
Conclusie  
Dit project wordt breed gedragen door professionals in 
Badhoevedorp. De kans dat de ouderenzorg goed 
georganiseerd wordt is groot.  
Voordeel is dat dit dorp een duidelijk afgegrensd gebied 
betreft. 
Vijf van de zes huisartsen willen meedenken en 
meewerken aan een goede ouderenzorg.  
Er zijn voldoende POH-ouderen om een deel van het werk 
uit te voeren. Wat blijft is de zorg of we goede zorg voor 
de ouderen kunnen blijven geven ondanks  ALLES! 

Doel 
Samenwerken met de gemeente.  
Start sociaal team. 
In dit team worden de (knel) 
punten van de ouderenzorg in 
Badhoevedorp bekeken. 
 
Verbeterpunten voor de 
toekomst; 
•Goede afspraken/samenwerking 
met thuiszorg en casemanagers 
•Uitbreiding capaciteit/variëteit 
dagbesteding 
•(korte) Opnamebedden in het 
verzorgingstehuis de Meerwende. 
Eerstelijnszorg kan verleend 
worden door de 
huisarts/kaderhuisarts 
•Samenwerking en consultatie 
met de SOG. 

Aanleiding voor dit project; Zorg café Dementie juni 
2013 in Badhoevedorp.  
Aanwezig; alle professionals te maken met 
ouderenzorg in Badhoevedorp 
Zorg; de toekomst van de ouderen in Badhoevedorp 
•Toename van de vergrijzing in een dorp dat al boven 
het gemiddelde zit met aantal inwoners boven de 75 
jaar. 
•Transitie van zorgtaken naar de gemeente 
•Verandering in indicaties voor opname in 
verpleeghuis/verzorgingstehuis (ZZP). Hierdoor 
blijven meer ouderen thuis wonen. 

Methode om dit project te 
ontwikkelen; 
Na zorg café in september 2013 
brainstormen met manager van 
het zorgcentrum de Meerwende, 
zorgbemiddelaar Amstelring, 
POH en ouderenadviseur 
Meerwaarde. Vraag; wat is er 
nodig om de ouderenzorg in 
Badhoevedorp voor te bereiden 
op de toekomst. Conclusie dat 
veel al goed geregeld is rondom 
de ouderen. Plan om contact te 
zoeken met de gemeente 
Haarlemmermeer om invloed te 
hebben op de toekomst van de 
ouderenzorg. Dit contact heeft 
geleid tot het starten van een 
pilot ouderenzorg in 
Badhoevedorp.  
We starten met het vormen van 
een sociaal team. 

Thuiswonende ouderen onze zorg! 
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