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Sterk
Geintegreerde zorg en dienstverlening
aan inwoners van Didam

Zwak
Er kan meer en beter worden
samengewerkt.

Kansen
meer en beter gebruik van elkaars
professionaliteit

Bedreigingen
onvoldoende financiering

Ouderen in een (mogelijk) kwetsbare positie worden vroegtijdig in kaart 
gebracht en in beeld gehouden om zodoende kwetsbaarheid te voorkomen, 
te stabiliseren, te verminderen en in sommige gevallen dit zelfs op te heffen.

Ouderen in staat te stellen langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te 
kunnen blijven functioneren.
Protocollaire afspraken en verdere samenwerking met het Sociaal Domein, 
welzijns- en mantelorganisaties.

Het Gezondheidscentrum Didam, waaronder ook het Doktershuis Didam, 
staat voor geïntegreerde, excellente zorg onder 1 dak, zorg die gericht is op 
de zorgvraag en die laagdrempelig wordt aangeboden aan de inwoners van 
Didam

 Doel Kwartaal
1

Kwartaal
2 Kwartaal 3 Kwartaal

4

1

Gezondheidscentrum Didam gaat werken met een
kostenmonitor waarbij de huisartsen in Didam gespiegeld
worden aan huisartsen die niet mee doen aan de module
ouderenzorg in de regio Achterhoek/Twente. Op deze
manier wordt inzichtelijk of deze werkwijze ook
goedkoper is.
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nulmeting

uitvoeren
eerste
meting

uitvoeren tweede meting
uitvoeren
derde
meting

2
Oudere patiënten met OZOverbindzorg in Didam ervaren
minimaal 10% meer betrokkenheid en aandacht dan
zonder. Te meten via een klanttevredenheidsonderzoek.
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nulmeting

uitvoeren
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 Actie GD Wie Kwartaal
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1

Een POH-0 en een POH-S zorgen voor een uniforme
aanpak binnen de betrokken praktijken inzake
casefinding, registratie, opzet spreekuur ouderenzorg
volgens module Menzis.

POH-O en
POH-S

evaluatie
kwartaal
1

evaluatie
kwartaal
2
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3

2
De werkgroep ‘Ouderenzorg’ is geformeerd en bewaakt
een uniforme werkwijze bij alle huisartsen en zorgt
voor een inhoudelijke borging.

deelnemers evaluatie evaluatie evaluatie

3 Protocollaire afspraken en verdere samenwerking met
het Sociaal Domein, welzijns- en mantelorganisaties.

hagro
manager
en
directeur

evaluatie evaluatie evaluatie

Gepland Kritisch Geen

Op schema Niet haalbaar

Integrale zorg voor kwetsbare ouderen

Werkgroep bestaande uit huisarts, hagro-manager, 2 POH-O en directeur 
komen maandelijks bij elkaar en zijn verantwoordelijk voor de evaluatie

Status van "Gewaagde doelen" of "Acties" in tabellen.
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