Notulen
Datum
overleg
Aanwezig
Afwezig

4-11-2019
Priska Israël (vz), Herman Debets, , Marijke van Dongen, Guy Schulpen, Judith Hazelzet,
Henriëtte Swijgman
Thea van der Waart, Marianne Oosterhout

Besproken onderwerpen 02-09-2019
Onderwerpen

1. Opening
 Priska opent de vergadering. Thea en Marianne zijn afwezig.
2. Notulen en actiepunten overleg 02-09-2019
 Notulen akkoord
 Herman Debets heeft geen uitnodiging meer gekregen t.a.v. proces mamma poli.
Actie; Judith gaat na bij Jikkie wat de stand van zaken is.
3. Ingekomen post/ Vimmen
-

Enquête KNO:
o Aan alle Bac leden wordt gevraagd om input aan te leveren om deze enquête in te
vullen. Judith stuurt de link met enquête vragen naar alle BAC leden. BAC leden kunnen
feedback insturen naar Judith. Judith stuurt de informatie toe naar Henriëtte en zij
zorgt voor het invullen van de enquête.

4. Ouderenzorg
-

Kleinschalige woonvormen
o Brief naar woonvoorzieningen is verstuurd
o Informatie brief naar alle HA is verstuurd
o Het zorgkantoor gaat met een voorstel komen/ plan van aanpak en vragen of de
deadline mogelijk verschoven kan worden.
o BAC geeft aan dat er een realistisch plan moet komen; als er een realistisch plan komt,
dan kan nagedacht worden over evt. uitstellen van deadline. 1 jaar uitstellen is
onacceptabel.
o Dit wordt ook nog met het bestuur besproken

-

Hospice
o Marijke heeft een gesprek gehad met Envida over de vergoeding voor huisartsen die
zorg bieden aan patiënten in het hospice.
o Momenteel is er geen betaaltitel. Voorstel van Envida is om een sociale visite te kunnen
declareren.
o Qua inhoud wordt het volgende voorgesteld:
 Ha kan sociale visite uitvoeren



o
o

HA kan op verzoek van SO ingeschakeld worden (BAC leden geven aan dat dit
niet snel zal gebeuren)
 HA mag euthanasie traject uitvoeren
Doel was juist dat de HA beleid kon maken. Nu lijkt alleen een adviserende rol
weggelegd te zijn.
Vraag aan HA is of zij bereid zijn om de zorg die zij nu al leveren tegen tarief te doen
van een sociale visite.

-

Palliatieve zorg:
o VIM over inzet van palliatieve sedatie in het weekend (op de HAP). Wens is om
palliatieve sedatie tijdig met cliënt en familie te bespreken (als onderdeel van ACP).
o Er is aandacht voor Advance care planning bij de Pluspraktijken, binnen de Warffum en
in de ketenzorg ouderen.
o Actie: Judith koppelt dit terug aan Jikkie en Frank.

-

Omgaan zorg en dwang
o Nieuwe wet per 1 januari. Idee is om dit via 1 centraal loket te ondersteunen. SO moet
beschikbaar zijn.
o Hier moet nog inhoud aan gegeven worden.
o LHV heeft een duidelijk standpunt.

-

Voorkomen overbelasting mantelzorgers: hebben HA hier aandacht voor?
o Dit is besproken met het bestuur. Volgende mogelijkheden zijn benoemd:
 Inzetten Respijtzorg
 Acuut inzetten huishoudelijke zorg
 CAK
 Vast aanspreekpunt; contactpersoon
 Sociaal team
 Mogelijkheid ‘parttime’ verpleeghuis

-

Expertise centrum ouderenzorg op de stadspoli
o Initiatief wordt uitgewerkt. Marijke vraagt of dit ook tijdens BGV/ ALV geagendeerd kan
worden om te toetsen/ akkoord voor verdere uitwerking van plan.
o Plan kan geagendeerd worden bij BGV.
o Actie: Agenderen BGV (met korte notitie als achtergrond informatie)

-

Actuele onderwerpen
GGZ:
 Sollicitaties Mens GGZ lopen: GZ psycholoog en aantal basis psychologen hebben
gesolliciteerd
 Niet veel POH GGZ gaan uiteindelijk over naar Mens GGZ; dit is positief; het lijkt erop
dat zij hun huidige baan als prettig ervaren.
TIPP:
 Wachttijden zijn nog niet altijd bekend/ inzichtelijk; dit is wel wenselijk
 Zorgnavigator: er wordt een optie gepresenteerd dat de patiënt samen met de HA een
keuze maakt voor vervolgzorg. Dit kost de HA veel tijd; men wil juist ontlast worden
door tipp.
 Actie; Judith koppelt dit terug.

-

-

MUMC/ RHZ/ ZIO: GB
Stadspoli: GB
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5. Afsluiting
Geen bijzonderheden

Actiepunten vergadering 15-4-2019
Nr
onderwerp
Actiepunt
1
2
3
4

Ouderenzorg
2
GGZ
GGZ entiteit
Sociaal
domein

Frank/ Marijke informeert BAC sw over lopende zaken en
vraagt waar nodig advies aan BAC sw in bepaalde dossiers
Monitoren
Klankbord samenwerking nieuwe ggz entiteit
Klankbord samenwerking sociaal domein

Wie
Frank/ Marijke

Eind
datum
doorlope
nd

Allen
Allen
Allen
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