CK zoekt informatie over
oudere op in het HIS
bijv. inzet thuiszorg

Kwetsbare oudere die
huisbezoek krijgt

AVG: Check of oudere
toestemming heeft gegeven
voor delen gegevens
in kernteam

CK houdt
vooroverleg
met HA

Bekijk hier het
Stroomschema
Casefinding

Bespreek
oudere in MDO

Stroomschema Huisbezoek
Versie feb 2019

Kernteam bepaalt welke
professional wordt ingezet
als zorgcoördinator

Wijkverpleeg‐
kundige

Welzijnswerker

SOG

POH

CK zet
Gezondheidsplan in
VIP Samenwerken open
voor professional

Professional vraagt
assistente / POH om
actuele episode‐ en
medicatielijst uit HIS

Trazag
Easy‐care
GeriatrICS
CGA
Gebruik valide
gespreksinstrument
Wensen en
behoeften van de
oudere centraal

Huisbezoek:
Neem
anamnese af
Zet CM
dementie /
HA / SO in voor
vervolggesprek
Breng urgente,
complexe
problemen in

Wensen rondom
levenseinde
Check medicatieoverzicht

Bespreek
uitkomsten in
MDO

Check of oudere en/of
mantelzorger inzicht wil in
eigen dossier via
www.ikbenVIP.nl en regel
evt. toegang

Bevorderen eigen
regie oudere
Gebruik Spinnenweb
Positieve Gezondheid
als gesprekstool
Gebruik SFMPC‐
model voor registratie

Rond de begeleiding af
en geef aan dat de
oudere altijd contact met
de praktijk kan opnemen

Stel i.s.m. oudere een
gezondheidsplan in
VIP Samenwerken op

Niet‐urgente
problemen

Complexe
problemen

Urgente
problemen

Relatief eenvoudige
problemen

Zet evt. andere
zorgcoördinator in en
draag begeleiding over

Ja

Evalueer of de
begeleiding afgerond
kan worden

Nee
Consulteer andere
professional, bijv. SO, via
chat in VIP Samenwerken

Meld oudere aan
voor agenda MDO
bij CK via chat

Zet interventies i.s.m.
oudere en (professioneel)
netwerk uit

Betrokken
professional past het
gezondheidsplan aan

Breng oudere in MDO
in en bedenk
mogelijke interventies

Geef terugkoppeling
in volgend MDO

POH zorgt voor
update in het HIS

Ja
Neem de oudere op in de
procedure rondom
screening kwetsbaarheid

Pas het
gezondheidsplan aan

CK past
Excelbestand aan

Evalueer met oudere
of het probleem is
opgelost

Nee

Plan zo nodig vervolg‐
huisbezoeken en zet
andere interventies in

