het OLVG, Cordaan, de AHa, Sigra, gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis zitting. 
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