
- Voor kwetsbare oudere en de.......... 
mantelzorger in de wijken Overwhere/ 

Wheermolen en Centrum/ De Gors in..... 
Purmerend een geriatrisch netwerk........... 

vormen met behulp van webapplicatie eGPO. 
- Gestructureerde samenwerking tussen................ 

huisartsen, eerstelijns zorgverleners en SO’s...
- Eenvoudig, effi ciënt, coördinatie en taakverdeling 

duidelijk, ‘dubbelingen’ in de zorg voorkomen....
- Samenhang bevorderen tussen welzijn en zorg.... 

doordat zorgbehandelplannen leidraad zijn.........

- Verbeteren toegankelijkheid..............
consultatiemogelijkheid SO van..... 
de Zorgcirkel voor Hagro-leden...... 

- Kennis van het geriatrisch netwerk.

- Trots op het succes van de kick-off en 
100% intentieverklaring getekend......

- Naast elkaar 3 verschillende...........................
zorgaanbieders aanwezig..............................

- Drie jaar lang toezegging fi nanciering....................
- Via ZonH (eerstelijns ondersteuning)......................

olievlek over Zaanstreek/Waterland verspreiden.

Voor kwetsbare ouderen van de HAGRO Purmerpoort 
wordt goed gezorgd, niet alleen door de huisarts!

- Toolkit en geriatrische sociale kaart inzichtelijk............
en up-to-date op Haweb.................................................

- Nog 1 maand te gaan en nu, op één huisarts na,..........
streefconsulten gehaald................................................

- Elektronische uitwisseling met de Zorgcirkel en..........
daarmee uitrol over de regio, is een aandachtspunt.

Het SO consult voor de eerste lijn  
is duidelijk!

In regio Zaanstreek/Waterland 
geen gestructureerde samenwerking 
ouderenzorg. Als gemis gezien door

HAGRO Purmerpoort. 

In Hagro Purmerpoort onvoldoende
kennis wanneer en hoe specialist 

ouderengeneeskunde (SO) 
Zorgcirkel in te schakelen.

- Hagro Purmerpoort (ca 30.000 patiënten)
segment 3 aanvraag Achmea aangevraagd 
en toegekend gekregen voor 3 jaar..............

- Kick-off avond op 16 april 2015 met 50 personen 
waaronder huisartsen, praktijkondersteuners, ...
paramedici, casemanagers dementie en wijk-.....
en thuisverpleging en SO’s Zorgcirkel.................

Vervolg stappen: aanmelden eGPO, per wijk ..............................
samenwerkingsafspraken maken, huisartsen en .......................
praktijkondersteuners scholing bieden, kwaliteit van zorg en .
mantelzorg belasting meten (middels vragenlijst eGPO)...........

- Toolkit en geriatrisch sociale kaart gemaakt en ............
gepresenteerd tijdens Hagro-vergadering met de SO. 

- Aantal consulten 4e kwartaal 2014: 6..............................
- Op Haweb gezet voor Hagro Purmerpoort. .............

Vervolg stappen: in juni 2015 Hagro-vergadering
evaluatie met als streven minimaal 1 consult......

per huisarts, SO uiteindelijk verwijzen.....
via.Zorgdomein en elektronische ............
terugkoppeling en zorgen dat toolkit ......
op website Zorgcirkel komt......................

...............

huisartsliesbethvos@gmail.com      roos@drijverdaan.nl

eGPO en toolkit
Structuur in de ouderenzorg in Purmerend
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