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7. Individueel gezondheidsplan 
 

Na afname van de anamnese stel je samen met de oudere een proactief gezondheidsplan 

op. Hierbij ga je uit van de wensen en behoeften van de oudere en diens sociale omgeving. 

Hierbij gaat het dus niet alleen over ziekten en aandoeningen, maar heb je vooral aandacht 

voor het welbevinden van de oudere. Belangrijk doel is om de eigen regie en het 

zelfmanagementvermogen van de oudere te stimuleren door het verlenen van hulp met 

‘de handen op de rug’. Het plan vormt de leidraad voor samenhangende, proactieve zorg 

en begeleiding van de kwetsbare oudere in de praktijk.  

 

Het andere gesprek 

De uitkomsten op de screening-vragenlijst, de anamnese en het Spinnenweb van Positieve 

Gezondheid kunnen het gesprek rondom het gezondheidsplan ondersteunen. Belangrijk 

onderdeel van het gesprek met de oudere is het bespreken van kern- en belevingswaarden. 

Wat vindt een oudere belangrijk? Hoe staat hij in het leven? Welke gedachten heeft hij 

over de toekomst? Wees proactief en bespreek met de oudere wat te doen als zich een 

bepaalde gebeurtenis voordoet. Leg dit ook vast in het gezondheidsplan. Voer het gesprek 

aan de hand van vragen, zoals: 

• Waaraan beleeft u plezier? 

• Wat vindt u belangrijk in uw leven? 

• Wat zijn uw wensen om dit te realiseren? 

• Wat als u te maken krijgt met …? 

• Wat zou u graag anders zien in de zorg die u ontvangt?  

 

Opstellen gezondheidsplan 

Het gezondheidsplan bevat de volgende onderdelen:  

• Kern- en belevingswaarden: hoe heeft iemand geleefd en hoe ziet hij de 

toekomst? 

• Doelen: formuleer doelen vanuit de oudere zelf.  

o Algemeen doel: staat bovenaan het gezondheidsplan zodat alle 

zorgverleners en betrokkenen hier rekening mee kunnen houden. 

Vb: Thuis kunnen blijven wonen met voldoende zorg.  

o Zorgdoel: draagt bij aan het behalen van het hoofddoel.  

Vb: Weer zelf 100m buiten kunnen lopen met hulpmiddelen / boodschappen 

doen met hulp van buurvrouw.  

• Interventies en acties: besluit gezamenlijk welke acties uitgezet worden en wie 

daarvoor verantwoordelijk is. Stimuleer zelfmanagement en eigen regie.  

• Coördinator/verantwoordelijke: leg vast wie welke actie uitvoert.  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/6-anamnese
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/9-zelfmanagement/$11139/$11145
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/9-zelfmanagement
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/4-casefinding
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/6-anamnese
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan/$11093/$11094
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan/$11093/$11094
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Meest voorkomende gezondheidgerelateerde problemen 

• Functioneren  

• Vallen en mobiliteit  

• Voeding en ondervoeding  

• Urine-incontinentie  

• Stemming en depressie  

• Eenzaamheid  

• Cognitie  

• Gehoor  

• Visus  

• Polyfarmacie  

• Oudere als mantelzorger  

• Informele zorg  

• Lichaamsfuncties  

• Pijn  

• Slapen 

 

Vaststellen gezondheidsplan 

Het concept-gezondheidsplan bespreek je vervolgens in een MDO. Voorgestelde 

wijzigingen bespreek je weer met de oudere en/of diens mantelzorger, waarna je het plan 

samen bijstelt en vaststelt. Afhankelijk van de problemen worden andere hulpverleners 

betrokken.  

 

Check: FRADIE 

Controleer of alle benodigde stappen genomen zijn a.d.h.v. FRADIE(A):  

F Functioneren / assessment (SFMPC) 

R Risico’s inschatten / urgentie 

A Afstemmen met de oudere / kern- en belevingswaarden 

D Doelen formuleren (algemeen en specifiek) 

I Interventies plannen en uitvoeren 

E Evalueren (MDO) 

A Afstemmen met de oudere  

 

Elektronisch vastleggen 

De afspraken verwerk je in een gezondheidsplan in VIP Samenwerken dat is opgebouwd 

volgens het SFMPC-model. Indien nodig maak je in het HIS episodes aan voor nieuwe 

geconstateerde problemen. 

 

Meer lezen?  

• Positieve Gezondheid Gespreksinstrument Spinnenweb 

• SFMPC FRADIE 

• SFMPC 

 

 

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan/$11093/$11096
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan/$11093/$11095
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan/$11093/$11094
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan/$11093/$11096
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan/$11093/$11095

