Ouderenzorg in de praktijk
Voor veel praktijken in de regio is ouderenzorg een speerpunt. Maar hoe brengt u voor uw
praktijk de (kwetsbare) ouderen in kaart? Wat betekent de uitkomst van een analyse voor de
capaciteit van uw praktijk? Hoe vertaalt u de zorg naar een zorgbehandelplan? Hoe kunt u
bijdragen aan de gezonde levensstijl van de vitale ouderen? Onze ROS-adviseurs hebben een
stappenplan opgezet om u te helpen bij het opzetten van gestructureerde zorg voor kwetsbare ouderen.

Stappenplan gestructureerde zorg voor kwetsbare ouderen
Het stappenplan biedt u als eerstelijnszorgver-
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lener een overzicht van de stappen die nodig zijn
om ouderenzorg gestructureerd op te zetten.

Stap 1

Daarnaast kunt u het ook gebruiken om een
plan van aanpak op te stellen en de opmaat te
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maken naar multidisciplinaire samenwerking.
Dit om de ouderen in de wijk de zorg te geven
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die ze echt nodig hebben.
Uw ROS-adviseur helpt u graag verder, met een
blik op uw praktijk en wijk.

Stap 4

Zorgverlening door multidisciplinair team
volgens zorgbehandelplan
Geriatrisch
deskundigen
netwerk

Stap 5

Polyfarmacie
check

Evaluatie
van de zorgverlening

Multidisciplinair
overleg

Geïntegreerde ouderenzorg
in de wijk
Hoe zorgt u dat ouderen in de wijk de zorg én begeleiding ontvangen die ze echt nodig hebben?
Landelijke ontwikkelingen vragen om een andere organisatie van de zorg voor ouderen.
Ouderen blijven langer thuis wonen, de gemeente krijgt steeds meer zorg- en ondersteunings
taken en de rol van zorgaanbieders verandert. Daarnaast heeft elke regio zijn specifieke
kenmerken en problemen. Dat vraagt een duidelijke aanpak. Onze ROS-adviseurs hebben een
stappenplan gemaakt om u te helpen bij het opzetten van een multidisciplinair netwerk.

Stappenplan voor het opzetten van een multidisciplinair netwerk in de wijk
Door samen te werken in een multidisciplinair
netwerk kunt u versnippering rondom ouderenzorg tegengaan. Voor een goede wisselwerking
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zijn veel partijen betrokken. Van ouderen,
zorgverleners, gemeenten, welzijnsmedewer-
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kers tot aan mantelzorgers. Een complex
proces, waarbij veel komt kijken. Van een goede
analyse van de wijk, het verbinden van de juiste
samenwerkingspartners, het opstellen van een
gezamenlijke ambitie tot aan het realiseren van
gezamenlijke doelen in de wijk.
Uitvoering

Uw ROS-adviseur vertelt u graag meer over het
opzetten van een netwerk in uw wijk.

Wijkplan opstellen

