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Er waren interessante sprekers waar-
onder Els van Wijngaarden. Er konden 
geriatrische simulatiepakken gepast 
worden. Theater Ervarea liet ons 
dementie ervaren en gaf een mooie af-
sluiting. Het was de eerste tweedaagse 

met kaderhuisartsen OG en kaderartsen 
Specialisten Ouderengeneeskunde in 
de eerste lijn. Onze collega’s uit Noord-
Holland zijn bezig met de organisatie 
van de komende tweedaagse met als 
thema: ‘Kleur aan het leven’. 

Brenda heeft op 3 februari de 
RVH-prijs ontvangen uit handen van 
Shanti Brandon, de winnaar van vorig 
jaar, 2016. De prijs wordt jaarlijks 
als een wissel trofee gegeven aan de 
landelijk meest zichtbare kaderarts 
Ouderengeneeskunde. Brenda 
ontving de prijs voor haar verdiensten 
ten behoeve van Advance Care 
Planning.

LAEGO tweedaagse 2017 en 2018
Door: Shanti Brandon en Brenda Ott

Op 2 en 3 februari jongstleden vond de Laego-tweedaagse 2017 
plaats, georganiseerd door de kaderartsen Ouderengeneeskunde 
van Midden-Nederland met als thema: Zingeving in de ouderenzorg, 
liever gelukkig dan gezond..?  

Ragnild Vrijaldenhoven-Haitsma prijs 
naar Brenda Ott
Door: Shanti Brandon
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In april jongsleden trad Fabienne de 
Witte af als bestuurslid van LAEGO, 
naast haar enorme inzet en enthou-
siasme in de afgelopen jaren, heeft 

zij het werk van Claudia de Waard 
waargenomen tijdens haar zwanger-
schapsverlof. Er zijn drie nieuwe 
bestuursleden: Janita Minderhoud, 

Arno Karstens en Brenda Ott.  
Frank van Kemenade zal in januari het 
voorzitterschap overdragen aan Arno 
Karstens.

Veranderingen in het bestuur van LAEGO
Door: Shanti Brandon

V.l.n.r.: Janita Minderhoud, Corrie Jongsma, Herman Wisselink, Brenda Ott, Annet Wind, Jacqueline de Groot, Frank van Kemenade, 
Claudia de Waard en Arno Karstens (afwezig: Shanti Brandon)

Afsluiting opleiding kaderhuisarts 
Ouderengeneeskunde en SO in de 
eerste lijn
Door: Marieke Verlaan

Op vrijdag 10 juni 2017 was de certificaatuitreiking van de 
nieuwe lichting kaderhuisartsen ouderen geneeskunde en 
SO’s in de eerste lijn. Eerder die dag presenteerden allen hun 
kwaliteitsproject in een korte pitch. Marieke Verlaan (huisarts) 
won de prijs voor het beste kwaliteitsproject. Zij heeft als 
kwartiermaker Wijkgerichte Zorg in Zuid Kennemerland 
opgezet, en heeft als kwaliteitsproject de ontwikkeling van 
een digitaal platform vormgegeven.

Het project van Marieke is  onderdeel 
van Wijkgerichte Zorg Zuid 
Kennemer land.

Negen thuiszorgorganisaties en de 
huisartsen uit Zuid Kennemerland 
tekenden in januari 2016 het conve-
nant Wijkgerichte Zorg. Hierin zijn 
samenwerkingsafspraken vastgelegd. 
Wijkgerichte Zorg ging op 1 januari 
2016 van start. Nadien sloten nog drie 

thuiszorgorganisaties zich aan. De 
lokale ziekenhuizen en vijf gemeenten 
zijn nauw betrokken. 

Aanvullend opgeleide wijkverpleeg-
kundigen met extra kennis op het 
gebied van kwetsbare ouderen (de 
Verpleegkundige Ouderenzorg = VO) 
werken nauw samen met de  huisarts. 
Alle convenantspartijen stelden 
hiervoor een relevant competentie-

profiel op. Huisarts en VO vormen 
vaste koppels, en werken bij voorkeur 
 fysiek vanuit de huisartsenpraktijk. Ze 
 werken volgens de aanspraak wijk-
verpleging, en blijven in dienst van de 
thuiszorginstellingen.

Om zorg te dragen voor kwaliteit en 
uniformiteit hebben de Specialisten 
Ouderengeneeskunde en de GZ psy-
chologen die extramuraal werkzaam 

V.l.n.r.: Caroline Groffen, Claudia de Waard 
en Marieke Verlaan
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zijn, zich verenigd in een Interventie- en 
Expertteam (IET).

Op werkdagen is er een informatiepunt 
telefonisch bereikbaar (loket). Patiënten, 
mantelzorgers en professionals (VO, 
huisarts) kunnen bellen met al hun 
vragen. Huisartsen kunnen bellen voor 
ondersteuning bij het gebruik van het 
afwegingsinstrument, en de aanvraag 
van een indicatie voor eerstelijnsverblijf 
(ELV) laag en hoog complex, een nood-
bed PG of somatiek. Vervolgens zoekt 
de verpleegkundige van het informa-
tiepunt een passende en beschikbare 
plek in overleg met huisarts, patiënt en 
eventuele mantelzorg. 

Digitaal Platform (project Marieke)
De inzet van huisartsen aan het 
programma Wijkgerichte Zorg wordt 
gefinancierd vanuit de module ou-
derenzorg door de zorgverzekeraar. 

Hierin is ook een prestatie opgenomen 
voor de ontwikkeling van een digitaal 
platform voor de zorg rond kwetsbare 
ouderen. Vanuit deze prestatie wordt 
nu een pilot gefinancierd waarin de 
huisarts een gedeelte van het His kan 

delen met SO, VO of met het infor-
matiepunt voor crisisbemiddeling. 
Verschillende aanbieders van digitale 
systemen zijn vergeleken, uiteindelijk 
is ervoor gekozen in zee te gaan met 
Vital Health. Hun module ouderenzorg 
is afgestemd op de regionale situatie. 
Momenteel zijn 15 huisartspraktijken 
in pilotverband dit ondersteunings-
programma aan het uitproberen. In 
november volgt de evaluatie van het 
programma. Bij een positieve evaluatie 
volgt hierna een  regionale uitrol van 
het digitale platform.

Enthousiast geworden?

Kijk voor meer informatie vooral op de 
website www.wijkgerichte-zorg.nl

Marieke bij de presentatie van haar project

Op 7 juni jongstleden werd 
op een symposium in Zeist, de 
eerste niet-reanimerenpenning 
uitgegeven door Patiënten-
federatie Nederland. Deze werd 
uitgereikt aan een mevrouw uit 
Zeist. 

De NVVE heeft haar penning overge-
dragen aan deze ‘neutrale’ federatie. 
De Ouderenbonden, Verenso en ook 
LAEGO (via Brenda Ott) hebben de 
afgelopen jaren hiervoor gepleit bij het 
ministerie van VWS. Minister Schippers 
gaf een mooie inleiding tijdens het 
symposium. Ze begon met de kern-
boodschap: “als je een NR-penning 
draagt betekent dat niet dat je dood 
wilt, maar je geeft daarmee aan dat je 
niet gereanimeerd wilt worden in geval 
van een hartstilstand”. 

Hans van Delden (hoogleraar medische 
ethiek), twee patiënten die graag een 
NR-penning wilden aanschaffen en 
Brenda werden tijdens het symposium 

plenair geïnterviewd. De penning is te 
bestellen voor € 37,50 via  
www.patientenfederatie.nl/penning, 
maar het kan ook telefonisch door 
te bellen naar 030-2916700. In de 
begeleidende folder worden patiënten 

gestimuleerd hun NR-wens ook te 
bespreken met hun naasten en (huis)
arts. Aan de andere kant kunnen wij 
onze patiënten met een wens tot niet-
reanimeren wijzen op deze neutrale 
penning. 

Lancering van de onafhankelijke/neutrale 
niet-reanimerenpenning
Door: Brenda Ott

Ria uit Zeist die de eerste NR-penning kreeg uitgereikt en Brenda Ott
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De toekomstvisie van de organisatie 
Beter Oud sluit goed aan bij die van 
LAEGO. De ambitie van Beter Oud is:  
in 2025 geeft 90% van de ouderen 
in een kwetsbare positie de ervaren 
kwaliteit van leven een ruime 
voldoende. Belangrijke voorwaarde 

voor succes is dat ouderen de dingen 
blijven doen die hun leven de moeite 
waard maken en dat zij zelf de regie 
daarover houden. 

Annet Wind is al langer in gesprek met 
Beter Oud, hierbij een illustratie dat 

gemaakt is tijdens een scholing. Op de 
website www.beteroud.nl is tevens een 
interview met haar te lezen.

Op 27 juni werd het convenant gete-
kend als officiële start van de samen-
werking tussen LAEGO en Beter Oud.

Beter Oud
Door: Shanti Brandon en Brenda Ott

Verslag symposium 9 juni: “Als de kaderarts 
Ouderengeneeskunde het al niet weet...”.
Door: Shanti Brandon en Brenda Ott

Op de afstudeerdag van de kaderartsen 
vond een symposium plaats, georgani-
seerd door Herman Wisselink en 
Claudia de Waard. Hierbij presenteer-
den afgevaardigden van de afdelingen 
huisartsgeneeskunde uit Groningen, 
Leiden, Nijmegen, Amsterdam (VUmc) 
hun onderzoek op het gebied van de 

Ouderengeneeskunde. Daarna was er 
de mogelijkheid om in verschillende 
groepen uiteen te gaan en te brainstor-
men over ideeën voor onderzoek maar 
ook over onze mening betreffende de 
lopende onderzoeken. Het was inspi-
rerend om te ervaren hoeveel goede 
ideeën en suggesties er kwamen. Na 

afloop een oproep aan de kaderartsen 
ouderengeneeskunde om te publice-
ren. Mocht je, als kaderarts eerstelijns 
ouderengeneeskunde interesse hebben 
om een artikel te schrijven maar als je 
niet weet hoe je dat aan moet pakken, 
richt je dan tot het bestuur via  
laego@nhg.org.
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