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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

