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1. Aanleiding en kenmerken 
 

Ouderdom komt met veranderingen op alle levensdomeinen. Sommige ouderen zijn vitaal 

en anderen worden steeds kwetsbaarder, afhankelijker van (medische) zorg, begeleiding 

en hulpmiddelen. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het 

daarom belangrijk vroegtijdig zicht te krijgen op de persoonlijke vragen en beleving van 

de ouderen. Huisartsen, thuiszorg en welzijnswerk kunnen de zorg en begeleiding dan 

beter afstemmen op de behoeften van de oudere. Dit vraagt om goede samenwerking en 

optimalisatie van de zorgketen, in relatie tot de sociale leefomgeving. 

 

 

Kwetsbaarheid 

Kwetsbaarheid is ‘het proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of 

sociale tekorten in het functioneren, dat de kans vergroot op negatieve gezondheids-

uitkomsten (functiebeperkingen, opname, vroegtijdig overlijden)' (SCP, 2011).  

 

Bij het risico op kwetsbaarheid speelt de draagkracht van de oudere een belangrijk rol. 

Deze draagkracht is van vele factoren afhankelijk en wordt op de proef gesteld als de 

oudere last krijgt van typische (lichamelijke en psychische) ouderdomsproblemen, zoals 

cognitieve problemen, psychische problemen, problemen met de mobiliteit, visus en 

gehoor. Andere risicofactoren voor kwetsbaarheid zijn o.a. het sociale netwerk 

(alleenstaand, ontbreken van mantelzorg en contacten) en sociaaleconomische status 

(laag opleidingsniveau, laag inkomen). 

 

Kwetsbaarheid is niet altijd te voorkomen, maar door tijdige onderkenning kunnen ouderen 

geholpen worden om langer de regie over hun eigen leven te houden. Kwetsbaarheid 

proberen te voorkomen, verminderen of uit te stellen verhoogt de levenskwaliteit en de 

levensverwachting. 

 

Toename 75-plussers 

Per huisartspraktijk is momenteel circa 20-35% van de 75-plussers kwetsbaar. Het is 

daarom belangrijk om de zorg anders te organiseren, zeker als we weten dat in de 

komende jaren het aantal ouderen fors toeneemt. Volgens het CBS zal het aantal 65-

plussers sterk toenemen: waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat 

er 4,7 miljoen zijn. Dit heeft een enorme impact op de zorg en begeleiding die nodig is 

vanuit welzijn, eerste en tweede lijn. 
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Integrale aanpak 

In de regio hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor 

(kwetsbare) ouderen zo optimaal mogelijk en toekomstbestendig te organiseren. De 

wensen en behoeften van de oudere staan centraal, waarbij we uit gaan van de eigen regie 

en het zelfmanagement van de oudere. Het doel van het zorgprogramma is het 

welbevinden en gezondheid van ouderen te handhaven of te verbeteren. Dit willen we 

bereiken door een preventieve, persoonsgerichte en integrale zorg en begeleiding te 

organiseren, waarbij organisaties op het gebied van (medische) zorg en ondersteuning, 

welzijn en wonen optimaal samenwerken. Problemen op het gebied van gezondheid, zorg 

en welzijn worden zo beter en tijdig in beeld gebracht en indien nodig worden, in overleg 

met de oudere, passende oplossingen gezocht. Zo kunnen ouderen zo lang mogelijk en in 

goede gezondheid in hun voorkeursomgeving blijven wonen. 

 

Wetenschappelijke onderbouwing 

Het zorgprogramma ‘Integrale Ouderenzorg Drenthe’ vormt een leidraad voor de 

dagelijkse huisartsenpraktijk en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en 

ervaringen in de pilots in Emmen en Hoogeveen.  

 

De basis van het zorgprogramma zijn twee bewezen effectieve modellen: het Chronic Care 

Model, een model voor de organisatie van zorg rondom chronisch zieken, en de Kaiser 

Permanente triangle, een populatiemanagement model waarmee mensen ingedeeld 

kunnen worden in risicoprofielen op basis van hun gezondheidsrisico.  

 

Kenmerken van het zorgprogramma 

De kenmerken van dit programma, die in de optimale situatie worden uitgevoerd, zijn:  

 

Anders organiseren 

• Samenwerkingsverband van welzijn en (medische) zorg – 24x7 beschikbaar 

• Preventieve, proactieve kernteams in de huisartspraktijk, bestaande uit huisarts, 

POH, wijkverpleegkundige, sociaal werker en specialist ouderengeneeskunde of 

kaderarts 

• Besluitvormingondersteunende middelen: procesbeschrijving, vragenlijsten voor 

casefinding en verdiepende anamnese 

• Persoonsgehouden dossier in VIPLive 

• Zelfmanagementsupport- en preventieprogramma voor alle ouderen 

 

  

https://www.samenoud.nl/over-samenoud/dit-levert-samenoud-op/
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/1-aanleiding/$11261/$11262
http://www.invoorzorg.nl/ivz/informatie-de-betekenis-van-het-chronic-care-model.html
http://www.invoorzorg.nl/ivz/informatie-de-betekenis-van-het-chronic-care-model.html
https://www.samenoud.nl/over-samenoud/twee-modellen/kaiser-permanente-triangle/
https://www.samenoud.nl/over-samenoud/twee-modellen/kaiser-permanente-triangle/
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Segmentatie van de populatie door casefinding en screening 

• Gefaseerd in beeld brengen van alle ouderen door casefinding en screening  

• Passende zorgintensiteit per profiel: van casemanagement tot groepsactiviteiten, 

door de inzet van (mantel)zorg, sociaal werker, wijkverpleegkundige en/of 

specialist ouderengeneeskunde 

 

Meer lezen?  

• Inspiratiemagazine Integrale Ouderenzorg Hoogeveen 

• Factsheet langetermijnresultaten SamenOud 

• Factsheet Integrale Ouderenzorg Drenthe 

• Wetenschappelijke onderbouwing 

 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/1-aanleiding/$11261/$11262
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/1-aanleiding/$11261/$11263
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/1-aanleiding/$11261/$11267
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/1-aanleiding/$11261/$11268
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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).   
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• 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
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3. Stappenplan 
 

De kenmerken van het zorgprogramma Integrale Ouderenzorg Drenthe zijn vertaald naar 

een stappenplan. 

 
 

  



 

  12 

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
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5. Screening: vaststellen van kwetsbaarheid 
 

Om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden heb je inzicht nodig in de kwetsbaarheid van 

een oudere en diens wensen en behoeften. De kwetsbaarheid van een oudere is vast te 

stellen aan de hand van een vragenlijst. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst 

wordt het individuele risicoprofiel bepaald. Samen met het kernteam kun je dan de zorg 

en begeleiding afstemmen op het risicoprofiel. In het kernteam spreek je af wie de 

screening organiseert: de POH, wijkverpleegkundige en/of assistente.  

 

Twee vragenlijsten  

Er zijn twee vragenlijsten die gebruikt kunnen worden bij het in kaart brengen van de 

kwetsbaarheid van ouderen:  

• DALEZ (Data Lerende Zorg) 

• BAK (Behoefte Als Kompas) 

 

Deze vragenlijsten meten de kwetsbaarheid (GFI) en complexiteit van zorgbehoeften 

(INTERMED; wordt in de DALEZ niet volledig afgenomen). De vragenlijsten worden door 

de oudere zelf ingevuld. Uiteraard mag dit met hulp als dat nodig is, bijvoorbeeld van 

naasten of de POH. De keus voor een van beide vragenlijsten hangt af van je persoonlijke 

voorkeur en welke lijst mogelijk al in de huisartspraktijk gebruikt wordt.  

 

Uitzetten vragenlijst 

Er zijn drie manieren voor het uitzetten van de vragenlijst:  

1. Afgeven tijdens regulier consult of huisbezoek  

2. Laten invullen tijdens huisbezoek  

3. Versturen 

 

1. Afgeven tijdens regulier consult of huisbezoek  

De POH, assistente, wijkverpleegkundige of sociaal werker geeft de oudere een vragenlijst 

na afloop van een regulier consult of huisbezoek. De oudere kan de vragenlijst dan op 

zijn/haar gemak invullen en terugsturen naar of afgeven bij de huisartsenpraktijk. Niet alle 

ouderen komen echter in de praktijk of ontvangen een huisbezoek. Bedenk een aanvullend 

plan voor het benaderen van die ouderen. Bij inzet van de sociaal werker is een goede 

afstemming tussen de huisartspraktijk en de welzijnsorganisatie noodzakelijk. 

 

 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11079
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11081
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11085
http://www.platformouderenzorg.nl/bestanden/s2_gfi_lijst_voor_in_de_syllabus_copy1.pdf
http://welnu.nu/index.php/nl/download/file/14/wcavUP
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2. Laten invullen tijdens huisbezoek 

De oudere vult de vragenlijst in tijdens een (regulier) huisbezoek van de POH, assistente, 

wijkverpleegkundige of sociaal werker. Houd er rekening mee dat dit de hulpverlener (veel) 

extra tijd kost. Indien het geen regulier huisbezoek betreft, stuur de oudere dan vooraf 

een brief met uitleg over deze werkwijze en/of bel voor het maken van een afspraak. 

Bedenk hoe je om wilt gaan met ouderen die geen huisbezoek wensen. Onthoud dat het 

een zelfscore vragenlijst is en de oudere zélf antwoord op de vragen moet geven. 

 

3. Versturen 

Er zijn twee opties voor het versturen van vragenlijsten:  

a. Gefaseerd: een selectie van ouderen o.b.v. het VIPLive Ouderenrapport (zgn. 

‘mandje’) de vragenlijst sturen. Dit is een goede optie wanneer er meer dan 100 

ouderen in de praktijk zijn ingeschreven en de belasting voor het kernteam te 

hoog wordt als alle 75-plussers in één keer benaderd worden.  

b. In één keer: alle ouderen van 75 jaar en ouder de vragenlijst sturen. Dit is een 

goede optie als er minder dan 100 75-plussers in de praktijk zijn ingeschreven en 

het kernteam direct een overzicht van de kwetsbaarheid van de populatie wil 

hebben. Nadeel van deze methode is dat eventuele vervolgstappen (uitgebreide 

anamnese) niet altijd direct kunnen worden gepland omdat het binnen de 

reguliere werkzaamheden van de kernteamleden moet vallen.  

 

Registratie in HIS 

Maak voor elke oudere die een vragenlijst heeft ontvangen een episode met ICPC A49.01 

Bepalen kwetsbaarheid aan in het HIS. Verander de episodetitel in ‘Vragenlijst DALEZ/BAK 

verstuurd’. Lees hier meer over de registratie in het HIS.  

 

Retour vragenlijst 

Zodra je een ingevulde vragenlijst hebt ontvangen, doorloop je een aantal stappen:   

1. Bereken de profielscore. Vul hiervoor de antwoorden in het Excel-bestand in 

(tijdens het huisbezoek of na retourneren). Het profiel van de oudere wordt dan 

automatisch berekend. Op dit moment wordt een module in VIP Samenwerken 

ingebouwd waarmee je de DALEZ online kan invoeren. Vanuit VIP Samenwerken 

kan je de PDF van de vragenlijst in het HIS importeren.  

2. Noteer de profielscore in het HIS.  

- Vitale ouderen: ICPC A49.01 Bepalen kwetsbaarheid, verander de 

episodetitel in ‘Vitaal, profiel …, GFI …’.  

- Kwetsbare ouderen: ICPC A05 Algehele achteruitgang, verander de 

episodetitel in ‘Kwetsbaar, profiel …, GFI …’.  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/11-dossiervorming
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3. Houd bij van welke oudere je de vragenlijst terug hebt gekregen. Op dit moment 

is het nog niet mogelijk om dit in VIP Samenwerken vast te leggen. Een manier is 

om een Excelbestand aan te maken met een overzicht van alle 75-plussers en 

daarin aan te geven wie een vragenlijst heeft gekregen, wie geretourneerd heeft, 

etc. Als basis kun je hiervoor het VIPLive Ouderenrapport gebruiken. Check 

regelmatig of je dit bestand moet updaten.  

4. De coördinator kernteam maakt ter bespreking in het MDO een overzicht van 

ouderen met een nieuwe profielscore. 

 

Geen vragenlijst retour? 

Maak afspraken in het kernteam over wat je doet als een oudere de vragenlijst niet wilt 

invullen of niet retour stuurt, bijv. nabellen, herinneringsbrief, aanspreken tijdens reguliere 

consult. Registreer het in ieder geval in het HIS door de episodetitel bij ICPC A49.01 te 

veranderen in ‘Vragenlijst DALEZ/BAK niet retour’ en vul in bij Reden geen ketenzorg 

(ouderenzorg) ‘Op verzoek patiënt’. Blijf de oudere proactief volgen en biedt reguliere zorg.  

 

Nieuwe 75-plussers 

Stem in het kernteam af hoe je nieuwe 75-plussers in de huisartspraktijk (patiënten die 

75 jaar worden en nieuwe patiënten) in kaart brengt. Een optie is om iedere maand of 

kwartaal alle ‘nieuwe 75-plussers’ schriftelijk uit te nodigen voor het invullen van de 

vragenlijst.  

 

Werkafspraken 

Maak werkafspraken in je team over:  

• Welke vragenlijst je gaat gebruiken.  

• Welke methode voor het uitzetten van de vragenlijsten je gaat hanteren.  

• Wie de vragenlijsten uitzet en wie bijhoudt wat er binnenkomt.  

• Wie de vragenlijsten invoert in Excel / VIP Samenwerken om het profiel te 

berekenen.  

• Wie de gegevens invoert in het HIS.  

• Wat je gaat doen met ouderen die de lijst niet retourneren.  

• Wanneer je de ouderen weer een vragenlijst stuurt voor een vervolgmeting.  

 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11088
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/2-voorbereiding/$11205/$11208
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Aandachtspunten 

- Houd bij het gefaseerd uitzetten van vragenlijsten rekening met echtparen: het 

kan voorkomen dat de één wel een vragenlijst ontvangt en de ander nog niet. 

Door echtparen tegelijkertijd de vragenlijst te geven voorkom je vragen.  

- Het is een zelfscorevragenlijst. Dit betekent dat de oudere zélf antwoord moet 

geven op de vragen. 

 

Meer lezen?  

• DALEZ uitleg profielen 

• DALEZ invoermodule 

• DALEZ-vragenlijst 

• BAK invoermodule 

• BAK uitleg profielen 

• BAK-vragenlijst 

• Brief bij vragenlijst 

• Brief huisbezoek 

• Screening monitoren 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11079
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11080
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11081
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11083
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11084
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11085
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11086
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11087
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11088
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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
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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
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8. Interventies 
 

De interventies die beschreven worden in het gezondheidsplan dragen bij aan de doelen 

zoals geformuleerd met de oudere. Vaak zijn er meerdere effectieve interventies mogelijk. 

Door gezamenlijke besluitvorming maak je met de oudere een keus.  

 
PDCA-cyclus 

De interventies worden uitgevoerd, vastgelegd, gemonitord en eventueel bijgesteld. Dit is 

een zogenaamde PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Op die manier werk je continu aan 

kwaliteitsverbetering.  

 

Plan: individueel gezondheidsplan 

Het gezondheidsplan dat je samen met de oudere hebt opgesteld is de basis.  

 

Do: uitvoeren interventies 

In deze fase worden de interventies uitgevoerd. In het gezondheidsplan heb je beschreven 

door wie de interventies in gang gezet en uitgevoerd worden: door de casemanager/ 

zorgcoördinator, een andere hulpverlener, de oudere of diens mantelzorger. Probeer zoveel 

mogelijk het zelfmanagement van de oudere te stimuleren door hem/haar interventies te 

laten uitvoeren. Als casemanager/zorgcoördinator adviseer en ondersteun je de oudere 

daarbij. Vermeld de acties en behaalde resultaten in het gezondheidsplan in VIP 

Samenwerken, aanvullend op je eigen administratie. 

 

Check: monitoren interventies 

Het is belangrijk de situatie van een kwetsbare oudere goed te blijven monitoren door: 

• Regelmatig contact te onderhouden met de oudere en/of mantelzorger. Houd de 

situatie van de oudere goed in de gaten, bespreek eventuele andere wensen en 

behoeften en evalueer (het effect van) uitgevoerde interventies. 

• Te zorgen voor een regelmatige update van betrokken hulpverleners d.m.v. 

(telefonisch) overleg of via de chatfunctie in VIP Samenwerken.  

 

Act: bijstellen gezondheidsplan 

Op basis van bovenstaande informatie bepaal je of het gezondheidsplan aangepast moet 

worden. In dat geval breng je dat in tijdens het MDO. Eventuele wijzigingen bespreek je 

vervolgens met de oudere en/of mantelzorger voordat je het gezondheidsplan aanpast. 

 

Meer lezen?  

• Toolbox interventies 

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan
http://effectieveouderenzorg.nl/toolkit/
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/9-zelfmanagement/$11139/$11145
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/9-zelfmanagement
http://www.calculus.nl/vipsamenwerkenzv
http://www.calculus.nl/vipsamenwerkenzv
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/8-interventies/$11100/$11101
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8.1   Medicatiebeoordeling  
 

Het doel van medicatiebeoordeling is de veiligheid van de patiënt te waarborgen en 

ziekenhuisopnames te vermijden. De medicatiebeoordeling door de huisarts en apotheker 

gebeurt a.d.h.v. de STRIP-methode en de STOPP- en START-criteria. Idealiter wordt 

minimaal één keer per jaar een medicatiebeoordeling gedaan.  

NB. Dit onderzoek valt onder het eigen risico van de basisverzekering. Het is belangrijk de 

oudere hier vooraf over te informeren. 

 

Een volledige medicatiebeoordeling bestaat uit een aantal stappen:  

 

1. Voorbereiding (door huisarts en/of apotheker) 

a. Selecteer ouderen:  

• Leeftijd 65 jaar of ouder 

• Chronisch gebruik van vijf of meer geneesmiddelen 

• En minimaal één van de volgende risicofactoren:  

o Verminderde nierfunctie (eGFR <50 ml/min/1.73m2) 

o Verminderde cognitie (ICPC P20 Aanwijzingen voor geheugenstoornissen 

en andere cognitieve stoornissen of ICPC P70 Dementie) 

o Verhoogd valrisico (≥éénmaal in de afgelopen 12 maanden) 

o Signalen van verminderde therapietrouw 

o Niet zelfstandig wonend  

o Niet-geplande ziekenhuisopname in het afgelopen jaar 

b. Vraag (schriftelijke) toestemming aan de oudere om gegevens te mogen delen tussen 

apotheker en huisarts/POH 

c. Verzamel gegevens, maak hier evt. een standaardlijst voor:  

• Medicatieoverzicht van apotheek, inclusief allergieën, overgevoeligheden en reden 

van start/stop 

• Medische voorgeschiedenis 

• Gegevens lichamelijk onderzoek (bloeddruk, pols, gewicht) 

• Labmeetwaarden over de afgelopen 12 maanden (zoals nierfunctie, leverfunctie, 

HbA1c, cholesterolgehalte) 

 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/81-medicatiebeoordeling/$11104/$11112
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/81-medicatiebeoordeling/$11104/$11111
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/81-medicatiebeoordeling/$11104/$11105
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2. Farmacotherapeutische anamnese 

Bespreek het actuele geneesmiddelengebruik en eventuele daaraan gerelateerde 

problemen van de oudere. Als de oudere zijn/haar medicatie niet (volledig) in eigen beheer 

heeft, nodig dan ook degene uit die de oudere helpt (verzorgende of mantelzorger) bij het 

gesprek. Het medicatieoverzicht en de medicijndoosjes van de oudere vormen de basis 

voor de farmacotherapeutische anamnese. Gebruik bij voorkeur een gestructureerde 

vragenlijst. Spreek af wie de anamnese bij de oudere thuis uitvoert: de huisarts, 

apotheker, POH, casemanager/zorgcoördinator of apothekersassistente.  

 

Bespreek in ieder geval: 

• Wat verwacht de oudere van zijn medicatie, wat vindt de oudere van zijn 

farmacotherapie? 

• Wat zijn de ervaringen van de oudere met de huidige medicatie en de eerder 

gebruikte medicatie? 

• Heeft de oudere klachten? Is de farmacotherapeutische behandeling effectief? 

• Ervaart de oudere bijwerkingen? 

• Wat gebruikt de oudere daadwerkelijk aan medicatie? 

• Gebruikt de oudere zelfzorg- of kruidengeneesmiddelen? 

• Hoe volgt de oudere de gebruiksadviezen op? 

• Ervaart de oudere praktische problemen bij het gebruik van zijn medicatie? 

• Zo nodig: om welke redenen wijkt de oudere af van het geadviseerde gebruik / 

geadviseerde dosering? 

• Gebruikt de oudere geneesmiddelen van een ander (bijv. partner)? 

 

3. Farmacotherapeutische analyse 

In deze analyse wordt gecontroleerd of mogelijke farmacotherapie-gerelateerde problemen 

(FTP’s) aanwezig zijn, waaronder: 

• Onderbehandeling 

• Niet-effectieve behandeling 

• Overbehandeling 

• (Potentiële) bijwerkingen 

• Klinisch relevante contra-indicatie en interactie 

• Onjuiste dosering 

• Problemen bij gebruik 
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4. Opstellen farmacotherapeutisch behandelplan 

De huisarts en apotheker bespreken en prioriteren de gesignaleerde problemen (FTP’s). 

Vervolgens stellen ze een farmacotherapeutisch behandelplan op met behandeldoelen en 

bijbehorende interventies. Houd rekening met de wensen van de oudere, specifieke 

patiëntkenmerken, ervaringen en levensverwachting. Streef naar zo weinig mogelijk 

innamemomenten per dag, schrijf zo weinig mogelijk voor, schrijf alleen hele tabletten 

voor en houd het aantal wijzigingen per keer beperkt.  

 

5. Vaststellen farmacotherapeutisch behandelplan 

Bespreek het plan met de oudere en/of mantelzorger en besluit welke medicatiewijzingen 

– en in welke volgorde – worden doorgevoerd. Geef de wijzigingen op schrift mee zodat 

de oudere dit kan nalezen en kan bespreken met de mantelzorger. Noteer alle wijzigingen 

ook in het Actueel Medicatieoverzicht en communiceer dit met andere betrokken 

zorgverleners, zoals specialisten. 

 

6. Follow-up en monitoren 

Documenteer in het behandelplan welke controles uitgevoerd moeten worden (bijv. lab, 

bloeddruk, consult) en op welke termijn. Bespreek met de oudere wanneer het goed is om 

contact op te nemen met de behandelend arts of apotheker. Leg vast wanneer de 

medicatiebeoordeling opnieuw uitgevoerd moet worden, bij voorkeur minimaal één keer 

per jaar. 

 

Registratie 

Registratie in het HIS vindt plaats onder ICPC A13 Medicatiebeoordeling. Als de beoordeling 

door de apotheker en de huisarts verricht is, kan je declareren in de M&I module 

Polyfarmacie. Zorg dat de actuele medicatielijst in het patiëntdossier in VIP Samenwerken 

komt te staan. 

 

Meer lezen?  

• STRIP Gestructureerde medicatiebeoordeling 

• STOPP- en START-criteria 

• Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/81-medicatiebeoordeling/$11104/$11111
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/81-medicatiebeoordeling/$11104/$11105
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/81-medicatiebeoordeling/$11104/$11112
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8.2   Advance Care Planning  
 

Advance Care Planning (ACP) is een proces waarbij de patiënt met zijn/haar behandelend 

arts wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel 

vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om 

beslissingen te nemen. Dit gesprek hoort bij het bespreken van wensen en doelen van de 

oudere.  

 

Aanleiding tot gesprek 

Het initiatief tot een ACP-gesprek kan liggen bij de oudere zelf, een wettelijk 

vertegenwoordiger van de oudere, de huisarts of andere zorgverleners. 

 

De oudere (of wettelijk vertegenwoordiger) neemt het initiatief als hij/zij:  

• Vragen heeft over (de zorg rond) het levenseinde of over (de succeskans van) 

reanimatie  

• Melding maakt van een niet-reanimeerverklaring, niet-reanimeerwens of wils- of 

euthanasieverklaring 

 

De huisarts of andere zorgverlener neemt het initiatief als:  

• Iemand als kwetsbaar wordt geïdentificeerd  

• Te verwachten is dat de patiënt binnen een jaar zal overlijden (surprise question) 

• Er een risico aanwezig is dat de oudere op korte termijn wilsonbekwaam wordt  

• Bij de start van palliatieve zorg  

• Voor de oudere één of meer van onderstaande punten gelden:  

- Ongeneeslijke ziekte 

- 70+ met comorbiditeit én afnemende vitaliteit 

- Verhoogde kans op hart- en/of ademhalingsstilstand 

- Cognitieve beperkingen 

- Verhoogde kans op ernstige en blijvende invaliditeit 

 

Het gesprek 

Bespreek de wensen en behoeften t.a.v. het levenseinde bij voorkeur in het bijzijn van de 

eventuele mantelzorger. De POH, wijkverpleegkundige, sociaal werker of andere 

hulpverlener kan een signalerende en informerende rol vervullen. Zij kunnen het gesprek 

met de oudere aangaan en het gedachtenproces van de oudere op gang brengen. 

Informatie voor de oudere is te vinden op de website van Thuisarts of Patiëntenfederatie. 

Vaak lukt het niet om een dergelijk gesprek in één keer af te ronden, maar is het nodig 

om er vaker met elkaar over te spreken. Uiteindelijk is het de huisarts die als 

https://www.thuisarts.nl/levenseinde
https://www.thuisarts.nl/levenseinde
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eindverantwoordelijke de uitkomsten van het gesprek vastlegt. Actualiseer de verklaring 

jaarlijks, of bij belangrijke veranderingen in de gezondheid of levensomstandigheden. De 

oudere is zelf verantwoordelijk voor communicatie naar familie en verzorgenden. Adviseer 

hem/haar een kopie van de verklaringen aan de directe naasten te tonen.  

 

Registratie 

De huisarts registreert het gezamenlijk besluit in het HIS onder ICPC A20 Gesprek 

levenseinde / behandelwensen en bij Aanvullende gegevens plan (zie het zorgprotocol in 

het HIS) en voegt de PDF van de eventuele (niet-reanimeren) wilsverklaring toe. Noteer 

in de episodetitel ‘NR verklaring / behandelverbod’ indien van toepassing. Koppel alle 

volgende gesprekken en besluiten onder deze episode. Ook als een oudere (nog) geen 

besluit genomen heeft registreer je dit onder A20. 

 

Meer lezen?  

• Toolkit Advanced Care Planning 

• Wilsverklaring niet-reanimeren 

• Bespreekdocument wilsverklaring 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/11-dossiervorming/$11155/$11156
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/11-dossiervorming/$11155/$11156
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/82-acp/$11117/$11119
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/82-acp/$11117/$11118
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/82-acp/$11117/$11119
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/82-acp/$11117/$11120
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8.3   Mantelzorgondersteuning 
 

Eén op de vijf patiënten in de huisartspraktijk verleent mantelzorg aan een kwetsbare 

naaste. Bijna de helft van de mantelzorgers heeft daarbij behoefte aan 

mantelzorgondersteuning. Door tijdig mantelzorgers te herkennen kan overbelasting 

voorkomen worden. Hierbij spelen de huisarts, POH en casemanager/zorgcoördinator 

(wijkverpleegkundige of sociaal werker) een belangrijke rol.  

 

(H)erken de mantelzorger 

Veel mantelzorgers zijn zich er niet van bewust dat ze mantelzorger zijn. Het is belangrijk 

dat ze zich dit realiseren, zodat ze eerder om hulp of ondersteuning kunnen en durven 

vragen. Vraag de oudere of hij/zij tijd besteedt aan de zorg voor een ander of dat hij/zij 

zorg van een naaste ontvangt.  

• Geef bij de oudere aan dat de mantelzorger van harte welkom is om bij een 

consult of eventueel huisbezoek aanwezig te zijn. 

• Informeer de mantelzorger over de situatie van de oudere.  

• Betrek de mantelzorger bij de begeleiding van de oudere.  

• Vraag de mantelzorger regelmatig naar hoe de zorg gaat en wat de belasting is.  

 

Ondersteun de mantelzorger 

Ondersteun de mantelzorger door een luisterend oor te bieden en waardering en erkenning 

te uiten. Denk mee, geef advies en informatie zodat de mantelzorger zo goed mogelijk de 

zorg kan verlenen.  

• Vraag aan de mantelzorger hoe het met hem/haar gaat, het liefste in een één op 

één gesprek.  

• Benadruk dat de mantelzorger ook aan de eigen gezondheid moet denken.  

• Bespreek wat de mantelzorger nodig heeft om hulp te kunnen blijven geven.  

• Stimuleer de mantelzorger om de zorg te delen met andere naasten.  

• Spreek je waardering uit over de mantelzorger.  

• Maak samen met de mantelzorger een noodplan voor het geval hij/zij uitvalt.  
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Verwijzen 

Verwijs de mantelzorger door naar organisaties die ondersteuning kunnen bieden of 

(tijdelijk) zorg uit handen kunnen nemen. Het aanbod aan mantelzorgondersteuning 

verschilt per plaats, denk daarbij aan: 

• Organisatie voor mantelzorgondersteuning Mezzo 

• Logenotencontact 

• Patiëntenverenigingen 

• Gemeentelijk Wmo-loket voor individuele voorzieningen (bijv. hulp bij 

huishouden, vervoer, woningaanpassingen, respijtzorg) en algemene 

voorzieningen (bijv. boodschappendienst, maaltijdverzorging) 

• Organisaties voor vrijwilligerszorg, zoals vrijwillige thuishulp, buddyzorg, 

vriendendiensten, maatjesprojecten, Rode Kruis of Zonnebloem. 

 

Signaleer overbelasting en ondersteuningsbehoefte  

Door alert te zijn op signalen en klachten die vaak voorkomen bij mantelzorgers kun je 

achterhalen of je te maken heeft met een overbelaste mantelzorger. Veel voorkomende 

signalen en klachten zijn:  

• Lichamelijk: hoofd- en buikpijn, verhoogde bloeddruk, hyperventilatie, pijn in nek, 

schouders of rug, duizeligheid, toenemende vermoeidheid, afnemende eetlust of 

vraatzucht.  

• Psychisch: schaamte- en schuldgevoelens, concentratieproblemen, 

vergeetachtigheid, lusteloosheid, slaapproblemen, snel geëmotioneerd, piekeren.  

• Gedragsmatig: rusteloosheid, chaotisch, onverdraagzaam, agressief, verwaarloosd 

uiterlijk, meer drinken en roken, gebruik van kalmerende of stimulerende 

middelen.  

 

De belasting van een mantelzorger kan in kaart worden gebracht met een vragenlijst, bijv.:  

• Caregiver Strain Index (CSI) 

• Ervaren Druk door Informele Zorg (EDIZ, voor mantelzorgers van mensen met 

dementie) 

• EDIZ-plus (voor mantelzorgers van mensen met diverse problematiek) 

 

Ontspoorde zorg en ouderenmishandeling 

Als de mantelzorger door overbelasting niet meer in staat is om goede zorg te verlenen 

spreken we van ontspoorde zorg. Voorbeelden van ontspoorde zorg zijn verwaarlozing, 

psychische of lichamelijke mishandeling, schending van rechten of financieel misbruik.  

 

 

http://www.mezzo.nl/
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo
http://www.respijtwijzer.nl/
https://www.hzd.nu/uploads/fckconnector/34951a93-57c2-51e6-99bd-fe36f8bba4fe
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11132
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11133
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11134
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Signalen die kunnen wijzen op ouderenmishandeling zijn:  

• Zichtbaar letsel 

• Overdreven schrikreactie bij onverwachte aanraking 

• Onsamenhangende verklaringen over verwonding 

• Depressiviteit of onverklaarbare angst 

• Schichtig of teruggetrokken gedrag 

 

Wet Meldcode huiselijk geweld 

Het melden van ouderenmishandeling valt onder de Wet Meldcode huiselijk geweld, die 

sinds 1 juli 2013 van kracht is. Op de signalenkaart Stop Ouderenmishandeling zijn de vijf 

stappen vermeld die doorlopen moeten worden in het kader van deze meldcode.  

 

Vragen en meldingen 

Voor het bespreken van signalen, advies en meldingen kun je terecht bij medewerkers van 

Veilig Thuis Drenthe.  

 

Registreren 

Maak de episode ICPC Z14 Probleem met ziekte partner aan in het HIS als iemand 

mantelzorg verleent en ICPC Z13 Probleem met gedrag partner als de mantelzorger 

problemen ervaart door de ziekte van de partner.  

 

Ingeschreven bij andere huisarts? 

Als de mantelzorger niet in jouw huisartspraktijk is ingeschreven, verwijs hem/haar dan 

door naar de eigen huisarts voor ondersteuning en begeleiding. Vraag of het akkoord is 

dat je gegevens betreffende de mantelzorgsituatie doorgeeft aan de eigen huisarts. Noteer 

gegevens van de mantelzorger en eventuele overbelasting in het dossier van de 

betreffende oudere bij Aanvullende gegevens plan en blijf de mantelzorger monitoren – 

voor zover mogelijk.  

 
Meer lezen?  

• Checklist Mantelzorgvriendelijke huisartsenzorg 

• Toolkit Mantelzorg voor de huisartsenpraktijk 

• CSI (Caregiver Strain Index) 

• EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg) 

• EDIZ-plus 

• Informatiefolder ouderenmishandeling en ontspoorde zorg 

• Signalenkaart ouderenmishandeling 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11135
http://www.veiligthuisdrenthe.nl/
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11129
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11130
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11131
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11132
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11133
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11134
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/83-mantelzorg/$11128/$11135
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9. Zelfmanagement en preventie 
 

Onderdeel van Integrale Ouderenzorg is het Zelfmanagementsupport- en preventie-

programma dat gericht is op het (blijven) voeren van de eigen regie en zo lang als mogelijk 

gezond en zelfredzaam te blijven. Het bestaat uit twee delen:  

1. Het bevorderen van de eigen regie als onderdeel van het gezondheidsplan 

2. Een lokaal programma voor alle 75-plussers per gemeente 

 

1. Bevorderen eigen regie 

Het kernteam besteedt bewust aandacht aan het ondersteunen van het zelfmanagement-

vermogen en eigen regie van ouderen. De betrokken hulpverleners verlenen zorg en 

begeleiding met ‘de handen op de rug’ waardoor ze het vertrouwen in het eigen kunnen 

van de oudere stimuleren. Daarnaast ondersteunen ze ouderen bij de besluitvorming 

rondom gezondheidsproblemen. Er zijn diverse zelfmanagementtechnieken en interventies 

beschikbaar die ingezet kunnen worden. De welzijnsorganisatie heeft de vitale ouderen in 

beeld en kijkt wat deze ouderen kunnen betekenen in de samenleving door ze bijv. te 

leiden naar activiteiten en vrijwilligerswerk.  

 

2. Lokaal programma 

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale zelfmanagementprogramma. De invulling 

van het programma wordt bepaald in samenspraak met lokale partijen. Het doel van dit 

programma is ouderen te informeren en stimuleren op het gebied van voeding, bewegen 

en sociale contacten. De coördinatoren van de kernteams verzamelen ideeën en wensen 

vanuit het kernteam en wijkteam en geven die door aan de gemeentelijke beleidsgroep. 

Voor invulling van het lokale programma kun je denken aan informatiebijeenkomsten, 

workshops, lezingen en informatiemarkten.  

 

Meer lezen?  

• Samen beslissen met kwetsbare ouderen 

• Zelfmanagementondersteuning 

• Gezamenlijke besluitvorming 

• Handreiking zelfredzaamheid 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/9-zelfmanagement/$11139/$11145
https://www.zorgvoorbeter.nl/persoonsgerichte-zorg/zelfmanagement
https://www.samenoud.nl/nieuws/nieuwsberichten/artikel-groot-groningen-succesvolle-samenoud-dagen-in-oost-groningen/
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/9-zelfmanagement/$11139/$11140
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/9-zelfmanagement/$11139/$11143
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/9-zelfmanagement/$11139/$11145
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/9-zelfmanagement/$11139/$11144
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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  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/6-anamnese
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11081
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening/$11078/$11085
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/6-anamnese
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/15-groot-overleg/$11183/$11184
https://www.hzd.nu/uploads/fckconnector/cfffb561-6917-5204-aea4-168987464c95
https://www.hzd.nu/uploads/fckconnector/1b7bc171-9bd7-5247-b6ab-5f9bc561a869
https://www.hzd.nu/uploads/fckconnector/7b881f41-21f5-5304-ae77-1fdf5e78c087
https://www.hzd.nu/uploads/fckconnector/cfffb561-6917-5204-aea4-168987464c95
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/6-anamnese
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan
http://www.calculus.nl/ikbenvip
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/10-huisbezoek/$11149/$11150
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/10-huisbezoek/$11149/$11151
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11. Dossiervorming 
 

Om de continuïteit in zorg te waarborgen is het belangrijk de registratie op orde te houden. 

Voor een deel registreer je in het HIS. Deze gegevens zijn tevens zichtbaar in en te delen 

met andere zorgverleners via VIP Samenwerken. Hoe, wat en waar je registreert lees je 

hieronder.  

 

HIS 

In het HIS kun je gebruikmaken van het protocol Ouderenzorg Drenthe. Voor alle ouderen 

vul je de volgende gegevens in:  

 

• Deelname ketenzorgprogramma Ouderenzorg (OZKZ) 

o Ja: indien oudere meedoet aan programma Integrale Ouderenzorg Drenthe 

o Nee: vul bij Reden geen ketenzorg (OZRZ) de reden van weigeren in 

• Toestemming uitwisseling gegevens in MDO:  

o Ja: registreer bij Aanvullende gegevens plan dat de oudere toestemming 

heeft gegeven voor uitwisseling van gegevens 

o Nee: de oudere komt niet in het zorgprogramma:  

 ICPC A05 (voor kwetsbare ouderen) of A49.01 (voor vitale ouderen) 

aan episodetitel toevoegen: ‘Geen toestemming’ 

 Deelname ketenzorgprogramma Ouderenzorg (OZKZ): ‘Nee’ 

 Reden geen ketenzorg (OZRZ): ‘Overig/onbekend’  

 Controlebeleid ouderenzorg (OZCB): ‘Geen geregelde zorg’ 

• Hoofdbehandelaar ‘huisarts’: voor alle ouderen in het zorgprogramma.  

• In kaart brengen van ouderen: maak episode ICPC A49.01 Bepalen kwetsbaarheid 

aan, met als episodetitel ‘Vragenlijst DALEZ/BAK opgestuurd’.  

o Niet retour: episodetitel veranderen in ‘DALEZ / BAK niet retour’ 

o Vitaal: blijf ICPC A49.01 gebruiken en verander episodetitel in ‘Vitaal, 

profiel …, GFI …’. Voeg PDF van de vragenlijst toe als bijlage.  

o Kwetsbaar: verander de episodetitel bij ICPC A49.01 in ‘Vragenlijst 

DALEZ/BAK retour’ en maak episode ICPC A05 Algehele achteruitgang aan. 

Verander de episodetitel van A05 in ‘Kwetsbaar, profiel …, GFI …’. Voeg 

PDF van de vragenlijst toe als bijlage.  

• Algemene correspondentie die betrekking heeft op ouderenzorg noteer je bij ICPC 

A49.01 voor de vitale ouderen en bij ICPC A05 voor de kwetsbare ouderen.  

• Maak voor nieuwe problemen een bijbehorende episode aan. Cluster eventueel 

problemen gerelateerd aan ouderenzorg onder de episode A49.01 of A05 voor een 

beter overzicht (helaas niet mogelijk in elk HIS). 

https://www.hzd.nu/uploads/fckconnector/7ef986ba-2581-5d25-b7e1-45bc1e6f9a85
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VIP Samenwerken 

Voor alle ouderen die je in kaart brengt maak je een dossier aan in VIP Samenwerken. In 

het dossier kun je de volgende gegevens toevoegen en stappen doorlopen:  

• Screening: invoeren van de DALEZ-vragenlijst. Het profiel wordt automatisch 

berekend en de PDF van de uitkomst kun je naar het HIS uploaden (deze functie 

is nog niet operationeel).  

• Anamnese: naast je eigen professionele anamnese – die je vastlegt in het 

registratiesysteem van je eigen organisatie – kun je het Spinnenweb van Positieve 

Gezondheid als gesprekstool gebruiken. Het spinnenweb is online in het dossier 

van de patiënt in te vullen.  

• Gezondheidsplan: opstellen van een gezondheidsplan dat is opgebouwd volgens 

het SFMPC-model. De onderwerpen die je in het MDO wilt bespreken voer je in 

het gezondheidsplan in. 

• Communicatie: met leden van het kernteam, overige hulpverleners en eventueel 

de ouderen en/of diens mantelzorger via de chatfunctie. 

• Verwijzen: naar een diëtist, podotherapeut of specialist in het ziekenhuis. 

Gegevens van de patiënt kun je meesturen. 

• Consulteren: van een specialist in het ziekenhuis.  

 

Meer lezen?  

• HIS Protocol HZD Ouderenzorg 

• VIP Samenwerken: handleiding Gezondheidsplan  

• VIP Samenwerken: Positieve Gezondheid 

• VIP Samenwerken: communiceren 

• VIP Samenwerken: algemene handleiding, verwijzen en samenwerken 

 

 

http://www.calculus.nl/vipsamenwerkenzv
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/5-screening
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/6-anamnese
https://www.hzd.nu/uploads/fckconnector/374f5a0a-c6c8-5f14-8aae-2e32df8197d4
https://www.hzd.nu/uploads/fckconnector/374f5a0a-c6c8-5f14-8aae-2e32df8197d4
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/7-gezondheidsplan
https://www.hzd.nu/uploads/fckconnector/92df4750-b2f5-56c6-ba3b-2d39e9eddfcf
https://www.hzd.nu/uploads/fckconnector/7ef986ba-2581-5d25-b7e1-45bc1e6f9a85
https://handleiding.calculus.nl/display/PUBLIEK/Gezondheidsplan+-+zorgverleners?preview=/7930018/7930017/Handleiding%20gezondheidsplan%20mei%20%2718.pdf
https://handleiding.calculus.nl/pages/viewpage.action?pageId=7930225&preview=/7930225/7930237/Handleiding%20positieve%20gezondheid%20en%20ziektelastmeters%20.pdf
https://handleiding.calculus.nl/display/PUBLIEK/Communiceren+via+VIPLive+%28PC%29+-+PDF?preview=/4948228/4948243/170731%20Handleiding%20Communiceren%20via%20VIPLive%20.pdf
https://handleiding.calculus.nl/display/VIP/Handleiding+VIPlive+-+Ketenzorg


 

 

 

 
SAMENWERKING 
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12. Coördinator Kernteam 
 

De basis voor Integrale Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk vormt het zogeheten 

‘kernteam’. Hierin werken huisartsenzorg, wijkverpleging, welzijnswerk en de specialist 

ouderengeneeskunde samen om de zorg voor ouderen preventief, proactief en integraal te 

organiseren. Vanaf 1 januari 2018 krijgt ieder kernteam de beschikking over een 

kartrekker, de coördinator kernteam. Een van de leden van het kernteam wordt aangesteld 

als de coördinator. Het meest praktische is dat de POH deze rol op zich neemt, aangezien 

hij/zij toegang heeft tot het HIS. Samenwerkende huisartsen kunnen ook samen één 

coördinator aanstellen voor meerdere kernteams.  

 

Voorwaarden  

De coördinator neemt deel aan de scholing ‘Coördinator Kernteam’ en woont de 

intervisiebijeenkomsten bij. 

 

Bekostiging en ureninzet  

De coördinator blijft bij zijn of haar eigen organisatie in dienst. We stellen een 

dienstverleningsovereenkomst op tussen HZD, de huisartsenpraktijk en/of de organisatie 

waarvoor de coördinator werkt. De HZD heeft een kassiersfunctie. De organisatie waar de 

coördinator werkzaam voor is declareert het aantal uren per kwartaal bij HZD. De 

coördinator wordt voor twee uur per week gefinancierd vanuit Wijkgerichte zorg en 

Infrastructuur. Vergoeding voor de werkzaamheden die hiermee gepaard gaan is volgens 

het POH-tarief (€53,98 per uur).  

 

Taken 

• Is het aanspreekpunt van het kernteam.  

• Plant het MDO.  

• Stelt de agenda op voor het MDO.  

• Ondersteunt bij de casefinding.  

• Maakt verbinding tussen het kernteam en het sociaal (wijk)team.  

• Informeert de gemeentelijke beleidsgroep over knelpunten en wensen van het 

kernteam en adviseert t.a.v. het Zelfmanagementsupport- en 

preventieprogramma.  

• Organiseert tweemaal per jaar een Groot Overleg.  

• Evalueert de samenwerking in het kernteam en met de stakeholders.  

 

 

 

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/14-mdo/$11175/$11176
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/4-casefinding
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/16-beleid
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/9-zelfmanagement
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/9-zelfmanagement
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/15-groot-overleg
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13. Casemanagement 
 

Ouderen met complexe problematiek en multimorbiditeit hebben vaak te maken met veel 

verschillende hulpverleners. De behandelingen worden echter vaak nauwelijks op elkaar 

afgestemd en de oudere wordt weinig betrokken bij het opstellen van een zorgplan. 

Hierdoor verliest de oudere snel het overzicht en kunnen fouten ontstaan. Door de inzet 

van een casemanager kan de zorg beter georganiseerd en afgestemd worden op de 

behoefte en wensen van de oudere en diens mantelzorger.  

 

Taken van de casemanager 

Als casemanager ben je het vaste aanspreekpunt van een kwetsbare oudere met complexe 

zorgbehoeften en diens mantelzorger. Je gaat uit van de wensen en behoeften van de 

oudere en stimuleert de eigen regie en zelfredzaamheid, informeert, denkt mee, adviseert, 

coördineert, monitort, begeleidt en ondersteunt de oudere en de mantelzorger bij de 

problemen ten gevolge van het ouder worden. 

 

Werkwijze  

Als casemanager werk je volgens een vaste methodiek:  

• Verzamelen van gegevens  

• In kaart brengen van de (zorg)vraag en stellen van de (zorg)diagnose  

• Opstellen van doelen en vastleggen in een gezondheidsplan 

• Monitoren (resultaten volgen) 

• Evalueren van de zorg en begeleiding 

 

De casemanager 

Casemanagement kan uitgevoerd worden door: 

• Huisarts 

• Praktijkverpleegkundige / POH ouderenzorg 

• Specialist ouderengeneeskunde 

• Wijkverpleegkundige 

• Casemanager dementie 

• Sociaal werker 

• Maatschappelijk werker 
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Waar wijkverpleging wordt ingezet, is bij voorkeur de coördinerend wijkverpleegkundige 

de casemanager. Zodra sprake is van een complexe zorgvraag waarbij medische of 

verpleegkundige zorg op de voorgrond staat en er meerdere hulpverleners betrokken zijn 

ligt de zorgcoördinatie bij de huisarts, praktijkverpleegkundige of de specialist 

ouderengeneeskunde. Het casemanagement kan worden overgedragen aan een andere 

zorgverlener als de problematiek van de oudere zich zodanig ontwikkelt dat er sprake is 

van verschuiving van de zorgvraag. Uitgangspunt is één casemanager per patiënt.  

 

Meer lezen?  

• Casemanagement voorbeelden 

 

  

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/13-casemanagement/$11170/$11171
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14. Multidisciplinair kernteamoverleg (MDO) 
 

Met het kernteam houd je iedere 4-6 weken een multidisciplinair overleg (MDO). Hierdoor 

bevorder je de samenwerking en afstemming onderling: je weet elkaar sneller (en 

proactief) te vinden, het is duidelijk wie wat doet – waardoor je dubbelingen in de zorg 

voorkomt – en je kunt structurele samenwerkingsafspraken maken. Dit draagt bij aan het 

organiseren van preventieve, persoonsgerichte en integrale zorg.  

 

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?  

 

Agenda 

De coördinator kernteam maakt voor het MDO een agenda met ouderen die besproken 

moeten worden en deelt deze met het kernteam via de app van VIP Samenwerken (tip: 

maak hiervoor een groepsapp ‘MDO’ aan). Alle leden van het kernteam en overige 

professionals kunnen cliënten aandragen ter bespreking. Dit zijn bijvoorbeeld: 

• Ouderen die een screeninglijst hebben ingevuld (kwetsbaar of vitaal) en waarvoor 

de begeleiding bepaald moet worden 

• Ouderen met complexe problemen en voor wie een gezondheidsplan gemaakt of 

aangepast moet worden 

• Ouderen met complexe of onduidelijke problemen 

• Mantelzorgers die mogelijk overbelast zijn 

• Ouderen die vanuit de ‘schil’ zijn ingebracht in het MDO 

• Vitale ouderen die eens per jaar worden besproken 

 

Voor een efficiënt verloop van het MDO is het raadzaam om een gestructureerde agenda 

te hanteren en een voorzitter aan te wijzen die de tijd in de gaten houdt.  

 

Meer lezen?  

• MDO agenda 

• Kernteam werkafspraken 

• Kernteam werkafspraken voorbeeld 

 

  

https://www.hzd.nu/uploads/fckconnector/073c0ea4-610b-5ce1-8ab0-d7477b3a973b
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/14-mdo/$11175/$11176
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/14-mdo/$11175/$11176
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/14-mdo/$11175/$11177
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/14-mdo/$11175/$11178
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15. Groot Overleg 
 

Voor het bieden van optimale, integrale ouderenzorg is het belangrijk dat organisaties goed 

samenwerken en met elkaar afstemmen. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van 

een ‘Groot Overleg’: een overleg met alle ketenpartners in een buurt of wijk. In dit overleg 

kunnen organisaties informatie en kennis uitwisselen en samen zorgen voor een passend 

aanbod in zorg en ondersteuning voor ouderen in hun wijk of gemeente.  

 

Deelnemers 

De coördinator kernteam organiseert twee keer per jaar een Groot Overleg. Hij/zij start 

met het maken van een sociale kaart van de hulpverlening en voorzieningen (welzijn en 

zorg) binnen de wijk. Deze professionals worden uitgenodigd voor het overleg, naast een 

medewerker van de gemeente.  

 

Inhoud overleg 

In het Groot Overleg geeft de coördinator kernteam informatie over de stand van zaken 

van de ouderenzorg aan de ketenpartners. Ook kunnen hulpverleners uit de tweede schil 

zich presenteren aan de andere aanwezigen, mocht men elkaar nog niet (goed) kennen. 

Op basis van de informatie die uitgewisseld wordt vult de coördinator de sociale kaart aan, 

zodat de professionals elkaar goed weten te vinden.  

 

Stem in het Groot Overleg af hoe je met elkaar communiceert. Idealiter werken alle 

betrokken hulpverleners in VIP Samenwerken, om zo eenvoudig en veilig mogelijk met 

elkaar af te kunnen stemmen. Bespreek hoe de wijkverpleging en het sociaal (wijk)team 

de huisartspraktijk informeren over de ouderen die zij begeleiden.  

 

Om ouderen zo goed en uniform mogelijk te informeren over activiteiten in de buurt en 

bijv. het Zelfmanagementsupport- en preventieprogramma is het slim om de communicatie 

vanuit de verschillende teams en gemeente op elkaar af te stemmen in het Groot Overleg.  

 

Meer lezen?  

• Sociale Kaart Voorbeeld 

• Sociale Kaart invulformulier 

• Voorbeeldagenda Groot Overleg 

• Uitnodiging Kick-off Groot Overleg 

 

 

 

https://www.hzd.nu/ouderenzorg/12-coordinator
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/15-groot-overleg/$11183/$11185
http://www.calculus.nl/vipsamenwerkenzv/
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/9-zelfmanagement
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/15-groot-overleg/$11183/$11184
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/15-groot-overleg/$11183/$11185
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/15-groot-overleg/$11183/$11186
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/15-groot-overleg/$11183/$11187
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16. Beleidsmatige samenwerking 
 

Gemeentelijk niveau  

De gemeentelijke beleidsgroep Integrale Ouderenzorg geeft lokaal vorm en inhoud aan 

persoonsgerichte en integrale ouderenzorg. De kern van de beleidsgroep bestaat uit een 

vertegenwoordiging van VVT-instellingen, welzijnsorganisaties, huisartsenzorg, gemeente, 

ggz en Wmo. De beleidsgroep kan (ad-hoc of structureel) worden aangevuld met 

vertegenwoordiging vanuit bijvoorbeeld ziekenhuiszorg, paramedici, instellingen voor 

wonen en ouderenbonden.  

 

De beleidsgroep Integrale Ouderenzorg kan onderdeel zijn van een breed integraal 

gemeentelijk overleg met verschillende thema’s, zoals preventie en leefstijl, spoedzorg, 

eerstelijns verblijf, respijtzorg en (jeugd) ggz.  

 

Onderwerpen en thema’s 

• Invulling geven aan preventieve, proactieve en integrale ouderenzorg i.s.m. de 

huisartsenpraktijk. 

• Organiseren van inspiratiebijeenkomsten voor stakeholders en hulpverleners.  

• Organiseren van scholing en regionale intervisie i.s.m. kaderartsen Ouderenzorg.  

• Organiseren van 24x7 integrale ouderenzorg en zorgcoördinatie.  

• Visie op concept Positieve Gezondheid en uitwerking ervan.  

 

Provinciaal niveau 

Het Drents Zorglandschap is het beleidsoverleg van de Drentse gemeenten, Provincie 

Drenthe en Zilveren Kruis. Drents Zorglandschap is onderverdeeld in verschillende 

beleidsgroepen. De beleidsgroep Integrale Ouderenzorg bestaat – naast de partners uit 

Drents Zorglandschap – uit een vertegenwoordiging van de VVT-instellingen in Drenthe 

(ActiZ), welzijnsorganisaties uit Drenthe en huisartsenzorg (HZD). Ad hoc wordt 

vertegenwoordiging van de ziekenhuizen uitgenodigd. 

 

Onderwerpen van de beleidsgroep Integrale Ouderenzorg (2018) 

1. Monitoring, onderzoek en data 

2. ELV en respijtzorg 

3. Omschotten/Ontschotten 

4. Dementievriendelijke samenleving 

5. Personeelstekorten 

6. Kennisuitwisseling m.b.t. innovaties 

  

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/drents-zorglandschap


 

  41 

17. Transmurale samenwerking 
 

Persoonsgerichte en integrale ouderenzorg gaat uit van samenwerking tussen welzijn en 

(medische) zorg en tussen de eerste en tweede lijn. Partijen in de eerste en tweede lijn 

die samenwerken rondom integrale ouderenzorg zijn de huisartsenzorg, huisartsenposten, 

ziekenhuiszorg, SEH en ambulancevervoer. Betere samenwerking tussen eerste en tweede 

lijn wordt gerealiseerd door het verbeteren van de zorgprocessen (24x7) en de inzet van 

een persoonsgehouden dossier en/of e-communicatie. Naast optimalisatie en substitutie 

van behandeling gaat het om het effectief organiseren van de zorg middels de inzet van 

thuiszorg, informele zorg, eerstelijns verblijf, respijtzorg en andere verblijfsvormen zoals 

kleinschalige woonvoorzieningen. 

 

Ziekenhuisopname 

Kwetsbare ouderen hebben een verhoogd hoog risico op een ziekenhuisopname. Veel 

ouderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis ervaren functieverlies, worden opgenomen 

in een verpleeghuis of overlijden. De overgang van het ziekenhuis naar huis gaat vaak 

ongecoördineerd en gepaard met slechte informatieoverdracht. Daardoor kunnen er 

problemen ontstaan, zoals foutief gebruik van medicatie of ontoereikende zorg – met 

heropname tot gevolg.  

 

Maak daarom gezamenlijk afspraken over de transmurale zorg:  

• Informatieoverdracht vanuit huisarts naar specialist/geriater bij verwijzing of 

opname in ziekenhuis 

• Voorbereiding op opname met voeding en (kracht)training 

• Voorbereiding op vragen over reanimatiewensen en wensen rondom levenseinde 

• Proces tijdens ziekenhuisopname 

• Ontslagprocedure uit ziekenhuis met informatieoverdracht van specialist/geriater 

naar huisarts 

• Dag van ontslag 

• Beleid na ontslag 
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Naar het ziekenhuis 

Maak afspraken over de manier waarop informatie tussen de huisarts en het ziekenhuis 

wordt uitgewisseld, bij voorkeur d.m.v. VIP Samenwerken. Zorg dat in ieder geval de 

volgende gegevens vermeld worden:  

• Medische aandoeningen en voorgeschiedenis 

• Cognitieve stoornissen 

• Actuele medicatielijst 

• Functionele klachten en ADL 

• Informatie over sociale netwerk en contactpersoon 

• Informatie over wilsverklaringen en zorgplan 

 

Uit het ziekenhuis  

Maak afspraken over de ontslagprocedure, inclusief:  

• Tijdige aankondiging van ontslag bij patiënt, familie en huisarts d.m.v. een 

ontslaggesprek 

• Verstuur een actuele medicatielijst naar de apotheek 24 uur voor ontslag 

• Start tijdig de thuiszorg 

• Geef patiënt de ontslagbrief en medicatielijst mee naar huis 

 

Samenwerking met de specialist 

Veel kwetsbare ouderen zijn onder controle bij (meerdere) specialisten in de tweede lijn. 

Een deel van deze tweedelijnszorg kan worden opgevangen in de eerste lijn. Slechts af en 

toe zal de medische zorg dermate specialistisch en hoog-complex zijn dat deze langdurig 

en voornamelijk in de tweede lijn moet worden verricht. We spreken van share care als de 

zorg vooral in de eerste lijn wordt geleverd en medisch specialisten alleen incidentele 

controles uitvoeren of als consulent geraadpleegd worden. Bij een ziekenhuisopname kan 

de internist ouderengeneeskunde (geriater) fungeren als adviseur en coördinator voor 

kwetsbare ouderen.  

 

Meer lezen?  

• Transmurale Zorgbrug Handleiding 

• Zorgpad Kwetsbare ouderen keten en ziekenhuis 

  

http://www.calculus.nl/vipsamenwerkenzv/
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/17-transmuraal/$11195/$11196
https://www.hzd.nu/ouderenzorg/17-transmuraal/$11195/$11197
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18. Digitaal communicatieplatform: VIP Samenwerken 
 

Communicatie binnen Integrale Ouderenzorg Drenthe vindt plaats via het digitale 

communicatiesysteem VIP Samenwerken. Dit is een functionaliteit van VIPLive. VIPLive is 

een softwarepakket voor het HIS waarmee gemakkelijk gedeclareerd kan worden en 

spiegelinformatie aangeleverd wordt voor de ketenzorg.  

 

Functionaliteiten  

VIP Samenwerken is ook aan het HIS gekoppeld. Hierin zit een beveiligde chatfunctie, een 

patiëntenoverzicht en patiëntdossiers waarin je ook een gezondheidsplan kunt opnemen. 

Handig is dat dit systeem ook via een app te gebruiken is.  

 

Gebruik in de praktijk 

VIP Samenwerken kun je gebruiken voor het plannen van een MDO van het kernteam, 

voor het invullen van vragenlijsten en voor digitale communicatie met andere 

zorgverleners en met de patiënt en eventuele mantelzorgers. Ook hebben patiënten en 

hun mantelzorgers toegang tot hun eigen dossier via de app van VIP Samenwerken. 

Daarnaast is het mogelijk om naar andere zorgverleners te verwijzen en andere 

zorgverleners te consulteren.  

 

Meer lezen?  

• VIP Samenwerken filmpjes 

• VIP Samenwerken handleidingen 

 

 

 

 

http://www.calculus.nl/vipsamenwerkenzv/
http://www.calculus.nl/onze-oplossingen/
http://www.calculus.nl/vipsamenwerkenzv
https://handleiding.calculus.nl/
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