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MEMO 

Aan : Deelnemers Geriatrisch netwerk 

Van : Jan Lam 

Onderwerp : Onderwerpen GN 2022-2023 

Datum : 1-11-2022 

Doel : Erop naslaan als agendapunten voor een volgend overleg worden 
geïnventariseerd. 

 

Nr. Onderwerp Uitwerking 

1 Medisch zorg in wozoco’s  
Van de bekende VV&T-organisaties (veelal aangesloten bij GN of ZMBR). 

20-9-22 besproken in GN. 
Handreiking voor 
verspreiding in het netwerk 
wordt gemaakt. 

2 Medisch zorg in wozoco’s  
van particuliere aanbieders, veelal op basis van PGB. 

 

3 WZD-extramuraal  
De werking hiervan. Verder implementatie. 

 

4 Toekomst en ontwikkeling van verzorgings- en verpleeghuis  

5 Kiezen voor houdbare zorg 
WLZ in de wijk, particuliere woonzorgcentra, inzet nulde lijn (gemeente, 
mantelzorg/familie); gezamenlijk in optrekken, zelfde boodschap 
uitdragen. 

 

6 Capaciteit in VVT en thuiszorg 
Regelmatig overzicht van wijzigingen. Gevolgen voor uitplaat- sing 
ziekenhuis. Regelmatig evaluatie hiervan. 

 

7 Consequenties afschaling 
Er gaat druk komen op de sociale basis door afschaling. Hoe gaan we dit 
managen zonder dat we problemen gaan verplaatsen en hoe nemen we 
de gemeentes hierin mee? 

 

8 Arbeidskrapte 
Toenemende vraag en maatschappelijke visie op zorg en welzijn, 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Voorstel: verhuizen naar 
bestuur, is een zorgbreed 
thema, niet specifiek iets 
voor het GN 

9 Logeermogelijkheid voor ouderen 
om mantelzorger te ontlasten. Ook te financieren vanuit de  WMO. 
Project wat start binnen Thebe. 

Afgesproken: eerst de 
resultaten van de pilot in 
W.Br. hiervan afwachten. 

10 De visie van het Zorgnetwerk 
Deze samen richting geven. Elkaar goed informeren hoe we bijdragen 
aan de actielijnen (uit de visie van ZMBR: ‘Sterke schakels in zorg’). 

 

11 Mantelzorgondersteuning 
Wat doen we?: casemanagement, casemanagement voor specifieke 
doelgroepen als jonge mensen en arbeidsmigranten, 
ondersteuningsprojecten als SVD en DementieNu, nieuwe interventies 
als ‘Samen verder na de diagnose’ etc. etc. Dit op een ludieke wijze 
(markt?).  

 

12 Dementievriendelijke gemeenten, DVG 
Doorontwikkeling hiervan. Een keer terug laten komen. 

 

13 Consultatieve functie SO in de 1e lijn, cq huisartsen. 
Toelichting werkzaamheden van de ‘Werkgroep inzet SO in de 1e lijn’ (oa 
Tonny de Groot, Monique Helmers).  

 

14 Observatiebed voor huisartsenzorg 
Memo Fons van de Gevel d.d. 10-5-2022 aan Thérèse van den Boom 

Jan zal dit bij Fons 
navragen. 
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Nr. Onderwerp Uitwerking 

over vrijhouden observatiebed voor huisartsenzorg niet helemaal 
duidelijk.  

15 Geriatrisch Netwerk  Stuurgroep Bruggen bouwen 
Toelichting Titus op verschil in taken Geriatrisch Netwerk  Stuurgroep 
Bruggen bouwen (programma ‘Doorstroom’). 

20-9-22 gedaan. Indien 
nodig, weer benoemen. 

 

Het zou mooi zijn als bij het inventariseren van onderwerpen voor het volgende overleg van het GN 

er steeds een mix komt van een onderwerp wat ineens actueel is en om een snelle behandeling 

vraagt en een onderwerp van deze lijst. 


