
 

April 2022 

Stedelijke update ouderenzorg #17 
Voor POH-Ouderen Amsterdam  
 
 
In deze update staan stedelijke ontwikkelingen in de zorg voor Amsterdamse ouderen. Het is 
goed om van deze informatie op de hoogte te zijn, en mee te nemen in jullie werk.  
 

 

Save-the-Date conferentie ‘Netwerkzorg 
nieuwe stijl voor kwetsbare ouderen’ 
Dinsdag 10 mei (17:30 – 21:00 in De Burcht) 

organiseren de LHV Huisartsenkring Amster-

dam-Almere (HKAA) en Elaa in samenwer-

king met de Amsterdamse Huisartsen allian-

tie (AHa) een conferentie over de toekomst 

van de zorg voor (kwetsbare) ouderen in Am-

sterdam. Heel interessant voor POH-Oude-

ren. Schrijf je in via de onderstaande link!  

https://www.elaa.nl/nko20220510 

 

Doorbemiddelingsfunctie Stedelijk Zorg in 

de Wijk weer actief 

Sinds januari jl. is de doorbemiddelingsfunctie 

voor de Stedelijk Zorg in de Wijk aanbieders 

weer actief. Wijkverpleegkundigen of coördi-

natoren van wijkteams/VVT kunnen aanvra-

gen voor zorg die zij zelf niet in kunnen vullen 

doorgeven aan een centrale doorbemidde-

lingsfunctie. De zorgvraag wordt dan doorge-

zet naar één van de andere gecontracteerde 

aanbieders (of gecontracteerde onderaan-

nemers) die de cliënt in zorg neemt. 

Lees hier meer over de werkwijze  

 

Mochten er knelpunten ontstaan rond de 

doorbemiddeling, dan kun je dat melden aan 

jdittmar@cordaan.nl. 

 

Zorgbrigade in Noord, Zuidoost en Nieuw-

West 

In de Zorgbrigade krijgen mensen die 

langere tijd geen werk hebben gehad een 

baan en volgen daarnaast een mbo-opleiding 

richting de zorg. Zij bieden vanuit de 

Zorgbrigade informele hulp aan bewoners 

die dat kunnen gebruiken in: 

▪ Amsterdam Zuidoost, in de wijk Bijlmer 

Oost en de buurten Amsterdamse Poort, 

Hoptille en Venserpolder. 

▪ Amsterdam Nieuw-West, in de wijken 

Slotervaart en Nieuw-Sloten en de buur-

ten Osdorp Midden en Osdorp Oost 

▪ Osdorp Midden en Osdorp Oost 

Amsterdam Noord, alle wijken in Noord. 

De Zorgbrigade helpt o.a. met kleine taken, 

zoals boodschappen doen of lichte werk-

zaamheden in of rond het huis. Ook komen ze 

langs voor de gezelligheid; even samen een 

kopje koffie drinken, een wandeling maken of 

een spelletje doen. Elke week kan iemand van 

de Zorgbrigade langskomen voor ongeveer 2 

à 3 uur, in principe voor een periode van een 

jaar. De hulp is gratis. Wel vraagt de Zorgbri-

gade iets terug te doen. Dit kan van alles zijn, 

zoals helpen bij Nederlands leren of rekenen, 

of bepaalde gerechten leren koken.  

 

Heeft een van jouw oudere patiënten belang-

stelling of wil jij zelf meer weten? 

Neem dan contact op met Zorgbrigade: 

T. 020 – 26 14 522 (maandag t/m woensdag 

10-12 uur voor informatie en aanmeldingen) 

E. zorgbrigade@burennetwerk.nl.  

 

Magazine ‘Leven en Zorgen in de Grote 
Stad’ gepresenteerd 
Op 18 maart is in Pakhuis de Zwijger het ma-
gazine ‘Leven en Zorgen in de Grote Stad’ ge-
presenteerd, een bijzondere uitgave van het 
Ben Sajet Centrum. Wat is er nodig voor 
goede ondersteuning in de grote stad, om 
prettiger thuis te kunnen wonen en crisissitu-
aties te voorkomen? In het magazine vind je 

https://www.elaa.nl/nko20220510
https://www.elaa.nl/actueel/48-ouderenzorg/1296-doorbemiddelingsfunctie-stedelijk-zorg-in-de-wijk-weer-actief
mailto:jdittmar@cordaan.nl
mailto:zorgbrigade@burennetwerk.nl
https://bensajetcentrum.nl/


 

April 2022 

inzichten uit onderzoek, ervaringsverhalen, 
interviews, columns, factsheet én handvatten 
voor beleid en praktijk.  

Het magazine is online vrij beschikbaar. De 
versie om online door te bladeren vind je hier. 
Het magazine is ook als PDF hier (grote ver-
sie, 73 MB) en hier (kleine versie, 3MB) te 
downloaden. 

Inschrijven RUDAS training 
Elaa en OLVG gaan weer een RUDAS training 
organiseren voor POH-Ouderen, huisartsen 
en/of psychologen. Datum is nog niet bekend, 
maar heb je interesse, geef dat nu alvast aan 
bij Sabina Mak s.mak@elaa.nl. 
 
Meer informatie over deze cognitieve scree-
ning voor eerste generatie migranten, zie de 
website van het OLVG.  
 

Workshop tips vanuit het Netwerk Pallia-

tieve Zorg Amsterdam en Diemen: 

Zie flyer in de bijlage bij deze nieuwsupdate. 

▪ Alles goed geregeld voor nu en later 

Een workshop over (levens-)executeur – 

(levens-)testament - bewindvoering – na-

latenschap. 

Wanneer: dinsdag 26 april 2022 van 15:00 

tot 17:00 uur. 

Inschrijven via deze link. 

▪ Workshop ZinverZetten  

ZinverZetten is ontstaan uit een idee van 

voormalig Denker des Vaderlands, René 

Gude. Volgens Gude heeft het woord ‘zin’ 

vier betekenissen: het Zinnelijke, het Zin-

tuiglijke, het Zinrijke en het Zinvolle. 

Samen vormt het gedachtegoed een 

brede, praktische en niet moralistische in-

vulling van zingeving die goed aansluit op 

het dagelijks bestaan en waarmee je ande-

ren kunt helpen bij zingevingsvragen. 

Wanneer: 5 april online, 19 april op locatie 

van 13:00 tot 15:00 uur. 

Inschrijven via deze link.  

 
 
 

Blog van Sabina Mak: 6 adviezen van ou-
dere Amsterdammers voor een goed ge-
sprek over wensen in de laatste levensfase 
Stukje van haar blog: 
SIRE startte 8 februari de publiekscampagne 
De dood. Praat erover, niet eroverheen om 
mensen aan te zetten de dood weer bespreek-
baar te maken. Afgelopen 3 jaar heb ik hier met 
verschillende Amsterdamse ouderen over gesp-
roken. Voor ouderen is de dood al wat dichter-
bij, maar zelfs zij geven aan dat dit gesprek in-
gewikkeld is. Eén van de oudere vertelde me: 
"Thuis heb ik al jaren een multomap met in 
grote letters LEVENSTESTAMENT op de voor-
kant. Ondertussen ben ik 83 en is de map nog 
steeds leeg." 
….. lees meer 
 
Luistertip: podcast Huisarts en Wetenschap   
Praten over toekomstige zorg, hoe doe je 
dat?  
In dit interview praat huisarts en promovenda 
Jolien Glaudemans je bij over Advance Care 
Planning (ACP). Er is nog veel onduidelijk 
voor patiënten en er is weinig uniformiteit. 
https://www.huisartspodcast.nl/henw/ 
 
Tips van een collega POH-Ouderen: 
▪ Nieuwsbrief Beter Oud Elke twee weken 

ontvang je de BeterOud nieuwsbrief boor-

devol informatie, tips en interessante 

links. 

Onderwerp voor in deze nieuwsupdate 
Heb je zelf een onderwerp/nieuwsitem die je 
graag terug wilt laten komen in deze nieuws-
update? Geef het door: s.mak@elaa.nl  
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