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4. Casefinding: opsporen van kwetsbaarheid 
 

Het doel van deze eerste stap is het opsporen van mogelijk kwetsbare ouderen 

(casefinding), om ze vervolgens in het programma Integrale Ouderenzorg Drenthe op te 

kunnen nemen.  

 

Er zijn twee routes die tegelijkertijd worden afgelegd bij het opsporen van mogelijk 

kwetsbare ouderen:  

1. Casefinding binnen de huisartsenpraktijk 

2. Casefinding door derden 

 

Binnen de huisartspraktijk 

Casefinding in de huisartsenpraktijk wordt gedaan door de huisarts, POH en/of assistente. 

Dit kan op twee manieren: 

1. Tijdens reguliere contactmomenten 

Een vermoeden van kwetsbaarheid bepaal je aan de hand van mogelijke 

risicofactoren voor kwetsbaarheid (zie lijst hieronder). Indien er een vermoeden 

van kwetsbaarheid bestaat, overleg je dit in het MDO van het kernteam. Dan bepaal 

je gezamenlijk of de kwetsbaarheid van de oudere met behulp van een vragenlijst 

vastgesteld moet worden. 

2. Doorlopen van het patiëntenbestand 

Via het VIPLive Ouderenrapport bepaal je welke ouderen mogelijk kwetsbaar zijn. 

Op basis van het rapport kan een selectie van oudere gemaakt worden, zgn. 

‘mandjes’, waarmee je gefaseerd ouderen in kaart brengt: bijv. ouderen van 90 

jaar en ouder, ouderen die recent weduwe/weduwnaar zijn geworden of ouderen 

die langer dan een jaar niet op de praktijk geweest zijn. Deze ouderen nodig je uit 

om een vragenlijst in te vullen om de mate van kwetsbaarheid vast te stellen. Deze 

manier van casefinding kan doorlopend plaatsvinden. 

 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/4-casefinding/$10843/$10844
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Risicofactoren voor kwetsbaarheid 

• Hoge leeftijd (bijv. 90 jaar en ouder) 

• Alleenwonend 

• Recent weduwe/weduwnaar geworden 

• Multimorbiditeit 

• Polyfarmacie 

• Frequent contact met de huisarts(praktijk) 

• Lange tijd niet bij de huisartspraktijk geweest (‘consultation gap’, bijv. laatste 

consult was langer dan 3 jaar geleden) 

• Psychosociale problematiek als eenzaamheid of financiële problemen 

• Recente ziekenhuis- of verpleeghuisopname 

• Cognitieve problematiek 

• Motorische beperkingen 

• Onveilige woonsituatie 

• Toenemende vraag naar thuiszorg 

• Overbelaste mantelzorger 

 

Door derden 

Casefinding door derden wordt gedaan door mensen uit de omgeving van de oudere (zoals 

familie, vrienden en buren), door zorg- en welzijnsprofessionals uit de wijk en door andere 

samenwerkingspartners (zoals woningbouwvereniging, politie) tijdens reguliere 

contactmomenten. De verbinding tussen het wijkteam en het kernteam moet hiervoor goed 

georganiseerd zijn.  

 

De professionals signaleren mogelijke kwetsbaarheid vanuit hun eigen perspectief en 

discipline (zorg, welzijn, sociaal domein). Zij hanteren hiervoor eigen observatietechnieken 

en instrumenten. 

 

Indien iemand als mogelijk kwetsbaar wordt aangemerkt, zal de betreffende professional 

dit kenbaar maken aan de huisartsenpraktijk (via regulier overleg van het sociaal wijkteam, 

VIP Samenwerken of telefonisch contact). In het kernteam bepaal je vervolgens of de 

kwetsbaarheid vastgesteld moet worden. De conclusie van het kernteam koppel je terug 

aan de betreffende professional. 

 

Meer lezen?  

• Casefinding mandjes maken  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/4-casefinding/$10843/$10844

