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Deel 1 workshop:

ZONMW project  Netwerkvorming 
Kwetsbare ouderen Friesland
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Proefprojecten en 
praktijkvoorbeelden
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Prefase 2011 gestart i.o.m. DFZ vanwege promotie module 
kwetsbare ouderen voor huisartspraktijken

5 regio bijeenkomsten georganiseerd 
Veel animo (30 tot 70 deelnemers per bijeenkomst) 

Provinciale projectgroep; projectcoördinatie ROS Friesland

subsidie aangevraagd (dec. 2011)
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Doelstelling project:
provinciaal samenwerkingsnetwerk Kwetsbare Ouderen tussen 

1e lijn en gemeenten/welzijn ontwikkelen

Doel samenwerking in netwerken: 
de begeleiding en zorg samen met de cliënt en vanuit het perspectief 
van de cliënt zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten 

- door optimaal stimuleren en ondersteunen van de eigen 
regie van de cliënt 

- en door optimaal benutten van aanwezige voorzieningen 
in de informele en formele zorg

Het gezamenlijke perspectief



• Elkaar leren kennen

• Van elkaar weten wat je doet

• Respect voor elkaars professie

• Samenwerken waar dat toegevoegde

waarde biedt

• Afspraken maken, uitvoeren en borgen

Samenwerken
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Aanpak
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http://www.google.nl/url?url=http://www.knkv.nl/korfbal/kangoeroe-klup/clinic-ff-bewegen/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fzFpVLTaL8HbPJqKgegI&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGXkfen7qcpDoARROgqzFi6AKBUuA


• Dicht bij huis

• Lokaal

• Regionaal

• Provinciaal

Netwerken op verschillende niveaus
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• Sociale kaart huisartspraktijk St. Annaparochie

• Integraal ouderennetwerk Leeuwarderadeel

• (signaleren, onderzoeken, opvolgen 65-plussers)

• Verbinden huisarts met infrastructuur

WMO/welzijn op initiatief gemeente Opsterland

Uitgevoerde proefprojecten  
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• Geïntegreerde samenwerking zorg en 

welzijn kwetsbare ouderen Franeker op 

initiatief huisarts

• Geriatrisch netwerk Skarsterlân

• Geriatrisch netwerk Heerenveen

• Geriatrisch netwerk Smallingerland*

Proefprojecten 2

m.b.v. netwerkontwikkelplan
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Proefprojecten 3
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Bestaand netwerk depressiepreventie 
Bolsward verbreden naar kwetsbare 
ouderen

Netwerken Smallingerland 
verbreden/horizontaal verbinden
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Overige resultaten project
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Beschrijving 4 praktijkvoorbeelden:

•Werkwijze ouderenpoli 
Huisartsencentrum Dokkum
•Makkum en Wolvega:  wijkverplk. in de 
huisartsenpraktijk/POH als verbindende 
schakel in het verpleeghuis
•Project Zichtbare schakel Leeuwarden
•Anderhalvelijnscentrum Zuidoost Zorg Drachten



Overige resultaten project 2
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Ontwikkelde hulpmiddelen
Netwerkontwikkelplan; Format sociale kaart
uitbreiding wijkscan ROS Friesland met informatie over kwetsbare 
ouderen; website met informatie; do’s en dont's lijst huisartsen

Borging van de projectresultaten bij ROS Friesland
-Opname van de ontwikkelde processen en instrumenten in de 
reguliere dienstverlening van ROS Friesland 
-Ouderenzorg net als voorgaande jaren speerpunt van ROS Friesland
-Ontwikkeling kennis en deskundigheid door  regioadviseurs in te 
zetten bij de uitvoering van de proefprojecten
-Kenniscentrum: kennis vergaren en ontsluiten



Deel 2 
workshop netwerkvorming 

kwetsbare ouderen
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- Invullen format a.d.h.v. 

aandachtspuntenlijst en 

uitwisseling:

• Doel vaststellen

• Inventarisatie

• Actieplan 

• Vervolg: gezamenlijk actieplan

Aan de slag!
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-Wat levert het op? 

- Wat wil je bereiken?

Waarom wil ik een netwerk?
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-Hoe ziet mijn patientpopulatie eruit?

- Hoeveel kwetsbare ouderen zijn er 

in mijn praktijk/wijk?

Voor wie is het netwerk bedoeld?
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-Wie heb ik daarvoor nodig intern?

-Wie heb ik daar extern voor nodig?

-Wie moeten er in mijn netwerk?

Met wie? 
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-Welke netwerken zijn er al?

-Zijn er al 

samenwerkingsafspraken?

-Met wie werk ik al samen?

Wat is er al? 
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-Zitten jullie intern op één lijn?

-Hoe ga je de partijen betrekken?

-Welke punten wil je gaan 

bespreken met ze?

Actie!
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-Gezamenlijk actieplan

- Is er een gezamenlijk doel en zijn 

er gezamenlijke speerpunten?

Hoe verder..?
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Vragen  
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