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10. Het huisbezoek 
 

Een huisbezoek geeft je de gelegenheid om de situatie van een oudere goed in kaart te 

brengen door middel van een uitgebreide anamnese. In vervolgbezoeken stel je samen 

met de oudere een gezondheidsplan op en ga je evalueren. 

 

Benodigdheden voor eerste huisbezoek  

• Legitimatiebewijs 

• Visitebrief, episode- en medicatielijst  

• Screeningvragenlijst DALEZ/BAK of anamnese 

• Sociale kaart van omgeving 

• Contactkaart 

 

Werkwijze en tips voor eerste huisbezoek 

• Stuur evt. van tevoren een brief namens de huisarts dat er binnenkort contact 

opgenomen wordt in het kader van de ouderenzorg en bel voor een afspraak. 

• Stel jezelf voor, vertel dat je namens de huisarts komt, toon je legitimatiebewijs.  

• Vertel de reden van je bezoek en geef informatie over de samenwerking rondom 

de ouderenzorg. Vraag toestemming om informatie te delen in het kernteam.  

• Neem eventueel een extra vragenlijstje af met aanvullende vragen over o.a. 

mantelzorger, sleuteladres en wensen m.b.t. de toekomst.  

• Noteer contactgegevens van familie en/of mantelzorg op de contactkaart.  

• Afhankelijk van waar je je bevindt in het proces ga je verder met:  

o Screening: Licht de vragenlijst toe en laat hem achter of vul hem samen in. 

o Anamnese: neem een anamnese af. 

o Gezondheidsplan: Stel samen met de oudere een gezondheidsplan op. 

o Controleer episode- en medicatielijst en datum van laatste keer bloedprikken. 

o Licht eventueel laboratorium- en lichamelijk onderzoek toe en voer het uit. 

o Geef informatie over de app van VIP Samenwerken en maak eventueel een 

account aan voor de oudere en/of diens mantelzorger. 

• Houd ruimte voor vragen van de oudere. 

• Rond het gesprek af en stel eventueel een vervolgafspraak voor.  

• Noteer de vervolgafspraak in je eigen registratiesysteem.  

• Laat de contactkaart achter met jouw gegevens en de datum van vervolgafspraak. 

 

Meer lezen?  

• Contactkaart 

• Aanvullende vragen oudere  
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