
SAMENWERKEN 
RONDOM OUDEREN 
OP CBOARDS

Het stappenplan op pagina 4 beschrijft de samenwerking rondom een 

kwetsbare oudere met de POH-O in de lead. Wanneer er mogelijk sprake 

is van kwetsbaarheid, kan er een board geïnitieerd worden door de POH.  

De volgende voorbeelden beschrijven situaties waarin samenwerking op 

cBoards gestart kan worden:

- Er is een “algemeen kwetsbare patiënt: Rondom bepaalde patiënten 

wordt veel gecommuniceerd tussen de thuiszorg en huisartsenpraktijk. 

Dit kan gaan over veel verschillende zaken zoals medicatie, voeding, 

achteruitgang, wonden. Het voordeel van cBoards is dat de thuiszorg 

altijd inzage heeft in de meest up-to-date informatie waardoor zij niet 

hoeven te bellen met de praktijk. Vragen stellen kan via de chat zodat 

iedereen deze op een goed moment kan beantwoorden. 

- Bij glucose medicatie: Het meten van glucosewaarden en het innemen 

van de juiste medicatie kan door de thuiszorg gemonitord worden. 

Waardes kunnen worden gedeeld met de POH, en via de chat of 

samenvatting kan er afgesproken worden wat aanpassingen in voeding 

en/of medicatie zijn. De POH hoeft niet naar de patiënt, wijkverpleging is 

goed op de hoogte en de patiënt krijgt goede begeleiding thuis.

- Voor wondzorg: Bij wondzorg is de huisarts uiteindelijk 

verantwoordelijk voor de zorg. Maar de wijkverpleging of regie-

verpleegkundige verzorgen de wond. Via cBoards kan de huisarts 

makkelijk worden geüpdatet over de voortgang van de genezing. Hierbij 

kunnen foto’s worden gedeeld.

- Ten behoeve van medicatiebeoordeling: Jaarlijks moeten de patiënten 

met meer dan 10 medicamenten besproken worden met de apotheker. 

Via cBoards kan de Huisarts of POH direct alle noodzakelijke informatie 

met de apotheek delen (dit is de reden waarom de FBA alle apotheken 

heeft gevraagd aan te sluiten).

WAAROM

In de afspraken van het programma Beter Oud is 
aangegeven dat de eerstelijns zorg voor (kwetsbare) 
ouderen ondersteund wordt door een 
communicatietool. In Amsterdam kiezen we voor 
cBoards van Caresharing. 

In cBoards werkt u samen en coördineert u de zorg 
binnen een zogenaamd board. Een board is een 
themagericht multidisciplinair patiëntendossier, 
waardoor alleen relevante medische gegevens voor 
iedereen inzichtelijk zijn en alleen relevante personen 
en teams betrokken worden bij het board. Wij richten 
ons nu op ouderenzorg via cBoards.

Er kan worden samengewerkt met allerhande disciplines. De 

minimale deelname bij de start van dit project is bestaat uit:

- De huisartsenpraktijken zijn in regie van starten en monitoren 

van de samenwerking via cBoards. In de praktijk zal dit betekenen 

dat de POH (ouderen) of de huisarts deze rol vervult en andere 

zorgverleners uitnodigt op het board.

- De wijkverpleging maakt in eerste fase naast de huisarts deel uit 

van de zorgprofessionals op het ouderenboard.

- Apothekers kunnen worden uitgenodigd in verband met 

medicatiebeoordeling.

Optioneel kunnen de volgende disciplines deelnemen:

- Indien aanwezig wordt de casemanager betrokken.

- De Specialist Ouderengeneeskunde of de Verpleegkundig

Specialist - Ouderenzorg kan deelnemen op verzoek van de 

huisarts. Hierbij volgen we de werkwijze zoals ontwikkeld in de 

Praktijk Ouderengeneeskunde . Een verwijsdocumenten is 

hiervoor beschikbaar in cBoards.

- Fysiotherapie of ergotherapie.

- Tweedelijns geriatrie kan worden betrokken. Doel is consultatie 

op verzoek van de eerstelijns, hetzij fysiek in het ziekenhuis of 

middels digitale middelen als een beeldconsult.

- De patiënt of mantelzorger kan deelnemen aan het board. De 

samenwerking met mantelzorgers in cBoards bespaart de 

zorgverleners tijd en is een manier om de mantelzorger te 

ondersteunen:
cBoards is 24/7 beschikbaar; mantelzorgers kunnen iets delen op het moment dat 

het hen hoog zit. De zorgverlener hoeft niet direct te reageren maar blijft wel op 

de hoogte van de belastbaarheid van de mantelzorger.
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WAT IS MOGELIJK MET CBOARDS
Het gebruik van het ouderenboard in samenwerkingstool cBoards brengt in het algemeen 

drie voordelen met zich mee. Je kunt via de tool:

Informatie inzien
Het ouderenzorg board bevat veel medische informatie die 
voor de thuiszorg van waarde kan zijn bij het verlenen van 

de juiste zorg. Hierbij gaat het om informatie zoals: 
voorgeschreven medicatie, lichamelijk onderzoek, 
glucosewaarden, laboratorium waarden etc. Deze 

informatie wordt automatisch uit het HIS opgehaald zodat 
de wijkverpleging of andere zorgverleners altijd 

beschikken over up to date informatie. De beschikbaarheid 
van deze gegevens voorkomt veel telefoontjes van de 
thuiszorg en onnodig werk van assistenten of POH’s.

Voor de POH en HA is het ook mogelijk om via cBoards
informatie op te vragen uit het ECD van Nedap (ONS). 

Hierbij gaat het om het verslag en een aantal 
meetwaarden zoals, gewicht, bloeddruk, glucose en 

hartritme.

Informatie delen
Het doorgeven van waardes zoals bloeddruk, 

glucosewaarden, gewicht, etc. kan heel eenvoudig via 
een board. Wanneer de thuiszorg een patiënt in zorg 

heeft waarvoor ze regelmatig waardes moeten 
doorgeven aan de POH of huisarts is het prettig om 

daarvoor samen in een board te zitten. Ook foto’s van 
bijvoorbeeld wonden kunnen direct via cBoards

gedeeld worden. Op deze manier hoeft de POH en of 
huisarts zelf niet bij de patiënt langs, of hoeft de 

patiënt niet naar de praktijk te komen. 

Communiceren

Communiceren via een gezamenlijk platform heeft een 
aantal verschillende voordelen waardoor de samenwerking 

wordt verbeterd, omdat de communicatie efficiënt 
verloopt. Door te communiceren via chat kan iedereen de 
berichten bekijken op het moment dat het hem/haar het 

beste uitkomt. Dit scheelt veel tijd in vergelijking met 
telefonisch contact waarbij mensen vaak in de wacht staan 

of de andere zorgverlener storen tijdens het werk. 
Daarnaast zijn alle betrokken partijen direct op de hoogte 
van de communicatie en is het niet nodig deze apart nog 

eens te informeren. Dit “meelezen” met de communicatie 
is voor veel mantelzorgers van meerwaarde omdat ze zo 

op de hoogte blijven van de belangrijke acties rondom een 
patiënt. Via het board kan er ook met de patiënt of andere 
zorgverleners  via Videobellen worden gecommuniceerd. 



SPECIFIEKE FUNCTIONALITEITEN CBOARDS
Op basis van geleerde lessen van andere regio’s waar cBoards wordt gebruikt en de uitkomsten 
van de Communicatie in de Wijk pilots zijn vijf relevante werkprocessen geselecteerd, die met 
inzet van cBoards voor de huisartsenpraktijken en de VVT-teams makkelijker gemaakt kunnen 
worden.

1. Multidisciplinair overleg (MDO)
In het kader van de samenwerking tussen huisarts, POH-O, de wijkzorg, paramedici en het 
sociaal domein initieert de huisarts eens per jaar het MDO via cBoards.

2. Advanced Care Planning (ACP)
Afspraken tussen de huisarts, POH-O, de wijkzorg, mantelzorgers en andere betrokkenen 
in het kader van ACP worden gedeeld en vastgesteld in cBoards. 

3. Medicatiebeoordeling
Er kan minstens eens per jaar medicatiebeoordeling plaatsvinden via cBoards. De 
huisarts/ POH-O nodigt hiervoor de apotheker, thuiszorg en andere relevante 
zorgverleners uit.

4. Zorgplan
Middels cBoards is het “beknopte” zorgplan rondom een oudere voortdurend en actueel 
beschikbaar. Hiervoor kan de SFMPC opzet gebruikt worden.

5. TraZAG
Eventueel aangevuld met andere screeningsinstrumenten



STAPPENPLAN 
SAMENWERKING 

KWETSBARE 
OUDEREN
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Gekoppeld aan het stappenplan met betrekking tot 
de samenwerking rondom kwetsbare ouderen 
werkafspraken maken voor de samenwerking via 
cBoards:

De populatie in 
kaart brengen en 
kwetsbare 
ouderen 
identificeren.

• Hoe wordt de 
populatie in kaart 
gebracht? 

• Wat moet 
hiervoor 
gedocumenteerd 
worden in het 
HIS? (ICPC codes )

De POH-O gaat in 
gesprek met de 
oudere (en 
mantelzorger)

•Met de patiënt 
wordt besproken 
dat hij/zij 
opgenomen wordt 
in cBoards. 
Toestemming 
wordt gevraagd en 
in HIS 
gedocumenteerd.

•Er wordt 
uitgevraagd wie 
mantelzorger is en 
contactpersonen 
worden 
geregistreerd.

Het netwerk 
rond de 
patiënt wordt 
in kaart 
gebracht

•Wie is de 
thuiszorg?

•Wie is de 
casemanager?

•Apotheek?

•SO?

Wat is het 
beleid op ACP 
gebied?

• ACP laten 
bespreken 
door huisarts.

• ACP invullen in 
cBoards en 
terug sturen 
naar HIS

Gaan jullie 
MDO doen?

• Zo ja, met 
wie?

• Werkafspraken 
maken 
rondom het 
MDO

• MDO team 
maken in 
cBoards?

Gaan jullie 
gebruik 
maken van 
een 
behandelplan
?

• Gaan jullie 
samenwerken 
via een 
behandelplan? 

• Zo ja, wie 
beheert dit 
plan? 

Medicatie 
beoordeling:

• Welke apothekers 
zijn er?

• Wat spreken jullie 
af met de 
apotheker?

• Frequentie: per 
week, per 
kwartaal etc.

• Fysiek of volledig 
online?

Gaan jullie 
de TraZAG
en wondzorg 
doen in 
cBoards?

• Wat zijn de 
afspraken?

Standaard 
voor elke 

kwetsbare 
ouderen 

een board 
starten en 
thuiszorg 

includeren. 

HOE? WERKAFSPRAKEN



VRAGEN OVER DEZE FLYER KUNNEN GESTELD WORDEN AAN

Berend Buys Ballot (Virtual Ward) - berend@bureaubuysballot.com
Mariëtte van der Leij (SIGRA) – mvdleij@sigra.nl
Lonneke Reuser (ROHA en AHa) - lreuser@rohamsterdam.nl
Karen Bruysters (Cordaan) - kbruysters@cordaan.nl
Rik Koekenbier (Caresharing) - rikkoekenbier@caresharing.eu
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