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2. Voorbereiding 
 

Als je als huisartspraktijk wilt starten met integrale ouderenzorg is het belangrijk over een 

aantal zaken goed na te denken en te organiseren voordat je definitief start: financiering 

en inzet personeel, samenstellen van een kernteam (inclusief coördinator kernteam), het 

maken van werkafspraken, het volgen van het scholingsprogramma en het aanmaken van 

een account in de e-communicatietool VIP Samenwerken.  

 

Kernteam samenstellen 

In elke huisartsenpraktijk wordt een kernteam gevormd. Dit kernteam bestaat uit zorg- en 

welzijnsprofessionals en werkt vanuit de huisartspraktijk. In ieder kernteam zit in ieder 

geval een huisarts, specialist ouderengeneeskunde, POH, wijkverpleegkundige en sociaal 

werker. Elk team kan gemiddeld een populatie van circa 350-400 75-plussers bedienen en 

houdt iedere 4-6 weken een multidisciplinair overleg (MDO). 

 

• De huisarts is op de hoogte van de (fysieke, psychische en sociale) situatie van de 

oudere en vormt de spil in de overgang van de eerste naar de tweede lijn, en 

andersom. De huisarts speelt een centrale rol in het signaleren van (dreigende) 

kwetsbaarheid bij ouderen in de huisartsenpraktijk. Ook is de huisarts 

verantwoordelijk voor het opzetten en de samenwerking van het kernteam. Hij/zij 

is voorzitter van het kernteam of draagt deze functie over aan een ander 

kernteamlid. De huisarts is eindverantwoordelijk voor het behandelbeleid, maar 

niet voor het professioneel handelen van de leden van het kernteam. 

 

• De specialist ouderengeneeskunde (SO) is expert op het gebied van ziekten en 

aandoeningen van de kwetsbare oudere. De SO integreert medische 

deskundigheid met zorgdiagnostiek, zorgprognostiek en zorgmanagement. De SO 

kan als expert door de huisarts en het kernteam worden ingeschakeld voor o.a. 

een consult of geriatrisch assessment bij complexe zorgvragen, bij polyfarmacie 

en bij vroegtijdige zorgplanning (Advance Care Planning).  

 

• De praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) kan ingezet worden als 

casemanager/zorgcoördinator of de regie voeren over de begeleiding van een 

oudere, in afstemming met de wijkverpleegkundige, sociaal werker en eventuele 

aanwezige externe casemanager. De POH helpt de coördinator kernteam met de 

casefinding en de voorbereiding van het MDO. De POH organiseert het uitzetten 

van de vragenlijsten voor casefinding samen met de huisartsassistente(s).   

 



 

  8 

• De wijkverpleegkundige is de casemanager/zorgcoördinator van kwetsbare 

ouderen met complexe problematiek. De wijkverpleegkundige zorgt ook voor de 

verbindingen in de wijk en draagt bij aan wijkgerichte (preventieve) activiteiten. 

Bij sociale problematiek schakelt hij/zij de sociaal werker in. Als een oudere al een 

externe casemanager heeft (bijvoorbeeld casemanager dementie of GGZ) stemt 

de wijkverpleegkundige daarmee af.  

 

• De sociaal werker is de casemanager/zorgcoördinator van kwetsbare ouderen met 

sociale vraagstukken en problematiek. De sociaal werker heeft veel ervaring op 

het gebied van wonen, welzijn, financiën en sociale activering. Bij 

zorggerelateerde problemen schakelt hij/zij de andere leden van het kernteam in. 

Als een oudere al een externe casemanager heeft (bijvoorbeeld casemanager 

dementie of GGZ) stemt de sociaal werker daarmee af.  

 

• Een van de leden van het kernteam wordt aangewezen als coördinator kernteam. 

Gezamenlijk bepaal je wie deze rol op zich gaat nemen. Het meest praktische is 

dat de POH deze rol op zich neemt, aangezien hij/zij toegang heeft tot het HIS. 

De taken van de coördinator zijn o.a. het organiseren van het MDO en de 

samenwerking binnen het kernteam en met overige hulpverleners.  

 

Werkafspraken 

Maak afspraken in het kernteam over de doelstelling van het MDO, de frequentie, tijdstip, 

duur en locatie van het MDO, de vaste deelnemers, wat door wie wordt voorbereid en de 

taakverdeling. Evalueer het proces na 6 maanden: wat gaat goed en wat moet aangepast 

worden? Zie het format voor werkafspraken en het uitgebreide voorbeelddocument.  

 

Financiering 

Voor het berekenen van de inzet van de huisarts en POH/coördinator kernteam is een 

voorbeeldbegroting gemaakt. Ook voor de inzet van de wijkverpleegkundige en specialist 

ouderengeneeskunde is een apart document beschikbaar.  

 

Communiceren met VIP Samenwerken 

Ieder kernteamlid heeft een account in VIPLive nodig. Via de module VIP Samenwerken 

kan je op een veilige manier met andere hulpverleners en de oudere en/of diens 

mantelzorger communiceren. Lees hier meer. 

 

 

 

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/12-coordinator
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/2-voorbereiding/$11205/$11208
http://www.calculus.nl/vipsamenwerkenzv/
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/18-digitaal-communicatie
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Scholing 

Alle kernteamleden vanuit de huisartspraktijk volgen de basiscursus Ouderenzorg van de 

HZD. De coördinator kernteam volgt daarnaast de scholing voor coördinator, inclusief de 

intervisiebijeenkomsten. Gedurende het jaar worden een viertal verdiepingsavonden 

georganiseerd die ingaan op de doorontwikkeling van dit zorgprogramma, samenwerking 

met de tweede lijn en de zorg in de ANW-uren. De wijkverpleegkundige en 

welzijnsmedewerker kunnen ook deelnemen aan de verdiepingsavonden. Kijk op onze 

website voor de planning van de scholingsbijeenkomsten.  

 

Ondersteuning door de HZD 

De HZD ondersteunt huisartsen bij de aanvraag van de module Kwetsbare Ouderen van 

Zilveren Kruis en zorgt voor financiële ondersteuning van het zorgprogramma en VIP 

Samenwerken. Daarnaast verzorgt de HZD het scholingsprogramma en geeft advies en 

begeleiding tijdens de opstartfase. Tot slot ondersteunt de HZD, samen met ketenpartners, 

het gemeentelijk beleidsoverleg.  

 

Meer lezen?  

• Samenwerkingsafspraken HA en SO 

• Consulteren specialist ouderengeneeskunde  

• Kernteam Werkafspraken 

• Kernteam Werkafspraken Voorbeeld 

• Declaratie inzet wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde 

http://www.hzd.nu/scholing
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/2-voorbereiding/$11205/$11206
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/2-voorbereiding/$11205/$11207
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/2-voorbereiding/$11205/$11208
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/2-voorbereiding/$11205/$11209
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/2-voorbereiding/$11205/$11210

