
Zorg voor kwetsbare ouderen is verbeterd door  
Gestructureerd Periodiek Overleg

Gestructureerd Periodiek Overleg levert resultaat Medisch Centrum Lucas Bols (Nieuw-Vennep), 
Medisch Centrum de Pionier (Nieuw-Vennep), Huisartsenpraktijk Badhoevedorp en praktijk Wille 
in Hoofddorp zijn in 2015 gestart met een nieuwe werkwijze. Tijdens een Gestructureerd Periodiek 
Overleg (GPO) vindt er afstemming plaats tussen de belangrijkste professionals in zorg en welzijn. 
Signalen van een niet pluis gevoel bij ouderen in de wijk komen hier samen en er is onderling 
afstemming hoe hiermee om te gaan. De zorg voor kwetsbare ouderen is hierdoor sterk verbeterd.

Wat is het Gestructureerd Periodiek Overleg?

Een gestructureerd periodiek overleg (GPO) vindt één maal per 
maand plaats tussen tenminste één huisarts, een praktijkon-
dersteuner, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur. 
De praktijkondersteuner heeft hierbij een coördinerende en 
aansturende rol. Er is ook een nauwe samenwerking met de 
consulenten van het team Zorg en Ondersteuning van de ge-
meente, wanneer het gaat om het aanvragen en indiceren van 
Wmo-voorzieningen. 

Waarom deze aanpak?

Efficiënt
Door betere samenwerking tussen de betrokken professionals, 
kunnen dubbeltaken worden voorkomen. Denk hierbij aan een 

dubbele screening of dubbele aanvragen voor voorzieningen. 
Hierdoor wordt snel duidelijk wat de hulp en/of zorgvraag is. Dit 
voorkomt escalatie van de zorg. Bijvoorbeeld opnamen van de 
patiënt in ziekenhuis.

Kwaliteit
De zorgcoördinator kan meer doelmatige zorg leveren waardoor 
er meer aandacht is voor kwaliteit van leven van de oudere.  
Daarnaast kan de betrokken ouderenadviseur extra aandacht 
geven aan het welzijn van de oudere. 

Snelheid
Door een verbeterde samenwerking met het team Zorg en 
ondersteuning van de gemeente, kunnen sneller indicaties 
voor Wmo-voorzieningen worden aangevraagd voor kwetsbare 
ouderen. 

Overleg van (zorg)professionals 
levert goede afstemming op 
voor aanpak van de complexe 
zorg voor ouderen.



Uw ondersteunde partners

Ook voor uw praktijk interessant?

Voorwaarden
In uw huisartsenpraktijk is een praktijkondersteuner ouderen-
zorg werkzaam. U kunt voldoende capaciteit vrij maken om een 
GPO op te zetten, bij te wonen en te coördineren. De prak-
tijkondersteuner is voor de coördinatie samen met u de meest 
aangewezen persoon.

Uw kernteam voor maandelijks overleg

Werkwijze

Realiseer voldoende formatie aan praktijkondersteuners, 
wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs voor deelname aan 
het GPO en de begeleiding van de kwetsbare ouderen met 
complexe problematiek. Beperk hierbij wel het aantal wijkver-
pleegkundigen per huisartsenvoorziening.

Inzet

Huisarts 
1,5 uur per GPO + 1 uur coördinatie
• aanwezigheid bij GPO 
• nabespreken met POH
• zorgplan nakijken, verwijsbrieven maken, medicatie wijzigen.

Wijkverpleegkundige
1,5 per GPO + voorbereiding indien zij ook zorgcoördinator is: 
1 uur per oudere 

Praktijkondersteuner
1,5 uur per GPO + coördinatie van het overleg: 3 uur 
• agenda maken en rondsturen
• oudere die wordt besproken informeren en toestemming 

vragen
• notulen maken
• zorgplan maken
• zorgplan bespreken met de oudere en uitvoeren

Ouderenadviseur
1,5 uur per GPO
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Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met 
Monica van Papendrecht, (071) 5661818 of u kunt 
mailen naar mvanpapendrecht@reos.nl
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