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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

