
 
Projectplan 
 
 Ontwikkelen Overdrachtsformulier 
  voor de kwetsbare patiënt 
 Dit formulier faxen of mailen naar Post  
    Centrum Oost  
 Kopie hiervan is bij patiënt aanwezig  
 2 x per jaar update tijdens het  
   multidisciplinair overleg (MDO) 
 Verzoek aan huisartsen om zich aan 
   te sluiten op het LSP 
 
 

Pilot overdracht kwetsbare patiënt naar  
Huisartsenpost Amsterdam  

Lieke Cremers huisarts te Amsterdam 

 
Amsterdam – enkele feiten 
  
Amsterdam heeft ruim 800.000 
inwoners  waarvan 15% zeventig 
plussers. Er zijn  ongeveer 70 verpleeg- 
en verzorgingstehuizen.  
Een derde van de Amsterdamse 
huisartsen is op het Landelijk 
SchakelPunt (LSP) aangesloten en 
maar 3% van alle Amsterdammers heeft 
toestemming voor het LSP gegeven. 
 

 
Doel: 
 
Juiste en gepaste zorg voor de ouderen van woonzorgcentrum de Uylenburgh     
tijdens de ANW uren door de aanwezigheid van juiste informatie op de      
Huisartsenpost Amsterdam (HPA) inclusief behandelbeperking 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde, kwaliteitsproject 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact:  Lieke Cremers huisartscremers@gmail.com   

  
 Beschouwing 
 
 Dit is een goed begin van gepaste zorg voor de kwetsbare ouderen in Amsterdam   
 In dit project laten we zien dat het overgrote deel van de ouderen niet gereanimeerd wil worden;  
    maar dit staat nog niet genoteerd staat in het HIS en/of nog is niet besproken met de huisarts.  
 Er is (nog) onvoldoende animo van huisartsen voor de aansluiting op het LSP 
 
  Aanbevelingen 
  
 Overdrachtsformulier moet  beter vindbaar zijn voor huisartsen op de website van de HPA 
 Overdracht moet simpeler kunnen via zorgmail ipv fax 
 Aandacht houden voor update van de overdracht 
 Voor optimale zorg voor de kwetsbare oudere is het LSP een waardevolle toevoeging 
 

 
Toekomst 

De pilot uitbreiden 
 
 

  Pilot Woon-zorgcomplex  
  de Uylenburgh –  Domus Magnus 

 
 36 bewoners 
 Gemiddeld ZZP 4-5  
 5 huisartspraktijken betrokken 

 Resultaten 
  
 35/36 patiënten van de Uylenburgh zijn ingevoerd 
 Alle formulieren zijn gefaxt, niet gemaild 
 34 patiënten hadden een NRNB beleid 
 2 patiënten wilden ook geen opname meer 
 Aansluiten op het LSP is niet gelukt: de huisartsen wilden niet 

Presenter
Presentation Notes
Beschouwing: Er is meer bewustwording doel overdracht van kwetsbare patiënten  naar ANW urenDoel: Voor alle patiënten van de Domus Magnus/Uylenburg is een medische overdracht aanwezig op de huisartsenpost en bij de patiënt met de relevante VG en behandelbeperkingen en allergieën zodat we ook tijdens de ANW uren juiste en gepaste zorg kunnen leveren,  Waarnemend huisarts; minder direct contact/makkelijk contactAls waarnemer moeilijker contacten onderhouden en feedback
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