Gestructureerd periodiek overleg
Het GPO is onderdeel van een cyclisch proces van hulpverlening, waarbij,
uitgaande van de actuele problemen en wensen van de oudere, de betrokken
hulpverleners samen de bijpassende zorgdoelen formuleren en interventies
afspreken en evalueren.
Het GPO heeft als doel: Komen tot een gezamenlijk gedragen beleid om de
geboden zorg af te stemmen en te anticiperen op mogelijke problemen en ten
behoeve van het welbevinden van de oudere.

Hoe te starten?
1) overleg met de potentiële deelnemers:
 is men het eens over de doelstelling van het GPO?
 welke ouderen worden besproken, hoeveel zijn dat?
 deze ouderen eens per jaar bespreken of vaker?
 taakverdeling: planner, voorzitter, notulist
 bespreek planning, tijdstip, locatie
 samenstelling
 opzet: hoeveel tijd, wat wordt voorbereid en door wie
2) voer de eerste GPO’s (15 – 30 min per oudere)
3) evalueer het proces na 6 maanden: wat gaat goed, wat moet aangepast?
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Afsluiting
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Evt kort voorstelrondje
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Na het GPO
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Monitoring uitvoering en effect
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