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6. Uitgebreide anamnese 
 

Als blijkt dat een oudere kwetsbaar is, plan je een vervolgafspraak met de oudere voor 

een uitgebreide anamnese tijdens een huisbezoek. Door middel van een anamnese 

verzamel je systematisch allerlei gegevens over de problemen die een oudere ervaart 

rondom de domeinen wonen, welzijn en zorg. In dit gesprek wordt duidelijk welke 

problemen urgent zijn en met welke problemen een oudere aan de slag wil gaan. Deze 

uitgebreide anamnese geeft daarmee richting aan het individueel gezondheidsplan. Het 

afnemen van zo’n anamnese kost best wat tijd en vraagt meestal zo’n 1 à 2 huisbezoeken. 

Spreek in het kernteam af wie de anamnese afneemt en welk instrument diegene gebruikt. 

 

Anamnese opties 

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar voor het afnemen van een anamnese:  

• TraZag 

• EasyCare 

• GeriatrICS (SamenOud-anamnese) 

• Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) 

 

Welk instrument je kiest hangt af van je persoonlijke voorkeur of van wat al binnen je 

organisatie wordt gebruikt. Voor de vervolgstap (opstellen gezondheidsplan) maak je 

gebruik van de uitkomsten van de anamnese.  

 

Optioneel: lichamelijk onderzoek 

Afhankelijk van de werkprocessen in praktijk voer je ook lichamelijk onderzoek uit bij de 

oudere. Het lichamelijk onderzoek bestaat uit het vaststellen van het gewicht, de lengte, 

de pols en de tensie. Dit kan op de praktijk of bij de oudere thuis. Neem in het laatste 

geval een bloeddrukmeter, centimeter en klok mee. Gebruik – indien aanwezig – de 

weegschaal van de oudere zelf. De POH/wijkverpleegkundige kan er ook voor kiezen 

navraag te doen bij de oudere over het gewicht en de lengte of deze te schatten. 

 

Optioneel: laboratoriumonderzoek 

Afhankelijk van de werkprocessen in praktijk voer je ook laboratoriumonderzoek uit. Dit 

bestaat uit het Standaard Geriatrisch Laboratorium Onderzoek. Items die recent zijn 

bepaald hoeven niet opnieuw onderzocht te worden. Wat ‘recent’ is, wordt aan het oordeel 

van de wijkverpleegkundige / POH overgelaten (dit zal per item verschillen).  

Let op: dit onderzoek valt onder het eigen risico van de basisverzekering. Het is belangrijk 

de oudere hier vooraf over te informeren. 

 

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan
http://www.platformouderenzorg.nl/screeningdt.php?ide=409
http://easycare.nl/easycare-voor-professionals/
https://www.samenoud.nl/site/assets/files/1081/samenoud-anamnese_mei-2017.pdf
https://richtlijnendatabase.nl/gerelateerde_documenten/f/669/Publieksversie%20richtlijn%20CGA.pdf
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/comprehensive_geriatric_assessment_cga/onderdelen_van_het_cga/laboratoriumonderzoek_bij_cga.html

