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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je samenwerkt binnen het zorgprogramma kwetsbare ouderen. 
Door elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt hopen we dat dit de samenwerking ten goede 
komt. 
 
Casemanagers dementie 
Als POH is het soms best lastig om een casemanager dementie te vinden. Een aantal casemanagers 
communiceren via Portavita, maar nog lang niet allemaal. 
Beweging 3 is bezig om de werkgebieden van de casemanagers dementie opnieuw in te delen, als dit 
bekend is zal ik dit communiceren naar de POH’s. 
Zijn er casemanager dementie van andere organisaties die nog niet genoemd staan in Portavita? 
Geef je naam, organisatie, werkgebied door en of je via Portavita wilt communiceren via 
info@huisartseneemland.nl. 
 
Beveiligde communicatie zonder dossier in Portavita 
Met zicht op de ingang van de nieuwe AVG-wet in mei wordt beveiligde communicatie nog 
belangrijker. Communicatie via Portavita kan nu ook los van een dossier. Dat kan handig zijn als de 
wijkverpleegkundige nog niet in een dossier kan en aan de POH toegang wil vragen, of wanneer de 
patiënt/cliënt niet in de categorie kwetsbare oudere valt maar je toch hierover wilt communiceren. 
Of wanneer je als wijkverpleegkundige wilt communiceren met de diëtiste. 
Dit kan via mailbox op de homepagina van Portavita: kies opstellen. Het vakje ‘’betreft patiënt’’ (zie 
kruisje) laat je leeg. 
 
Wmo en Wlz 
Cliëntondersteuners Wmo en Wlz 
Het verschil tussen zorg vanuit Wmo en Wlz is voor veel patiënten best lastig. Welke zorg is waar te 
krijgen en wanneer ga je Wlz aanvragen? Clientondersteuners kunnen mensen bijstaan wat 
patiënten helpt en zorgverleners ontlast. Clientondersteuners van MEE voor cliëntondersteuning 
Wmo en Wlz zijn in elke gemeente te vinden, zie dit overzicht. 
 
Wlz 
Wlz-indicatie is niet altijd duidelijk in de huisartsenpraktijk, terwijl de wijkverpleegkundige hiervan 
meestal wel op de hoogte is. Een Wlz-indicatie heeft gevolgen voor de zorg en declaratie van zorg 
door de huisarts. Is hier onduidelijkheid over; vraag het na bij de wijkverpleegkundige. 
 
ELV aanmeldpunt vanaf 19 februari 2018 op werkdagen bereikbaar 
Voor alle huisartsen die bij Huisartsen Coöperatie Eemland aangesloten zijn is een aanmeldpunt voor 
‘ELV op werkdagen’ gerealiseerd. Het aanmeldcentrum is een samenwerking van ‘Huisartsen 
Eemland’ met het ‘Meander Medisch Centrum’ en heeft als doel om de doorstroming van onze 
kwetsbare ouderen door de keten te verbeteren. De juiste zorg op het juiste bed voor de patiënt. Op 
deze manier hopen we tevens dat de full houseproblematiek van ons regionale ziekenhuis zal 
afnemen, zodat onze andere patiënten opgenomen kunnen worden indien zij medische zorg in het 
ziekenhuis behoeven. 
De huisarts beoordeelt of de patiënt in aanmerking komt voor een ELV-bed en alleen de 
huisartsenpraktijk kan de patiënt aanmelden bij het aanmeldcentrum. Het landelijk 
afwegingsinstrument is een hulpmiddel hierbij. Van dit afwegingsinstrument is een nieuw 
vereenvoudigd stroomschema gemaakt die door HCE-leden te gebruiken is.  
De transferverpleegkundigen kampen ook met het probleem dat er te weinig ELV-bedden in onze 
regio zijn, zij kunnen dus niet garanderen dat de patiënt snel opgenomen wordt op een ELV-bed. Wel 



zullen zij hun uiterste best doen om overbruggingszorg te organiseren en indien nodig stellen zij de 
zorgverzekeraar van de patiënt op de hoogte.  
We hopen dat het aanmeldpunt in de toekomst 24/7 gaat werken. 
 
Pilot samenwerking huisartsenpraktijken en wijkteam 
In twee Amersfoortse wijken vindt de komende maanden een pilot plaats om met het wijkteam 
samen te werken in de ouderenzorg. Kwetsbare patiënten worden via Portavita aangemeld bij het 
wijkteam. Door vroegtijdig aanmelding en beveiligde communicatie hopen we dat een aantal 
zorgvragen die nu wellicht helemaal niet of juist wel op het bord van de wijkverpleging of 
huisartsenpraktijk komen, opgepakt kunnen worden door het wijkteam. 
Wijkteam Schothorst/Zielhorst werkt in de pilot via Portavita samen met Huisartsenpraktijk 
Sagenhoek. Wijkteam Berg-, Leusder- en Vermeerkwartier werkt samen met Huisartsenpraktijken 
Tolliusstraat en Amersfoort Zuid. Wijkverpleegkundigen die het wijkteam willen inschakelen via 
Portavita kunnen dit doen door een bericht te versturen naar deze wijkteams.  Positieve 
pilotresultaten kunnen stimulans zijn om wellicht in de hele regio via Portavita met het wijkteam 
samen te laten werken.  
 
Op de helpdesk van Huisartsen Eemland zitten elke werkdag mensen klaar om te helpen met 
Portavita! Heb je vragen, opmerkingen, goede ideeën waar we iets mee kunnen, laat het weten!: 
info@huisartseneemland.nl of 0900-5552288 
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