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2 INLEIDING 

Het aantal ouderen zal de komende jaren sterk toenemen en daarmee ook de zorgvraag. Op 1 

januari 2010 telde Nederland bijna 2,6 miljoen ouderen. Bijna 16% van de bevolking was op dat 
moment ouder dan 65 jaar. Van alle 65-plussers is meer dan een kwart 80 jaar of ouder, wat 
neerkomt op 4% van de bevolking. Niet alleen worden we gemiddeld ouder, ook de groep oudste 
ouderen groeit gestaag. De toename van het aantal ouderen zal ook leiden tot een toename van 
het aantal ouderen met een chronische aandoening, met multimorbiditeit en met een complexe 
zorgvraag. Uit onderzoek1 blijkt dat ouderen steeds meer behoefte hebben aan zorg gericht op 
kwaliteit van leven: minder belasting, zo goed mogelijk kunnen functioneren en behoud van 

zelfredzaamheid. Verder willen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als zij op één of 

meerdere terreinen van het leven problemen ervaren. Het gevolg is een toename van het aantal 
kwetsbare ouderen in de wijk. Zij vragen mogelijk om andere activiteiten dan wel om aanpassingen 
in bestaande activiteiten die er aan bijdragen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen, zo veel mogelijk zelfredzaam blijven, de regie over hun leven houden, niet 
vereenzamen en deelnemen aan sociale activiteiten. 
Chronisch zieke ouderen hebben in 85% van de gevallen met meer dan 2 zorgverleners te maken. 

Ouderen willen graag zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden en meebeslissen over 
hun eigen behandeling en zorgverlening. De toename van het aantal kwetsbare ouderen resulteert 
vooral in een toenemende druk op de eerstelijns gezondheidszorg. Voor een efficiënt gebruik van 
menskracht en financiële middelen is meer samenhang in de zorg voor ouderen noodzakelijk. Dit 
vraagt om een integrale aanpak en samenwerking door de eerste- en tweedelijnszorg, gemeenten 
en langdurige zorg (zorg, welzijn en wonen).  

Uitgangspunt van THOON is dat de huisartsenpraktijk de regiefunctie heeft als het gaat om 
signalering en hulpverlening bij zorg- en welzijnsproblemen van de (kwetsbare) oudere in de 
thuissituatie. 

 
Leeswijzer zorgprogramma 
Dit zorgprogramma is een document met praktische aanbevelingen ter ondersteuning van 
zorgprofessionals aangesloten bij THOON, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de 

aangeboden zorg voor kwetsbare ouderen en het implementatieproces in de huisartsenpraktijk. Bij 
de totstandkoming van dit zorgprogramma is gebruik gemaakt van visies, standpunten en 
handreikingen die in de laatste jaren zijn ontwikkeld door de beroepsorganisaties LHV, NHG, Laego, 
KNMG, Vilans en V&VN, aangevuld met kennis en praktische ervaringen van zorgprofessionals in de 
regio Twente. Het protocol richt zich op genoemde zorgprofessionals en bevat geen rechtstreeks 
voor de patiënt van belang zijnde veiligheidsnormen waar deze laatste rechten aan zou kunnen 
ontlenen. 

Het programma is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld in opdracht en ten 
behoeve van THOON BV, door een werkgroep waarvan de leden zijn geselecteerd en benoemd door 
THOON BV. Niettemin aanvaardt THOON BV geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in het 

protocol en/of schade die daaruit of uit het gebruik van het zorgprogramma voortvloeit. 
Alle gebruikers van dit zorgprogramma moeten zich realiseren dat het geen dwingende 
voorschriften bevat. Een protocol bevat expliciete, zoveel mogelijk op evidence en standaarden 

gebaseerde aanbevelingen en inzichten waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om 
kwalitatief optimale zorg te kunnen verlenen. Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk zijn 
gericht op de “gemiddelde patiënt” en de praktijk complexer kan zijn dan in dit protocol is 
aangegeven, kunnen zorgverleners in individuele gevallen zo nodig afwijken van de aanbevelingen 
in dit protocol opdat aan individuele behoeften tegemoet kan worden gekomen. 
 
 

 

DE ORGANISATIE VAN DE OUDERENZORG BINNEN TEO 

  

                                                
1 Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009. 
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1.1 Visie 

De visie van de Twentse huisartsen verenigd in THOON Coöperatieve Vereniging (THOON CV) 
vormt de basis van de activiteiten van THOON BV en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen. 
THOON wil bijdragen aan het realiseren van samenhangende, bereikbare en duurzame zorg aan 

alle (toekomstige) patiënten met een chronische aandoening. 
Hierbij staat zorg voor heel de mens in zijn maatschappelijke context centraal zodanig dat de 
oudere verantwoordelijkheid kan nemen voor eigen kwaliteit van leven. Vanuit deze visie wordt de 
verbinding en samenwerking tussen hulpverleners bevorderd hetgeen bij uitstek van belang is 
binnen ouderenzorg. 
Deze zorg wordt gekenmerkt door: 
 samenhang tussen preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding;  

 aandacht voor educatie en zelfmanagement van de patiënt met een chronische aandoening; 
 het betrekken van mantelzorgers en aandacht voor lotgenotencontact; 
 afstemming door cliëntenraadpleging en ervaringsonderzoek; 
 routinematige rapportage en feedback;  
 gebruik van evidence based interventies en landelijke en internationale standaarden en 

richtlijnen.  

 
De zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste  lijn vraagt om een proactieve benadering vanuit de 
huisartsenpraktijk, gericht op vroege opsporing van kwetsbaarheid en het bieden van maatwerk 
binnen een georganiseerd netwerk van hulpverleners waarbij de huisartsenpraktijk de regie voert. 
Het zorgaanbod bevat componenten van cure, care en welzijn, zodanig dat de kwetsbare oudere 
langer zelfstandig en zelfredzaam kan blijven waarbij kwaliteit van leven bovenaan staat. Naast de 
proactieve benadering vraagt dit ook om functioneel en persoonsgericht (i.p.v. ziektegericht) 

handelen. 
 

1.2 Doel 

Het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen is samengesteld om een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van ouderenzorg  in de eerste lijn en het beheersbaar houden van de gezondheidskosten. 
Uitgangspunten hierbij zijn het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kwetsbare 
oudere. 

Om dit doel te bereiken is een gestructureerd aanbod van zorg nodig waarbij deze zorg rondom 
kwetsbare oudere georganiseerd wordt in een netwerk. 
 

1.3 Doelpopulatie 

Ouderen met de leeftijd van 75 jaar en ouder waarbij sprake is van vermeende kwetsbaarheid. Na 
vaststellen van kwetsbaarheid wordt de oudere geïncludeerd in het zorgprogramma. Wanneer er 

geen sprake is van kwetsbaarheid vindt hernieuwde screening plaats na 1 jaar.  
Het betreft zowel de ouderen die zelfstandig wonen als ouderen die woonachtig zijn in een 
verzorgingshuis en die vallen onder de eerstelijns gezondheidszorg. 

 

1.4 Praktijkvoeringsaspecten en randvoorwaarden 

 De opzet en uitvoering van de ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ vraagt een gedegen 
voorbereiding waarbij samenwerking met andere disciplines en eventueel omliggende 

huisartsen vereist is. De huisarts werkt nauw samen met de POH2- ouderenzorg; 
 De huisarts vervult de regierol. De huisarts blijft te allen tijde hoofdbehandelaar, tenzij de zorg 

geheel wordt overgenomen door de tweede lijn. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld voor advies 
doorverwezen wordt naar een geriater, blijft de huisarts hoofdbehandelaar. Delegeren, 
consulteren en verwijzen op basis van een zorgbehandelplan zijn aspecten die de huisarts tot 
de regisseur maakt. De regierol betekent dat het initiatief en eindverantwoordelijkheid bij de 
huisarts ligt; 

 De huisarts heeft het HIS voor wat betreft ouderenzorg op orde, zoals uitgewerkt staat in het 
boek Protocollaire Ouderenzorg editie 2015. Het ketenondersteunend systeem van Vithal 
Health biedt de module ouderenzorg voor nauwkeurige en volledige registratie en de 

                                                
2POH-Ouderenzorg: is een verpleegkundige op HBO- niveau of volgt een opleiding tot HBO-
verpleegkundige. Een aanvullende scholing in geriatrische problematiek is wenselijk. 
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mogelijkheid voor “digitale samenwerking” tussen de ketenpartners rondom de kwetsbare 
oudere. 

 Patiënten die in een verzorgingshuis wonen zijn meestal ‘kwetsbaar’. Het uitgangspunt is dat 
de problemen bij opname in het verzorgingshuis in kaart zijn gebracht, dat er een 

behandelplan en een sociale kaart aanwezig is. Wanneer huisartsen en verzorgingshuis een 
samenwerkingsovereenkomst hebben, vindt er tevens structureel overleg plaats. Voor 
patiënten waarvoor de huisarts ‘gestructureerde geneeskundige zorg in het verzorgingshuis’ in 
rekening brengt, zal casefinding in deze groep ouderen in de meeste gevallen niet nodig zijn.  

 Er wordt geadviseerd om binnen het zorgprogramma ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ te werken 
volgens de richtlijnen zoals beschreven in het boek Protocollaire Ouderenzorg, samengesteld 
door Laego, NHG, V&VN en Vilans. Deze worden gebruikt voor het opstellen van een lokaal 

protocol en het maken van werkafspraken binnen de praktijk, met daarin afspraken over wie 

doet wat en wanneer. Kortom optimale zorg door de juiste hulpverlener. 
 

1.4.1 Functieprofiel POH Ouderenzorg 

Een POH ouderenzorg is een op zichzelf staande functie, met een eigen 
takenpakket en deskundigheid. 

 
Functieprofiel 
De taken van een POH in de ouderenzorg zijn slechts beperkt te protocolleren. 
Een POH moet complexe situaties overzien, eigen afwegingen maken en het 
beleid daarop afstemmen. Daarvoor is functioneren op HBO-niveau noodzakelijk, 
bij voorkeur in combinatie met een verpleegkundige vooropleiding om 
zorgproblematiek goed in te kunnen schatten. Bij zorg voor ouderen zijn 

medische zorg en verzorging en verpleging sterk met elkaar verweven. Ook dat 
pleit voor verpleegkundige deskundigheid. Menzis heeft als voorwaarde gesteld: POH-Ouderenzorg 

is een verpleegkundige op HBO- niveau of volgt een opleiding tot HBO-verpleegkundige. Een 
aanvullende scholing in geriatrische problematiek is wenselijk.  
 
Takenpakket POH ouderenzorg 
Het takenpakket van de POH ouderenzorg kan bestaan uit: 

 Inventariseren en casefinding van kwetsbare ouderen. 
 Proactieve huisbezoeken. 
 Farmaceutische zorg, waaronder signaalfunctie, informatie en advies aan patiënt en 

mantelzorger. 
 Complexe zorg, zoals het maken van een concept behandelplan, bewaking en coördinatie van 

het zorg/behandelplan en ondersteuning van de mantelzorg. 

 Zorg bij dementie; signalering en eerste diagnostiek bij vermoeden van cognitieve stoornis, 
ondersteuning mantelzorg en zorgcoördinatie. 

 Zorg bij psychische problematiek, waaronder signalering en begeleiding bij depressie, 
angststoornissen, delier en (alcohol)verslaving. 

 Zorg bij levenseinde problematiek, zoals bespreekbaar maken van dit thema, bij palliatieve 
zorg de organisatie van zorg en mantelzorg coördineren. 

 Zorg voor ouderen in achterstandswijken en allochtone ouderen, waaronder signalering en 

zorgcoördinatie, aansluitend bij specifieke problematiek van deze ouderen. 
 
De POH kan een nauwe samenwerking realiseren met de wijkverpleegkundige.  Hierdoor ontstaat 
een soort tandemfunctie. Het uitzetten en delegeren van taken aan de juiste hulpverlener maakt 
dat de juiste zorg op de juiste plaats geleverd wordt waarbij de POH terugkoppeling krijgt en het 
overzicht behoudt. 
De POH werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Deze blijft eindverantwoordelijk voor de 

complexe ouderenzorg. 
 

1.5 Klankbordgroep THOON 

Na een oriënterende bijeenkomst is in juni 2012 de Klankbordgroep Ouderenzorg van THOON 

opgericht. De klankbordgroep dient het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. De 
klankbordgroep houdt zich bezig met relevante ontwikkelingen en ervaringen met betrekking tot de 

ouderenzorg in de eerste lijn. De vergaderfrequentie is 3 á 4 keer per jaar.  
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KWETSBAARHEID 

De ouderdom komt met vele gebreken. Bij ouderen is er vaak sprake van multimorbiditeit. 
Multimorbiditeit betekent het bestaan van meerdere ziekten binnen een zelfde tijdsperiode. Deze 
ziekten staan meestal niet los van elkaar, sterker nog, er is interactie. De mate van belasting voor 

de oudere hangt af van de conditie en reservecapaciteit. Een opeenstapeling van (kleine) gebreken 
of tekorten maakt kwetsbaar. Het kaartenhuis is passende beeldspraak als het gaat om 
kwetsbaarheid: een evenwicht maar door het weghalen van kaartjes ontstaat het moment dat het 
kaartenhuis in elkaar valt. Kwetsbaarheid vergroot de kans op ernstige gezondheidsproblemen met 
vaak een cascade aan achteruitgang. Kwetsbaarheid ontstaat geleidelijk, functies gaan langzaam 
achteruit. De gangbare, reactieve huisartsenzorg is ontoereikend om achteruitgang tijdig te 

signaleren en zo mogelijk te voorkomen. Door het risico op kwetsbaarheid tijdig te onderkennen 
kan men al in een vroeg stadium ondersteuning bieden op het gebied van lichamelijke beperking, 

psychische problematiek en verlies van regie over eigen leven. Hierdoor kan de oudere zo lang 
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven.  
 

 
 

1.6 Definitie 

Kwetsbaarheid is in de eerste lijn met name een intuïtief begrip. Het belangrijkste kenmerk van 
kwetsbaarheid is een verhoogde gevoeligheid voor stressoren door beperkingen in meerdere, aan 

elkaar gerelateerde systemen die leiden tot vermindering in reserves en veerkracht. Als het gaat 
om kwetsbare ouderen wil men heel algemeen hiermee een groep ouderen aanduiden met een 
verhoogd risico op achteruitgang: 
 achteruitgang in functioneren; 
 onevenredige balans tussen draagkracht en draaglast; 
 dreigende of aanwezige handicaps. 

 

In de literatuur bestaan diverse definities van kwetsbaarheid.  
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, 2011) definieert kwetsbaarheid als: 



 

Pagina 8 van 42 
 

“Kwetsbaarheid bij ouderen is het proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of 
sociale tekorten in het functioneren, dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten 
(functiebeperkingen, opname, vroegtijdig overlijden)” 
 

De vier belangrijkste domeinen die een rol spelen in mate van kwetsbaarheid zijn: 
• motoriek en spierkracht; 
• cognitie; 
• voedingsstatus; 
• sociale participatie. 
 
Bij het risico op kwetsbaarheid speelt de draagkracht van de oudere een belangrijk rol. 

Draagkracht is van vele factoren afhankelijk, maar wordt zeker op de proef gesteld als de oudere 

last krijgt van typische (lichamelijke en psychische) ouderdomsproblemen, zoals 
geheugenstoornissen, psychische problemen, problemen met de mobiliteit, het zien en het gehoor. 
Risicofactoren op kwetsbaarheid moeten tevens worden gezocht in het sociale netwerk 
(alleenstaand, ontbreken van mantelzorg en contacten) en de sociaal-economische status (laag 
opleidingsniveau, laag inkomen). 

 
Complex kwetsbaar 
Complexe kwetsbaarheid treedt op als er problematiek speelt op meerdere domeinen (care, cure, 
welzijn). Ouderen met meer aandoeningen (multimorbiditeit) en ernstige beperkingen zijn vaker 
kwetsbaar (fysiek) maar niet alle kwetsbare ouderen hebben multimorbiditeit of ernstige 
beperkingen. Soms wordt kwetsbaarheid bepaald door ingrijpende levensgebeurtenissen. De 
complexiteit kan samenhangen met de medisch-inhoudelijke kant , maar ook met de 

welzijns(zorg)kant. De mate van kwetsbaarheid kan dan ook wisselen in de tijd.  
 

Zogenoemde ‘Sociale Kwetsbaarheid’ staat in hiërarchie nog boven ‘Somatische Kwetsbaarheid’. 
Niet alleen het tekort aan sociale steun en integratie speelt een rol, ook het verlies van identiteit en 
zelfrespect van de oudere neemt af waardoor vaak stemmingsproblematiek ontstaat.  
 
Kwetsbaarheid is niet altijd te voorkomen, maar door het tijdig te onderkennen kunnen ouderen 

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

De uitvoering van zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om een proactieve werkwijze van de 

huisarts in de eerstelijns ouderenzorg. De huisarts heeft de regiefunctie en de coördinatie verloopt 
vanuit de huisartsenpraktijk. Medisch inhoudelijk is de benadering van de kwetsbare oudere gericht 
op functioneel denken. Niet de ziekte is leidend, maar de problemen en achteruitgang in 
functioneren zijn bepalend voor de te nemen interventies en behandeldoelen. 
 

1.7 Samenhang in zorg 

In de zorgverlening aan kwetsbare ouderen zijn, zeker in geval van complexe problematiek, 

meerdere zorgverleners en organisaties betrokken. Samenhang in de zorg is dan noodzakelijk. Om 
samenhang te bereiken zijn verschillende instrumenten belangrijk: regie, organisatie van de zorg, 
gespecialiseerde consultatie en samenwerking in de wijk. De zorg voor kwetsbare ouderen kan een 
verbeterslag maken door de zorg gestructureerd aan te bieden en de hulp rondom de oudere te 
organiseren. De huisartsenpraktijk legt contacten met hulpverleners, zoals thuiszorg, paramedici, 
gemeente, zorg en welzijn, specialist ouderengeneeskunde (SO). Door het maken van 
samenwerkingsafspraken kan de zorg op elkaar worden afgestemd. 

 

1.8 Organisatie van zorg 

De huisarts is er mede verantwoordelijk voor dat de samenhangende zorg is georganiseerd in een 
team. Voor de organisatie hiervan zijn verschillende varianten mogelijk: 
 
Kernteam of hometeam: klein team met vaste kern (huisarts, POH-ouderenzorg, 

wijkverpleegkundige) dat incidenteel andere deelnemers kan uitnodigen en verbindingen heeft met 

geriatrische expertise waarbij met name samenwerkingsafspraken met een specialist 
ouderengeneeskunde wenselijk is. 
 
Multidisciplinair overleg: periodiek overleg met alle disciplines die betrokken zijn bij de 
behandeling/zorg voor de oudere waarin met een afgesproken frequentie de patiënten worden 
besproken aan de hand van een zorgbehandelplan. 

 
Specialistische advisering en consultatie: de huisarts ontwikkelt samenwerkingsmogelijkheden 
met de specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriater en/of de GGZ-ouderenzorg. Samenwerking 
met deze disciplines is waardevol in het kader van de diagnostiek en de behandeling. Er zijn 
diverse vormen van samenwerking mogelijk, variërend van consultatie en speekuren in de 
huisartsenpraktijk tot geriatrische teams of poliklinieken. 
 

Samenwerking in de wijk: medische zorg aan kwetsbare ouderen moet in samenhang worden 
gezien met verpleging, verzorging, begeleiding, de paramedische zorg en mantelzorg, maar ook 

met welzijn en wonen. Vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid werken huisartsen met 
deze disciplines en organisaties samen in een wijknetwerk of een regionaal netwerk ouderenzorg. 
De rol van wijkteams in de ouderenzorg is in ontwikkeling. Voorop staat de aansluiting care, cure 
en welzijn zodat in gezamenlijk overleg passende hulpverlening wordt gegeven waarbij iedere 

zorgverlener weet wie wat doet.  
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Bron: Vlindermodel is ontwikkeld o.l.v. drs. M Snel, adviseur ZONH 2013 
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STAPPEN ZORGPROGRAMMA VOOR ‘KWETSBARE OUDEREN’ 

1.9 Werkwijze 

 Casefinding op kwetsbaarheid 
 Opstellen probleemanalyse  
 Probleemanalyse vertalen naar Individueel Zorgbehandelplan 
 Periodieke screening polyfarmacie 
 Samenwerkingsafspraken met hulpverleners in MDO/geriatrisch netwerk 
 

1.10 Doelgroep 

Inclusie 
De groep ouderen van 75 jaar en ouder wordt gescreend op kwetsbaarheid, zie casefinding. 
Opgemerkt wordt dat kwetsbaarheid en kalenderleeftijd niet hand in hand gaan. Kwetsbaarheid 
komt in alle leeftijdsgroepen voor. De groep kwetsbare ouderen van 75 jaar of ouder wordt 
geïncludeerd in het Zorgprogramma. Voor deze groep kwetsbare ouderen wordt een plan van 
aanpak gemaakt aangaande integrale zorg. 
De groep ouderen die nog niet kwetsbaar zijn, wordt na een jaar opnieuw gescreend of tussentijds 

als hier aanleiding toe is (vallen, nieuwe diagnose, cognitieve achteruitgang, opname in 
ziekenhuis). 
Ook ouderen met dementie zijn kwetsbaar en kunnen geïncludeerd worden in het zorgprogramma.  
 

1.11 Casefinding 

Werkwijze 

Voor het vaststellen van de groep (mogelijk) kwetsbare ouderen wordt per praktijk een uitdraai 

gemaakt van de ingeschreven patiënten in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder. 
 
Casefinding 
 
Er zijn meerdere mogelijkheden van casefinding: 
 

1. Signaleren van mogelijke kwetsbaarheid tijdens een consult door HA, DA of POH. Denk 
hierbij ook aan ontslag uit het ziekenhuis.  
 

2. Systematische opsporing:  
 doorlopen HIS op basis van leeftijd; 
 multimorbiditeit (>2 chronische aandoeningen); 
 polyfarmacie; 

 zorgmijders (langer dan 2jaar niet op spreekuur geweest). 
 

De systematische opsporing vanuit HIS heeft de voorkeur. Voor het vaststellen van de groep 
(mogelijk) kwetsbare ouderen wordt eerst per praktijk een uitdraai gemaakt van de ingeschreven 
patiënten in de leeftijdscategorie 75jaar en ouder. 
 

De groep ouderen wordt door de huisarts doorgenomen op risico kwetsbaarheid. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de domeinen genoemd in onderstaande tabel. Het hebben van twee of 
meer chronische ziekten is een voorbode voor kwetsbaarheid. De tabel TOS trap 2 kan hierbij als 
hulpmiddel dienen. Echter ook de kennis van de voorgeschiedenis en sociale context van de patiënt 
spelen mee.  
Tegelijk wordt gekeken of er sprake is van polyfarmacie. Er is sprake van polyfarmacie bij 
chronisch gebruik van vier of meer geneesmiddelen.  
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ICPC-codering 
Na het doornemen van het medisch dossier krijgen patiënten met signalen van kwetsbaarheid de 
codering ‘Risico kwetsbaarheid’ (ICPC A49.01). Indien na screenen de oudere kwetsbaar wordt 
bevonden, wordt de ICPC code gewijzigd in A05 en inclusie in het zorgprogramma. De ICPC-
codering voor ouderenzorg is in de tijd aan verandering onderhevig en wordt door de NHG nog 
geoptimaliseerd.  

Binnen de ouderenzorg zijn de volgende ICPC-codes van belang:  
 
 
A49.01  Ouderenzorg: screening. Vermeend kwetsbaar. Casefinding fase. 
A49.02  Polyfarmacie, medicatiebeoordeling. Farmacotherapeutische anamnese en  analyse 

vastleggen.  

A13  Medicatiebeoordeling met farmacotherapeutische aanpassing.  

A05 Kwetsbare Ouderen. Kwetsbaarheid is vastgesteld. In deze episode de 
behandeldoelen, taken/verantwoordelijkheden van medebehandelaars en opvolging 
hiervan.  
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A20 Gesprek over euthanasie. Maar ook gesprek over levenseinde. Alle beslissingen en 
wensen t.a.v. levenseinde hierin vastleggen.  

A58    Therepeutisch gesprek/counseling. Ook voor advanced care planning. 
P70  Seniele Dementie/Alzheimer  

Z04.3  Eenzaamheid 
T05  Voedingsproblemen 
L49.01  Fractuurpreventie 
 
(NHG-richtlijn ADEPD 2013) 
 
Vaststellen kwetsbaarheid 

De gevonden patiënten met verhoogd risico op kwetsbaarheid worden door de 

praktijkondersteuner (POH) verder in kaart gebracht.  
Hiervoor zal aan de hand van het een gevalideerd screeningsinstrument, zoals Trazag, Easycare, 
nagegaan of er daadwerkelijk sprake is van kwetsbaarheid. Vanuit THOON is gekozen voor het 
screeningsinstrument Trazag. Dit instrument bestaat uit 2 onderdelen: Trazagstart en de 
verdiepingsformulieren. De GFI en Trazagstart zijn vergelijkbare vragenlijsten die gebruikt worden 

in de fase van casefinding. 
 
Bijlage 1: Trazag-start 
 
Het invullen van het Trazagstart of GFI vindt bij voorkeur plaats aan huis, maar kan ook tijdens 
spreekuurbezoek of door de patiënt (samen met eventueel de mantelzorger) zelf. Dit is afhankelijk 
van de condities van de patiënt en zal door de POH samen met de huisarts ingeschat worden. Een 

huisbezoek heeft meerwaarde om een indruk van de leef- en woonsituatie van de oudere te 
krijgen. 

 
De probleemgebieden vanuit Trazagstart die met ‘ja’ zijn beantwoord worden door de POH verder 
in kaart gebracht en genoteerd in het HIS. De verdiepingsformulieren vormen hierbij leidraad, ook 
om de problemen getalsmatig een score te geven.  
 

De verdiepingsformulieren bestaan uit functionele testen voor het in kaart brengen van: 
 HDL     IADL 
 ADL     Barthel-index 
 Visus en gehoorproblematiek  Visustest en fluisterspraaktest 
 Geheugenproblematiek   OLD, Clockdrawing, MMSE 
 Stemming en depressie   4DKL 15GDS 

 Incontinentie    3IQ 
 Medicatiegebruik 
 Mobiliteit en Valrisico   Time-get-up and Gotest  EMS 
 Voeding en voedingstoestand  MNA 

 Betrokken hulpverleners/Mantelzorg EDIZ 
 
Probleemanalyse 

De geformuleerde problemen uit de gehele screening worden samengevat in een individuele 
probleemlijst waarbij rangorde wordt gemaakt naar prioriteit. De hoeveelheid problemen is een 
indicatie voor de mate van complexiteit. Om duidelijkheid te krijgen over de mate van complexiteit 
wordt op methodische wijze een probleemanalyse gemaakt. 
Hierbij wordt per domein aangegeven of en zo ja welk probleem er speelt.  
 
De domeinen bestaan uit de letters SFMPC en staan voor: 

 S -  Somatisch: wat zijn de gevolgen van een aandoening? 
 F -  Functioneel:  mate van zelfzorg, mobiliteit, transfers, incontinentie 
 M-   Maatschappelijk: sociale relaties, dagbesteding 
 P -  Psychisch: cognitie, coping 
 C-   Communicatie: zintuigen, uitingsbeperkingen 

 

Bijlage 2:  Interventie Toolbox SFMPC 
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Per domein wordt gekeken naar de gevolgen van een ziekte/symptoom/klacht voor de kwetsbare 
oudere, het zogenaamde functionele denken. Diagnoses die geen gevolgen hebben voor het 
functioneren of welzijn van de patiënt, komen niet voor in de probleemanalyse of krijgen een 
lagere prioriteit. Het schema is in de tijd aan veranderingen onderhevig en moet dus regelmatig 

bijgesteld worden.  
In het schema wordt aangegeven welk probleem hoogste prioriteit heeft. Ieder probleem krijgt een 
cijfer voor de mate van urgentie, 1 is hoog urgent, 8 is laag urgent. De mate van urgentie is 
enerzijds een inschatting van de POH en HA maar wordt ook medebepaald door de wensen van de 
kwetsbare oudere. 
De probleeminventarisatie wordt vastgelegd in tabelvorm. 
 

Bijlage 3: Schema Probleeminventarisatie 

 

1.12 Polyfarmacie 

Tijdens de screening op kwetsbaarheid door de huisarts wordt nagegaan of de patiënt vier of meer 
geneesmiddelen gebruikt. Voor de ouderenzorg is het goed mogelijk om polyfarmacie te integreren 
in het zorgplan. Dit vereist samenwerkingsafspraken met de apotheker. Tijdens de screening 

binnen het huisbezoek worden de vragen aangaande medicatiegebruik door de POH-O 
meegenomen. De apotheek maakt een medicatie review. In gezamenlijk overleg tussen apotheker, 
huisarts en praktijkondersteuner wordt het medicatiebeleid besproken en vastgelegd in formulier 
medicatie-beoordeling.  
 
Bijlage 4: Protocol polyfarmacie 
Bijlage 5: Formulier medicatie beoordeling 

 

1.13 Individueel Zorgplan 

Als vanuit de probleeminventarisatie blijkt dat er sprake is van complexe problematiek, wordt aan 
de hand van de benoemde problemen een individueel zorgbehandelplan gemaakt.  
Hierin wordt rekening gehouden met: 
 kwaliteit van leven; 
 doelen; 

 prioriteiten; 
 behandelwensen. 
Van belang is om het overkoepelend doel te formuleren. Wat is maximaal haalbaar met de inzet 
van interventies en zorg? 
 
functioneel herstel / behoud van functioneren / achteruitgang onvermijdelijk 

 
Ook wordt vastgelegd door welke hulpverlener actie wordt ondernomen en op welke termijn 
evaluatie plaatsvindt. 

Het zorgbehandelplan moet zo zijn opgesteld dat voor iedere hulpverlener de doelen duidelijk 
geformuleerd zijn en wie wat doet. De wensen en het welzijn van patiënt zijn hierbij uitgangspunt. 
Het zorgbehandelplan vormt naast het bieden van gestructureerde zorg de basis voor het 
multidisciplinair overleg. 

Het zorgbehandelplan wordt besproken met de patiënt en zal met regelmaat worden bijgesteld. 
Ook de inbreng van ingeschakelde hulpverleners wordt in het zorgplan verwerkt.  
 
Bijlage 4: Individueel Zorgbehandelplan 
 

1.14 Bespreken levenseinde 

Het levenseindegesprek hoort standaard thuis bij het bespreken van de wensen en doelen van de 

oudere.  Dit wordt ook wel “Advanced Care Planning” genoemd. Het onderwerp initiëren kan al 
tijdens de screening op kwetsbaarheid. Openheid, rustige uitleg met voorbeelden en vooral 
herhaling en ruimte voor vragen zijn essentiële onderdelen van dit gesprek. Het gesprek hoeft niet 
al na de eerste keer te worden afgerond. Soms is het nodig er de volgende keer op terug te komen 

en is dat een goede manier om het gedachteproces bij de oudere op gang te brengen.  
Het is ook altijd goed om in te gaan op opmerkingen of vragen van de oudere over dit onderwerp. 

Een verpleegkundige of verzorgende kan een goede signalerende functie hebben om een arts te 
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laten weten dat een kwetsbare oudere behoefte heeft aan een gesprek over levenseinde. Een VPK-
O of verzorgende kan een of meerdere gesprekken voeren over de ideeën van de kwetsbare 
oudere met betrekking tot het levenseinde.  
Het vastleggen van de uitkomsten van het gesprek is echter de eindverantwoordelijkheid van de 

behandelend arts. Het informeren van familieleden is onderdeel van het proces. Over het algemeen 
wordt dit door de oudere zelf gedaan, maar een (huis)arts kan daar ook een rol in spelen, 
bijvoorbeeld door de naasten te betrekken bij een gesprek. 
Op de website van THOON is een apart hoofdstuk Advanced Care Planning te vinden met informatie 
over dit onderwerp.  
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SAMENHANGENDE ZORG 

1.15 Casemanagement kwetsbare ouderen 

Casemanagement volgt na de probleeminventarisatie via huisbezoek en het opstellen van het 
individuele zorgplan. 
De huisarts (of de POH namens de huisarts) biedt casemanagement aan als na screening en 
probleeminventarisatie blijkt dat de patiënt functionele beperkingen heeft op meerdere gebieden 
en de patiënt de gevolgen daarvan zelf niet goed meer kan hanteren. Dit is dus een subjectief 
oordeel. De POH wordt hiermee eerste aanspreekpunt voor de kwetsbare oudere. Als er een 
wijkverpleegkundige betrokken is bij de zorg kan afgesproken worden wie de rol van casemanager 

gaat vervullen. Als de wijkverpleegkundige casemanager wordt, zal de POH-O een overkoepelende 
(coördinerende) rol blijven vervullen om zo het overzicht te behouden.  
Wanneer bij de probleeminventarisatie een beginnende dementie wordt vastgesteld of vermoed, 
kan men vroegtijdig een casemanager dementie inschakelen.  
 
Bijlage 7: Taakbeschrijving casemanagement Dementie 
 

Casemanagement omvat: 
 monitoring van het ziekteverloop en van de functionele mogelijkheden en beperkingen; 
 begeleiding en ondersteuning van de patiënt; 
 zorgcoördinatie; 
 ondersteuning van de mantelzorg. 
 

Bijlage 8: Casemanagement voor kwetsbare ouderen 
 

1.16 Casemanagement dementie 

Bij dementie is casemanagement wenselijk vanaf de eerste signalen van de patiënt zelf of van 
mensen uit diens directe omgeving over het vermoeden van dementie.  
De casemanager blijft zorg bieden totdat de regie voor de zorg wordt overgedragen aan een arts of 
contactpersoon in een zorginstelling door opname in het verpleeghuis of extramurale behandeling 

door een specialist ouderengeneeskunde als hoofdbehandelaar. Casemanagement dementie is per 
1 januari 2015 ondergebracht bij de wijkverpleegkundigen. 
 
Diagnostiek dementie in de huisartsenpraktijk  
 
De huisarts of praktijkondersteuner heeft een belangrijke taak bij het signaleren van vermoeden 
van dementie. Vragen of opmerkingen over geheugenproblematiek moeten serieus worden 

genomen. 
Vanuit de Toekomstvisie Zenderen is door een werkgroep een flowchart “Diagnostiek bij 

vermoeden cognitieve stoornis/dementie” gemaakt. Deze flowchart dient ter ondersteuning van de 
huisarts in het traject diagnostiek dementie en de mogelijkheden voor gerichte verwijzing. . 
Bijlage 9: Flowchart diagnostiek bij vermoeden cognitieve stoornis 
Website THOON “Dementie” 

 

1.17 Multidisciplinair Overleg –MDO 

Het individueel zorgplan vormt de basis voor gestructureerd en periodiek overleg tussen alle 
hulpverleners die bij de oudere patiënt betrokken zijn. Dit multidisciplinair overleg vindt minimaal 
1x per jaar plaats, dan wel zo vaak als nodig afhankelijk van de mate van kwetsbaarheid en 
complexiteit van de oudere patiënt. Het ketenondersteunend systeem biedt de mogelijkheid voor 
“digitaal overleg” tussen de hulpverleners waardoor fysieke bijeenkomsten beperkt blijven.  

Naast MDO op individueel patiëntenniveau kan ook een netwerk MDO wenselijk zijn: hierin komt 
het netwerk waarmee de huisartsenpraktijk samenwerkt bij elkaar. Onderwerpen voor dit MDO zijn 
complexe casuïstiek of thema’s binnen de Ouderenzorg. 

 
Samenwerking Specialist Ouderengeneeskunde 
Het consulteren van een specialist ouderengeneeskunde kan bijdragen aan effectievere zorg voor 
ouderen in de eerste lijn. Dit komt de kwaliteit van zorg en het generalistische, persoonlijke en 
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continue karakter van de huisartsenzorg ten goede. Consultatie kan zowel in de thuissituatie 
plaatsvinden als in het verzorgingshuis. Er wordt zelfs gedacht aan medebehandelaarschap van een 
specialist ouderengeneeskunde en deelname in de ANW-zorg.  
 

Rol kaderhuisarts 
De Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde kan vanuit ‘zorg’ en medische achtergrond bijdragen aan 
de gewenste inhoudelijke en organisatorische veranderingen die gestructureerde ouderenzorg met 
zich meebrengt. De Kaderhuisarts ouderengeneeskunde zet zich in voor de praktijkoverstijgende 
organisatie van zorg, dus lokaal en/of regionaal. Zij zoekt afstemming en maakt werkafspraken 
met andere zorgaanbieders, met gemeenten, GGD, vrijwilligersorganisaties, e.d.   
Laego is het netwerk van kaderhuisartsen ouderengeneeskunde en ondersteunt hen. Laego geeft 

gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, zowel binnen als buiten de eigen beroepsgroep 

en stelt zich onafhankelijk op. Tegelijk werkt ze nauw samen met medewerkers van zowel het NHG 
als de LHV.  
 
Rol Specialist Ouderengeneeskunde 
De specialist ouderengeneeskunde is expert op het gebied van ziekten en aandoeningen van de 

kwetsbare oudere patiënt. Zij fungeert als steun en versterkt de medische achtergrond voor de 
huisarts en verpleegkundige ouderenzorg in de eerste lijn. De specialist ouderengeneeskunde kan 
op huisbezoek gaan om de patiënt in de eigen omgeving te beoordelen als dat nodig is. In de 
toekomst wordt een nauwe samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde 
verwacht. Complexe zorgvragen van de kwetsbare ouderen worden met een consult of telefonisch 
overleg aan de specialist ouderengeneeskunde aangeboden. Ook kan een specialist 
ouderengeneeskunde tijdelijk medebehandelaar zijn.  

 
Bijlage 10: Samenwerkingsafspraken met Specialiste Ouderengeneeskunde 

  



 

Pagina 18 van 42 
 

REGISTRATIE 

1.18 Keten Ondersteuning Systeem-KOS 

Bij de registratie van ouderenzorg in een HIS of KOS spelen een aantal knelpunten: 
 Het vastleggen van preventieve geneeskunde past nog niet goed in de huidige structuur 

van episode gericht registreren.  
 Het bestaan van multimorbiditeit en Polyfarmacie doorkruisen meerdere ICPC-codes. 
 ICPC is vooral gemaakt voor een klacht of ziekte als ingang van een contact. Voor 

ouderenzorg bestaan geen ICPC-ingangen. 
 

Goede registratie van ouderenzorg draagt bij aan: 
 Continuïteit van zorg. Binnen ouderenzorg zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken. 

Het is daarom van groot belang dat iedere hulpverlener kan weten welke zorg de patiënt 
tot nu toe heeft ontvangen. 

 Het meten van de kwaliteit van de zorg, zowel voor intern gebruik (reflectie op het eigen 
handelen) als voor extern gebruik (verantwoording van de zorg).  

 De directe uitvoering van de zorg. Het gebruik van protocollen of invulsjablonen helpt om 

geen zaken over het hoofd te zien. 
 Betere mogelijkheden voor signalering van mogelijke kwetsbaarheid bij patiënten. 

 
Binnen THOON biedt Vital Health de modules voor de zorgprogramma’s. Ook voor ouderenzorg is 
een module ontwikkeld en in pilot vorm getest en verder uitgebouwd. De module biedt ruimte voor 
registratie van de screening, het opstellen van een probleemanalyse en noteren van het individueel 

zorgplan met daarin behandeldoelen. Binnen dit zorgplan kunnen medebehandelaars uitgenodigd 
worden. De behandelaars krijgen een actie toegewezen. Na notificatie kan de medebehandelaar 

inloggen en heeft inzicht in het zorgprogramma en (een deel van ) de medische gegevens.  
Om gebruik te maken van de module in het KOS wordt aangeraden een training te volgen.  
Het KOS biedt mogelijkheid voor volledige registratie, digitale samenwerking en ook het uitspoelen 
van gegevens met betrekking tot kwaliteits- en proces indicatoren.  
 

 
 

 
 

 
 

Digitale	
communica e	

Zorgplan		
Ac es	en	
Afspraken	

Me ngen		

Documenta e	

Pa ënt	en	
Zorgverleners	

Communica e	
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1.19 Meetwaarden Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen 

Doelstelling van het zorgprogramma is bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
Ouderen wonen zo lang mogelijk thuis met kwalitatief goede eerstelijnszorg. Ook het kostenaspect 
van de gezondheidszorg speelt hier een rol.  

Er wordt gewerkt aan een set meetwaarden om de ‘winst’ van het zorgprogramma te meten. Ook 
vanuit de NHG zijn meetwaarden geformuleerd om de ouderenzorg goed te registreren. Denk 
hierbij aan uitkomsten van de verdiepingsformulieren van Trazag. Deze meetwaarden zijn samen 
met de screeningsinstrumenten geïmplementeerd in de module ouderenzorg binnen het KOS.  
Kwaliteit is bij ouderenzorg niet rechtlijnig in getallen te vatten en vaak wordt het proces van zorg 
beschreven naast aantallen van beoogde resultaten. De doelen van geïntegreerde zorg worden 
door de oudere zelf geformuleerd, zijn dus zeer individueel en niet te kwantificeren. Naast de 

oudere zelf en de hulpverleners zijn er veel spelers in het veld met een mening over kwalitatief 
goede ouderenzorg: zorgverzekeraars, gemeente.  
 
Landelijk wordt door de NHG en Laego in samenwerking met zorgverzekeraars gewerkt aan een set 
kwaliteits- en prestatie- en proces indicatoren die van belang zijn voor ouderenzorg.  
 

1.20 Klankbordgroep ouderenzorg binnen de huisartsenpraktijk 

In de ouderenzorg zijn veel organisaties en hulpverleners actief. Het is van belang om elkaar beter 
te leren kennen om zo de hulpverlening rondom de patiënt goed te coördineren. Een van de 
mogelijkheden hiertoe is  het organiseren van een klankbordgroep.  
 
De doelstellingen van een klankbordgroep zijn: 
 kennismaking; 

 elkaar informeren over wensen/behoeftes rondom ouderenzorg vanuit elke discipline; 
 afstemmen beleid en behandelwijzen; 

 afstemmen communicatie; 
 inventariseren mogelijkheden digitaal overleg platform; 
 vervolgen van de ontwikkelingen. 
 
Voor een klankbordgroep kunnen de volgende partijen worden uitgenodigd: 

 Gemeente Zorg en Welzijn; 
 ouderenadviseur; 
 patiëntenplatform; 
 Maatschappelijk Werk; 
 thuiszorg; 
 Specialist Ouderengeneeskunde; 

 geriatrisch fysiotherapeut; 
 huisartsen en POH Ouderenzorg binnen de praktijk; 
 POH-GGZ. 
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BIJLAGE 1  STARTFORMULIER TRAZAG 

Cijfer voor Kwaliteit van Leven >QL             Kwaliteit van zorg .QZ  

Naam         

Geboortedatum   

Adres   

Telefoon/e-mail   

Contactpersoon   

   

Startdocument TrazAG   

1 Heeft de patiënt hulp nodig bij het doen van 
het huishouden (koken, poetsen, 
boodschappen etc.) 

Ja verdere diagnostiek via formulier 2 
>HDL 

 
 

Hulp bij Administratie: 
 

Nee  

2 Heeft de patiënt hulp nodig bij het uitvoeren 
van de ADL (zich wassen, kleden toiletgang 
etc.) 

Ja verdere diagnostiek via formulier 3-
IADL/ 
Barthel 

 
 

 
 

Nee  

3A Is de patiënt de laatste 3 maanden 

afgevallen? 
 

Ja verdere diagnostiek mogelijk via 

formulier 4 

 

 

 

 

Nee  

3B Heeft de patiënt problemen met eten en/of 
drinken? 

Ja verdere diagnostiek via formulier 4 

 
 

 
Alcoholgebruik 

Nee  

4A Is de patiënt de laatste 6 maanden meer dan 
2 x gevallen? 

Ja verdere diagnostiek via formulier 5 

 
 

 
 

Nee  

4B Heeft de patiënt moeite met gaan, staan, 
bewegen? 

Ja verdere diagnostiek via formulier 5 

 

 

 

 

Nee  

5 Heeft de patiënt het afgelopen jaar vaker de 
huisarts bezocht, of is hij / zij opgenomen 

geweest in het ziekenhuis? 

Ja  

 
 

 Nee  

6 Heeft de patiënt de afgelopen 3 maanden 
urineverlies gehad (al is het een kleine 

hoeveelheid) 

Ja Verdere diagnostiek via formulier 6 

 
 

 
Defecatieproblemen? 

Nee  

7 Gebruikt de patiënt meer dan 4 verschillende 

medicijnen, inclusief zelfzorg 
middelen' 

Ja verdere diagnostiek via formulier 7 

Polyfarmacie overleg: 

 
 

 
 

Nee  

8A Heeft de patiënt problemen m.b.t. zijn / haar 

visus ? 

Ja verdere diagnostiek via formulier 8 

 
 

 
 

Nee  
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8B Heeft de patiënt problemen met zijn / haar 
gehoor? 

Ja verdere diagnostiek via formulier 8 

 
 

 
 

Nee  

9 Heeft  de  patiënt  problemen  met  het 
geheugen? 

Ja verdere diagnostiek via formulier 9 

 
 

 
 

Nee  

10 Heeft de patiënt last van een  sombere 

stemming, last van een depressie ? 

Ja verdere diagnostiek via formulier 10 

 

 

Ervaren van eigen gezondheid: 

goed/voldoende/slecht/matig 

Nee  

Interventie 

 

Bron TRAZAG  Academisch Ziekenhuis Maastricht;  aanvullingen praktijkverpleegkundigen 
ouderenzorg THOON 2015  
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BIJLAGE 2  TOOLBOX INTERVENTIES  

Het individueel zorgplan dient de doelen van de oudere en bevat zinvolle interventies. De 

interventies in de onderstaande toolbox zijn gerangschikt naar het SFMPC-model. Per interventie 
wordt aangegeven wie deze kan uitvoeren of naar wie verwezen kan worden.  
Aanvullend aan het SFMPC model is het aandachtsgebied mantelzorger apart toegevoegd.  
De toolbox zal niet volledig zijn, het moet gezien worden als een handvat om het zorgplan op te 
stellen.  
In de complexe ouderenzorg zal de zorg voor de ouderen juist een samenspel moeten zijn tussen 
de verschillende disciplines, met als uitgangspunt het zelfmanagement van de oudere te 

stimuleren.  

 
In de interventiebox wordt gesproken over de praktijkverpleegkundige. Dit kan in de huidige 
situatie uitgevoerd worden door de POH, voor de wijkverpleegkundige kan een aantal interventies 
ook worden uitgevoerd door een verzorgende IG. De praktijk- of wijkverpleegkundige kan zo nodig 
advies vragen aan een gespecialiseerd verpleegkundige. De huisarts kan zo nodig een beroep doen 
op de specialist ouderengeneeskunde of andere specialisten. 

 

Aandachtsgebied S = Somatisch  
 

Problemen  Mogelijke interventies  Betrokken disciplines  

(Chronische) ziekten  Monitoring  
Behandeling  

Praktijkverpleegkundige,  
huisarts,  

Neurologische ziektebeelden  
Ziekte van Parkinson, CVA, MS  

Advies, omgaan met 
beperkingen  

Optimaliseren 

medicamenteuze behandeling  
Aanpassingen  
Evenwichtstraining  

Praktijkverpleegkundige, 
verpleegkundige 2e lijn,  

huisarts, specialist,  

ergotherapeut,  
fysiotherapeut  

Incontinentie  
Obstipatie, diarree  

Blaastraining  
Training bekkenbodemspieren  

Advisering 
incontinentiemateriaal  
Pessarium of medicatie  
Advies, 
gezondheidsvoorlichting  
medicatie  

fysiotherapeut, 
apotheker(assistente), 

huisarts, 
praktijkverpleegkundige,  
huisarts,  

Pijn  Monitoring en medicatie  
Anamnese m.b.v. pijnscorelijst  

Huisarts, 
praktijkverpleegkundige,  
wijkverpleegkundige  

Polyfarmacie  Protocol Review medicatie  Apotheker, huisarts, 
praktijkverpleegkundige,  

wijkverpleegkundige  

Duizeligheid  Analyse naar oorzaken  
Uitsluiten cardiovasculaire 
oorzaken  

Praktijkverpleegkundige,  
huisarts, zo nodig medisch 
specialist  

Gewrichtsaandoeningen  

Voeten/schoeisel  

Spierversterking, verminderen 

valrisico  
Balansverbetering  
Aanpassingen  

Fysiotherapeut, 

ergotherapeut, 
bewegingstherapeut,  
orthopeed, podotherapeut  

Slaapproblemen  
Verstoord slaap- waakritme 

Onderzoek naar oorzaak 
slaapprobleem  

Medicatie  

Huisarts, 
praktijkverpleegkundige, 

wijkverpleegkundige  

Voeding  
Gewichtsverlies  

Ondervoeding  
Slikstoornissen  
Gebitsproblemen  

Screening, diagnostiek en 
behandeling  

Monitoring gewicht  
Evaluatie en advies  
Aanpak slikstoornis  

Wijkverpleegkundige,  
praktijkverpleegkundige,  

huisarts, diëtiste, logopediste,  
tandarts, mantelzorger, 
ergotherapeut, mantelzorger, 
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Vochtinname  
Overgewicht  

Aanpak gebitsproblemen  
Maaltijdvoorzieningen  
Hulpmiddelen  

Toezicht bij maaltijden  
Vasculair risico management  
Leefstijladvisering  
Cursus ‘Let op je gewicht’  

thuiszorg, 
praktijkverpleegkundige, 
diëtiste, fysiotherapie, 

leefstijladviseur  

Vermoeidheid  

 

Onderzoek naar oorzaak  

 

Wijkverpleegkundige, 

praktijkverpleegkundige, 
huisarts  

Huidproblemen  

Decubitus  

Signalering  

Behandeling   

Wijkverpleegkundige, 

praktijkverpleegkundige, 
huisarts  

 
 

Aandachtsgebied F = Functioneel  
 
 

Problemen  Mogelijke interventies  Betrokken disciplines  

Beperking persoonlijke 
verzorging  
Inname medicijnen  

ADL ondersteuning  
Medicatie aanreiken, 
weekdoos, baxter rol  

Mantelzorg  
Thuiszorg  
Wijkverpleegkundige  
Praktijkverpleegkundige  

Beperking in en om huis,  Huishoudelijke ondersteuning  
Hand- en spandiensten  
Maaltijdvoorziening  

Burenhulp  
Boodschappen doen  

Financiën regelen  

Huishoudelijke hulp,  
Mantelzorger, vrijwilligers  
Klusjesman  

Mantelzorger, bezorgdienst  
Mantelzorger, welzijnswerk  

Valrisico  
Beperking voortbewegen,  
Verlies spiermassa  
Evenwichtsstoornissen  

Screening en analyse 
valpreventie  
Mobiliteit en spierkracht 
verbeteren  
Oefenprogramma  

Adviseren hulpmiddelen  
Aanpassing schoeisel  

Wijkverpleegkundige  
Praktijkverpleegkundige, 
Fysiotherapeut  
Ergotherapeut  
Cesartherapeut  

Ergotherapeut,  
WMO-loket  
Podotherapeut  

Beperking vervoer  Ondersteuning vervoer  
Regiotaxi  

Burenhulp  

Mantelzorg, vrijwilligers  
Gemaksdiensten  

WMO-loket  

 

Aandachtsgebied M = Maatschappelijk  
 
 

Problemen  Mogelijke interventies  Betrokken disciplines  

Onveilige woonsituatie  Woningaanpassing en 
voorzieningen  
Persoonsalarmering  

Telefooncirkel  
Domotica  

Ergotherapeut  
WMO-adviseur  
Mantelzorger  

Problemen met mantelzorg 
(zie ook aandachtsgebied 
mantelzorger pagina 4)  

Ondersteuning mantelzorg  Thuiszorg, 
Wijkverpleegkundige  
Praktijkverpleegkundige, 
Maatschappelijk werker  

Welzijnswerk  

Financiële situatie  inzicht en advies financiële 

situatie  

Algemeen maatschappelijk 

werk  
MEE  
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Relatieproblemen  
Verlies partner/familie  
Eenzaamheid  

Afname mogelijkheden tot 
zelfregie  

Versterken zelfmanagement  Mantelzorger  
Coördinator dagbesteding  
Wijkverpleegkundige  

Praktijkverpleegkundige-
(GGZ)  
Maatschappelijk werker  
Geestelijk verzorger  

 

 
 

Aandachtsgebied P = Psychisch  

 
 

Problemen  Mogelijke interventies  Betrokken disciplines  

Oriëntatiestoornissen 
Geheugenstoornissen  
Cognitie  
Dementie  

Depressie en angst  
Gedragsprobleem  
Persoonlijkheidsstoornis  
Psychiatrische stoornis  

Screening, monitoren  
Vervolgdiagnostiek  
Geheugencursus  
Monitoren  

Behandelen  
Interventies gericht op 
omgeving  
Medicatie  
Diagnose en behandeling  

Praktijkverpleegkundige, 
Huisarts, Specialist 
ouderengeneeskunde  
z.n Geriater  

Casemanager  
Huisarts  
Specialist 
ouderengeneeskunde  
GGZ, Psychiater  
Psycholoog,  
Specialist 

ouderengeneeskunde,  

Praktijkverpleegkundige-GGZ, 
psychiater, geriater  

Zelfbeeld en zingeving  
Intimiteit, seksualiteit  

Bespreekbaar maken  Praktijkverpleegkundige  
GGZ  
Maatschappelijk werker  

Psycholoog  
Geestelijk verzorger  

Verslavingsproblematiek  
 

Erkenning van misbruik  
Advies, voorlichting  
Behandeling  

Praktijkverpleegkundige 
(stoppen met roken),  
Praktijkverpleegkundige GGZ, 

Specialist  

Zorg rond het levenseinde  
Euthanasievraagstuk  

Bespreekbaar maken  
Vastleggen, begeleiden  

Praktijkverpleegkundige  
Wijkverpleegkundige  
Casemanager  
Huisarts  

SCEN arts  

Geestelijk verzorger   

 

Aandachtsgebied C = Communicatie  
 

 

Problemen  Mogelijke interventies  Betrokken disciplines  

Gehoorproblemen  Hulpmiddelen  
Vervolgdiagnostiek  

Kno-arts/audicien  

Visuele problemen  Aanpassing 
bril/cataractoperatie  
hulpmiddelen  

Opticien/oogarts  
Bartimeus, Vision  

Spraakstoornissen  Behandelen  Logopedist  

Begrip, schrijven  
Taalprobleem  

Inadequate communicatie  

Aanpassen 
communicatiemogelijkheden  

Wijkverpleegkundige  
Praktijkverpleegkundige  

Logopedist  
Tolk  
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Aandachtsgebied Mantelzorger  
 
 

Probleem  Mogelijke interventies  Uitgevoerd door  

(Dreigende) overbelasting 
mantelzorger.  

Belasting in kaart brengen 
CSI/EDIZ  
(toolkit mantelzorg LHV)  

Verwijzen naar steunpunt 
mantelzorg  
Begeleiding door een 
casemanager  

Respijtzorg (=elke interventie 
die de mantelzorger rust of 
verlichting geeft)  

Wijkverpleegkundige  
Casemanager  
Praktijkverpleegkundige  

Respijtzorg 
www.respijtwijzer.nl en 
www.handeninhuis.nl.  
Thuiszorg, oppas of 

bezoekdienst, dag- of 
nachtopvang, zorgboerderij  

Twijfel over eigen competentie 
als verzorger. 
Stemmingsklachten bij de 
mantelzorger  

Dysfunctionele gedachten 
vertalen in constructieve 
gedachten.  
Behandeling depressie.  
Steun en begeleiding.  

Contact met andere 
mantelzorgers  
Internet  

Wijkverpleegkundige.  
Casemanager  
Praktijkverpleegkundige,  
Huisarts  
Psycholoog,  

cursus mantelzorger  
bijvoorbeeld  
www.dementiedebaas.nl  
www.mantelzorgerbenjenietall
een.nl   
Alzheimertelefoon 0800 - 
5088  

Mezzo www.mezzo.nl 0900-
2020496  

 
Bron: platform ouderenzorg  

http://www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl/
http://www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl/
http://www.mezzo.nl/
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BIJLAGE 3  PROBLEEMINVENTARISATIE SFMPC  

PROBLEEM inventarisatie van de heer/mevrouw……………………………………………….. 

 

  urgentie 

S1   

S2   

S3   

F1   

F2   

F3   

M1   

M2   

M3   

P1   

P2   

P3   

C1   

C2   
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BIJLAGE 4  INDIVIDUEEL ZORGBEHANDELPLAN 

ZORGBEHANDELPLAN de heer/mevrouw…………………………………… 

Algemeen behandeldoel: functioneel herstel / behoud van functioneren / achteruitgang 
onvermijdelijk (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
 
 

PROBLEEM DOEL ACTIE (wat, wie) EVALUATIEDATUM 
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BIJLAGE 5  PROTOCOL POLYFARMACIE KWETSBARE OUDEREN 

Doelstelling 

Opzet gestructureerd polyfarmacie beleid geïntegreerd in het project Kwetsbare Ouderen waardoor 
optimaal medicatiebeleid bij de oudere patiënt. 
 
Stappen en tijdpad 

Stap Wie Wanneer Verricht 

Casefinding binnen groep 
ouderen met 4 of meer 
medicamenten 

Huisarts   

Overleg apotheek/HA/POH 
aangaande project: tijdspad 

en taakverdeling 

HA POH apotheek   

Formuleren toevoegende 
vragen aan 
screeningsinstrument 

Ha POH   

Taakverdeling: 

voorbereiding POF: 
medicatie review, lab 

   

Vervolgbeleid    

 

Werkwijze 
In de groep van 75 jaar en ouder wordt gekeken of er sprake is van gebruik van vier of meer 
geneesmiddelen. Voor deze patiënten wordt binnen het eerste gesprek door de POH tijdens afname 
van de screeningsvragenlijst tevens de vragen omtrent geneesmiddelengebruik gesteld.  

 
Deze vragen zijn: 
1. Hoe wordt het geneesmiddel gebruik? 

2. Weet u waarvoor het middel is voorgeschreven? 
3. Ervaart u problemen bij het gebruik? Zijn er slikklachten? Problemen met de verpakking? 
4. Vergeet u het middel wel eens? 
5. Heeft u last van bijwerkingen? 
6. Is het middel effectief voor u? 
7. Gebruikt u zelfzorgmiddelen en zo ja welke? 
8. Heeft u vragen over de medicatie? 

De apotheker zal voor de betreffende patiënten een medicatie review opstellen. 
 
Na afname van screeningvragenlijst en de vragen omtrent medicatiegebruik wordt in een 
gezamenlijk overleg tussen huisarts, POH en apotheker de medicatie besproken.  
 

Speciale aandacht gaat uit naar:  

 indicaties; 
 therapietrouw/bijwerkingen/contra-indicaties; 
 interacties; 
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 lab/nierfunctie; 
 waar nodig bijstellen medicatie/doseringen/wijzigen/toevoegen; 
 is het middel geschikt voor ouderen.  
 

Voor de verslaglegging zal gebruik worden gemaakt van het formulier medicatiebeoordeling, zie 
bijlage 5. 
Afgesproken wordt wie de wijzigingen doorvoert en communiceert met de patiënt. 
 
Evaluatie 
3 maanden na de ingevoerde wijzigingen wordt een eerste evaluatie verricht waarbij met name 
gelet wordt op labwaarden en effect van medicatie wisselingen.  

Daarna vindt opnieuw na 1 jaar een evaluatie plaats. Op indicatie vindt een herbeoordeling dan wel 

een tussenevaluatie plaats. 
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BIJLAGE 6  INVULFORMULIER MEDICATIEBEOORDELING 

KWETSBARE  

   OUDERE  

Datum:  

Apotheker:  
 
Informatie:  
 

 
 

Patiëntgegevens 

Huisarts  

Naam  

Geb. datum  

BSN  

 

Medicatie Bijzonderheden Wat Wie Wanneer 

Oudere patiënt 

Grafische historie 
beoordelen 

Therapietrouw – middelen 
die (onterecht) niet meer 
gebruikt worden: 

   

Leeftijd     

Calcium en/of Vitamine D 
nodig? Komt patiënt nog 
buiten? 

    

Checklist START- en 
STOPCRITERIA 

    

Beerslijst     

Laboratoriumwaardes 
bekend? 

 

Waarde Datum 
bepaling 
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CVRM 

     

     

Laboratoriumwaardes 
bekend? 

Waarde Datum 
bepaling 

   

MDRD 
(eGFR) 

Cholesterol 
ratio 

LDL 

Kalium  

Bloeddruk 

Glucose 

    

Diverse geneesmiddelen 
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BIJLAGE 7 FORMAT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN HUISARTS- 

   SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE  

Doelstelling 
Het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg in de eerste lijn. Het behouden van 
zelfstandigheid of bereiken van het, voor de betrokken patiënt, optimale niveau van functionele 
autonomie en kwaliteit van leven.  
 

Doelgroep 
Doelgroep is kwetsbare ouderen met multimorbiditeit of complexe problematiek waarvoor de 

expertise van Specialist Ouderengeneeskunde (SO) gewenst is.  
Het gaat hier om diagnostiek, behandeladvies, omgangsadvies en prognostiek, met betrekking tot 
de volgende probleemsituaties of aandoeningen: 
 

 probleemanalyse bij multipele pathologie; 
 mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid; 
 dementie: geheugenproblemen en verwardheid; 
 apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen; 
 agitatie, achterdocht/of afwerend gedrag; 
 late gevolgen van het CVA (waaronder de verwerking van de handicap); 
 andere chronisch neurologische aandoeningen (MS, Morbus Parkinson); 

 palliatieve-/terminale zorg (in de thuissituatie); 
 vragen inzake medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid; 
 prognose en behandelstrategieën; 
 advies medisch beleid/intentie van behandeling en medicatie beleid, onder andere 

polyfarmacie; 
 advies over gewenste zorgvorm; 
 advies over somatische of psycho-geriatrie verblijfindicatie. 

 
Werkwijze Specialist Ouderengeneeskunde  

1. Beoordeling consultaanvraag op basis van gegevens verwijzend arts. 
2. Anamnese en onderzoek: 

a. verheldering van de consultvraag; 
b. functionele, maatschappelijk, somatische, psychische en communicatieve 

aandachtsgebieden en belevingsaspecten; 
c. medicatiegebruik; 
d. voedingsstatus; 
e. medische voorgeschiedenis; 
f. eventueel levensloop. 

2. Eventueel uitgebreide heteroanamnese (met toestemming van de patiënt). 
3. Het lichamelijk onderzoek kan de volgende domeinen omvatten: 

a. algemeen lichamelijk onderzoek; 
b. functioneel mobiliteitsonderzoek; 
c. oriënterend neurologisch onderzoek, met aandacht voor cognitie en gedrag; 
d. oriënterend psychiatrische onderzoek. 

4. Probleemanalyse en eventueel pro diagnosi inzet paramedici. 
5. Verzamelen en beoordelen gegevens van alle ingezette disciplines. 
6. Verslaglegging: dit verslag  beschrijft de bevindingen en conclusies over de verschillende 

aandachtsgebieden. De Specialist Ouderengeneeskunde zal verslagleggen conform de 
SFMPC-methode. Vervolgens wordt de verwijsvraag beantwoord. 

 
 
Intercollegiale afstemming en evaluatie op patiëntniveau:  
Terugkoppeling aan de huisarts/consultvrager. Met name afstemmen van te nemen maatregelen en 

effectiviteit hiervan voor de oudere en voor het zorgplan. Tevens wordt een evaluatiemoment 
afgesproken. 
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Werkwijze: 
 

 Patiënten worden via  patiëntenoverleg arts/ POH ouderenzorg ingepland voor consult; 
 De POH ouderenzorg regelt de planning; 

 Dag/tijdstip consult:  
Uiterlijk twee dagen voor consult  informatie over patiënt versturen; vraagstelling consult, 
medische informatie, BSN, Verzekering, lab.uitslagen en  brieven/verslagen van 
verschillende onderzoeken. Arts zorgt voor medische informatie en vraagstelling. POH 
ouderenzorg regelt in overleg de wijze van veilig versturen via KOS, via Zorgmail of ander 
systeem. SO kan toelichting opvragen bij betreffende arts of POH ouderenzorg. Inzien van 
het medisch dossier is mogelijk. Het is wenselijk om de screeningslijst Trazag samen met 

de voorgeschiedenis en het individueel zorgplan mee te sturen met de verwijzing.  

 Een vaste werkplek in de huisartsenpraktijk is niet nodig. De SO zal wel regelmatig de 
praktijk opzoeken voor overleg en afstemming; 

 POH ouderenzorg koppelt afspraak terug naar patiënt en maakt notitie in HIS/KOS. 
 Na consult wordt informatie teruggekoppeld met huisarts en/of POH. Er komt een korte 

samenvattende brief van de SO die opgenomen wordt in het dossier; indien mogelijk 

aanvulling digitaal in KOS zorgplan. 
 Interventies vanuit het consult worden volgens plan van aanpak  geregeld. Dit plan wordt 

in het Individueel Zorgplan genoteerd door de POH ouderenzorg. Hierin staat vermeld doel, 
wie/wat en wanneer. Als de thuiszorg bij de interventies is betrokken  is er de mogelijkheid 
gebruik te maken van het zorgdossier bij de patiënt  thuis. 

 Er worden afspraken gemaakt over evaluatie met patiënt (indien noodzakelijk met 
zorgverleners/mantelzorger). Mogelijkheid vervolg/ tweede consult specialist 

ouderengeneeskunde. 
 

Deelname MDO 
De SO wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het MDO. MDO speelt op twee niveaus: op 
individueel patiënten niveau (eventueel middels digitaal MDO) en een overkoepelend fysiek 
Netwerk-MDO waarvoor diverse disciplines/netwerk wordt uitgenodigd om bepaalde thema’s te 
bespreken dan wel complexe casuïstiek. Dit Netwerk-MDO vindt plaats met een frequentie van drie 

tot vier keer per jaar.  
 
 
Contactgegevens  
Huisartsenpraktijk 
Specialist Ouderengeneeskunde 
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BIJLAGE 8  CASEMANAGEMENT KWETSBARE OUDERE   

NB. De casemanager kan een POH zijn, maar ook een andere zorgverlener met de POH als 

contactpersoon tussen casemanager en huisartsenpraktijk. In deze taakbeschrijving en instructie 
gebruiken we daarom de term casemanager in plaats van POH. De huisarts als regisseur bewaakt 
dat er in casemanagement is voorzien, via de eigen POH of via afspraken binnen de keten.  

 
Plaatsbepaling 
Casemanagement volgt na de probleeminventarisatie via huisbezoek en het opstellen 
zorgbehandelplan. 

De huisarts (of de POH namens de huisarts) biedt casemanagement aan als na screening en 
probleeminventarisatie blijkt dat de patiënt functionele beperkingen heeft op meerdere gebieden 
en de patiënt de gevolgen daarvan zelf niet goed meer kan hanteren. Dit is dus een subjectief 
oordeel.  
Wanneer bij de probleeminventarisatie een beginnende dementie wordt vastgesteld of vermoed, 
kan men het beste direct overstappen naar de taakbeschrijving over casemanagement Dementie. 
Casemanagement omvat: 

- monitoring van het ziekteverloop en van de functionele mogelijkheden en beperkingen; 
- begeleiding en ondersteuning van de patiënt; 
- zorgcoördinatie; 
- ondersteuning van de mantelzorg. 
 
Specifieke problematiek mantelzorg  

In dit stadium is mantelzorg nog beperkt. Een partner, kinderen of andere direct betrokkenen 
zullen zich al wel zorgen maken over achteruitgang en het verlies van eigen zelfredzaamheid bij de 

betreffende oudere. 
De partner of andere ‘toekomstige mantelzorger’ wordt nu al zo veel mogelijk betrokken bij het 
monitoren van de ontwikkelingen en bij het formuleren en uitvoeren van adviezen voor herstel of 
behoud van functies.  
 

Doel  
Met persoonlijke adviezen en begeleiding symptomen van kwetsbaarheid verminderen en/of 
verergering voorkomen, de zelfredzaamheid van de patiënt versterken en waar nodig de 
mantelzorger ondersteunen. 
 
Betrokken uitvoerders  
De POH-ouderenzorg is vaak zelf casemanager omdat andere instanties en zorgverleners als regel 

nog niet of nauwelijks betrokken zijn.  
Bij patiënten die ook psychische problemen hebben werkt de POH-ouderenzorg (als casemanager) 
zo mogelijk samen met een POH-GGZ voor advies en consultatie. De POH-GGZ kan de begeleiding 

tijdelijk eventueel overnemen als de psychische problematiek dominant is. 
Periodieke controles bij chronische ziekten blijven in principe bij de POH-chronische zorg. Controles 
voor chronische ziekten die niet in het takenpakket van de POH-chronische zorg zitten 

(bijvoorbeeld chronische nierinsufficiëntie, cardiovasculaire problemen) kan de huisarts aan de 
casemanager delegeren. De huisarts geeft daar dan aanvullende instructies voor.  
De casemanager informeert de huisarts hierover na elk contact met de patiënt en de huisarts 
bepaalt aan de hand daarvan wanneer hij of zij zelf contact heeft met de patiënt voor nader 
onderzoek of controle.  
 
Samenwerken in de keten (casemanager) 

De casemanager (CM)schakelt in overleg met de huisarts gericht zorg- en dienstverlening in die 
functies kunnen herstellen of ondersteunen zoals: 
 fysiotherapie en bewegingsprogramma’s; 
 ergotherapie en het gebruik van hulpmiddelen; 
 deelname aan sociale activiteiten (welzijnswerk of dagopvang in een verzorgingshuis); 

 gemaksdiensten (maaltijdvoorzieningen, boodschappendienst, klussendienst); 
 vrijwilligershulp. 

Goede kennis van alle voorzieningen in de wijk is hiervoor een voorwaarde.  
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INSTRUCTIE 
Voorbereiding per patiënt (casemanager) 
Het zorgbehandelplan is de basis. Aan de hand daarvan bereidt de CM het eerste gesprek voor: 
welke problemen worden als eerste met de patiënt en de mantelzorger aangepakt? Welke adviezen 

zijn zinvol en hoe worden deze het beste doseren gedoseerd?  
CM spreekt met de huisarts af welke begeleiding u zelf kunt geven, gezien de beschikbare tijd en 
deskundigheid. CM organiseert waar nodig begeleiding en ondersteuning door anderen.  
De huisarts geeft extra instructie voor het monitoren van het ziekteverloop en periodieke controles, 
voor zover die controles niet reeds door de POH-chronische zorg worden uitgevoerd. 
 
Eerste serie contacten: herstel en/of behoud functies (casemanager) 

In het eerste begeleidingscontact met de patiënt bespreekt de CM welke problemen worden 

aangepakt en welke verbeteringen de patiënt wil bereiken. CM spreekt ook af hoe vaak u op 
huisbezoek komt en met welke frequentie. 
Aan de hand van het zorgbehandelplan bespreekt u met de patiënt en mantelzorger welke acties 
nodig zijn. Per gesprek stelt u slechts een of een beperkt aantal acties aan de orde. In elk 
vervolggesprek gaat u eerst samen met de patiënt na of de vorige adviezen ‘hebben gewerkt’, 

voordat u met nieuwe adviezen komt. 
U sluit aan bij de positieve krachten van de patiënt zelf en diens omgeving. Te bespreken acties 
kunnen bijvoorbeeld zijn: 
- advies en ondersteuning bij dagindeling; 
- voldoende lichaamsbeweging; 
- onderhouden sociale contacten; 
- gezonde voeding en leefwijze en vermijden van overmatig alcoholgebruik. 

 
Hiervoor zullen in het begin enkele opeenvolgende gesprekken nodig zijn. 

 
Periodiek contact om ‘de vinger aan de pols’ te houden (casemanager) 
Wanneer er een nieuw functioneel evenwicht is bereikt, vermindert u de contactfrequentie. Een 
nieuw functioneel evenwicht houdt in dat de patiënt met de beperkingen weet om te gaan en die 
zelf kan compenseren en dat er, waar dat niet mogelijk is, passende zorg beschikbaar is.  

Meestal is een periodiek vervolgcontact van eenmaal per drie maanden voldoende. In deze 
periodieke contacten herbeoordeelt u: 
- de zorgbehoefte;  
- de beschikbare zorg; 
- de draagkracht / draaglast van de patiënt; 
- de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger.  

 
Daarbij maakt u naar eigen inzicht gebruik van screeningsinstrumenten voor herbeoordeling van de 
kwetsbaarheid en functionele beperkingen. Na elk periodiek contact stelt u het zorgbehandelplan 
bij, in overleg met de huisarts en andere betrokken zorgverleners. Dit wordt in het HIS of in het 

KOS genoteerd. U bent zo nodig tussentijds bereikbaar voor patiënt en mantelzorger. Patiënt en 
mantelzorger weten waarvoor en hoe zij u kunnen bereiken. 
 

Crisisinterventie 
Door voortdurend herbeoordelen en vooruitzien worden crisissituaties zo goed mogelijk 
voorkomen. Als zich onverhoopt toch een crisis voordoet bent u eerste contactpersoon en zet u alle 
acties in gang om tot een oplossing van de crisis te komen.  
Huisarts en andere betrokken zorgverleners weten dat ze u bij een crisis kunnen inschakelen en 
weten hoe ze u kunnen bereiken. 
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BIJLAGE 9  CASEMANAGEMENT DEMENTIE   

NB. De casemanager kan een POH zijn, maar ook een andere zorgverlener met de POH als 

contactpersoon tussen casemanager en huisartsenpraktijk. In deze taakbeschrijving en instructie 
gebruiken we daarom de term casemanager in plaats van POH. De huisarts als regisseur bewaakt 
dat er in casemanagement is voorzien, via de eigen POH of via afspraken binnen de keten.  

 
Plaatsbepaling 
Bij dementie is casemanagement wenselijk vanaf de eerste signalen van de patiënt zelf of van 
mensen uit diens directe omgeving over het vermoeden van dementie.  

De casemanager blijft zorg bieden totdat de regie voor de zorg wordt overgedragen aan een arts of 
contactpersoon in een zorginstelling door opname in het verpleeghuis of extramurale behandeling 
door een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) als hoofdbehandelaar.  
Casemanagement omvat: 
- monitoring van het ziekteverloop en van de functionele mogelijkheden en beperking; 
- begeleiding en ondersteuning van de patiënt; 
- zorgcoördinatie; 

- ondersteuning van de mantelzorg.  
 
Specifieke problematiek mantelzorg  
Dementie legt een zware belasting op de partner en kinderen als mantelzorgers. Zij hebben zelf 
een verhoogd risico op depressie en burn-out. De zorg duurt vaak vele jaren en legt steeds meer 
beslag op het eigen leven van de mantelzorger. Bovendien krijgen mantelzorgers vaak te maken 

met problematisch gedrag van de dementerende, wat hun rol extra moeilijk maakt. Bij een partner 
of ouder met dementie is vaak sprake van ‘anticiperende rouw’. De persoon die men eerst kende 

bestaat niet meer.  
Door zware langdurige belasting en gedragsproblematiek is er extra risico op ontsporing van de 
zorg (verwaarlozing of ouderenmishandeling). 
 
Doel  

Vroegtijdige ondersteuning voor patiënt en mantelzorger en continuïteit in persoon voor deze 
ondersteuning waardoor zelfredzaamheid zo lang mogelijk kan worden behouden en crisissituaties 
zo veel mogelijk worden voorkomen. Patiënt en mantelzorger moeten zich gesteund weten en er 
vertrouwen in hebben dat de zorg nu en in de toekomst goed geregeld is.  
 
Betrokken uitvoerders  
Bij het eerste vermoeden van dementie of in het beginstadium kan de POH-ouderenzorg of een 

wijkverpleegkundige de casemanager zijn. Voorwaarden voor een wijkverpleegkundige als 
casemanager zijn: zij heeft al contact met de patiënt als coördinator voor de thuiszorg én de 
huisartsenpraktijk en wijkverpleegkundige werken goed samen.  

Periodieke controles bij chronische ziekten blijven in principe bij de POH-chronische zorg, waar 
nodig in aangepaste vorm. Controles voor chronische ziekten die niet in het takenpakket van de 
POH-chronische zorg zitten, bijvoorbeeld chronische nierinsufficiëntie en cardiovasculaire 

problemen, kan de huisarts aan de casemanager delegeren. De huisarts geeft daar dan 
aanvullende instructies voor.  
De casemanager informeert de huisarts hierover na elk contact met de patiënt en de huisarts 
bepaalt aan de hand daarvan wanneer hij zelf contact heeft met de patiënt voor nader onderzoek 
of controle.  
 
Samenwerking in de keten 

Bij dementie is een groot aantal zorgverleners en voorzieningen betrokken. Dit verandert per fase 
en hun aantal neemt toe naarmate de dementie vordert. De zorg is bij voorkeur per regio 
ketenbreed geregeld in een zorgprogramma dementie. De huisartsenpraktijk sluit daar bij aan en 
de verantwoordelijkheid voor en taken van de casemanager zijn in een dergelijk programma 

omschreven.  
Voor medische en functionele diagnostiek in complexe situaties is samenwerking met medisch 
specialisten, specialisten ouderengeneeskunde (verpleeghuisartsen) en een multidisciplinair team 
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geïndiceerd. In aansluiting daarop is extramurale behandeling door een specialist 
ouderengeneeskunde mogelijk.  
 
  



 

Pagina 39 van 42 
 

INSTRUCTIE 
Voor de diagnose 
Dementie begint niet bij de diagnose maar al veel langer daarvoor. Voor de patiënt en diens 
naasten is dat een hele onzekere periode en juist dan is er nog weinig steun vanuit reguliere 

organisaties. 
De huisartsenpraktijk kan in deze fase een sleutelrol spelen door signalen van de patiënt zelf of 
diens naasten snel op te pikken en vanaf dat moment casemanagement door de POH te bieden of 
te regelen dat andere zorgorganisaties daarin voorzien. 
De taak van de casemanager in deze fase is om de onzekerheid en vragen van de patiënt en diens 
naasten te bespreken en hen zo nodig te motiveren tot diagnostiek. 
 

Diagnostiek 

De diagnostiek vindt zo vroeg mogelijk plaats om in ieder geval andere ziekten als oorzaak te 
kunnen uitsluiten. De huisarts regelt dat er zowel ziektediagnostiek als zorgdiagnostiek wordt 
gedaan. De huisarts doet zelf de ziektediagnostiek volgens NHG-Standaard Dementie en kan een 
deel van die diagnostiek delegeren aan de POH/casemanager. De huisarts kan daarvoor ook 
verwijzen, zie hiervoor de flowcharts Diagnostiek bij vermoeden cognitieve stoornis/Dementie. 

 
Na de diagnose (casemanager) 
Na de diagnose vallen de patiënt en zijn naasten in een gat als zij niet direct aansluitend hulp 
krijgen in de vorm van casemanagement. De diagnose dementie leidt tot veel vragen en 
onzekerheden over verloop en mogelijkheden. Wat staat ons te wachten, wie helpt ons verder, 
waar moeten we zijn?  
U geeft in deze fase verschillende vormen van ondersteuning.  

Voor patiënt en mantelzorger 
- Evalueer de diagnose en informeer de patiënt en de mantelzorger over de aandoening, het 

verloop en de mogelijkheden om hier mee om te gaan. 
- Stel voorlichtingsmateriaal beschikbaar: breng zelf folders mee, verwijs naar www.alzheimer-

nederland.nl, een Alzheimer café enzovoort.  
- Zorg ervoor dat de financiële en immateriële belangen van de patiënt geregeld worden, bij 

voorkeur wanneer hij nog beslissingsbekwaam is.  

- Bespreek het medisch beleid en de opname in het ziekenhuis. U kunt het gesprek hierover op 
gang brengen, de afspraken worden gemaakt tussen huisarts, patiënt en mantelzorger. 

 
Specifiek voor de mantelzorger 
- Verwijs naar mantelzorgondersteuning en lotgenoten.  
- Bespreek de omgang met patiënt, coach bij het omgaan met dementie en leg uit wat 

belevinggerichte zorg is: aansluiten bij de beleving van de patiënt, er niet ‘tegen in gaan’, 
afleiding bieden. 

- Bereid de mantelzorger voor op de nieuwe situaties: wat hangt hem boven het hoofd, wat zijn 
de gevolgen voor zijn eigen leven?  

 
U kunt hierbij de screeningsinstrumenten voor belasting van de mantelzorg gebruiken: Gevoel van 
Competentie, EDIZ (Trazag en CSI) 

De mantelzorger moet zich in een vroeg stadium gesteund weten.  
U verwerkt de bevindingen uit deze gesprekken in het Zorgbehandelplan voor de patiënt én in een 
ondersteuningsplan voor de mantelzorg. Voor de patiënt ligt in het zorgbehandelplan het accent op 
veiligheid en welbevinden met als aandachtspunten:  
- omgaan met verwardheid; 
- een verstoord dag en nachtritme; 
- zwerf- en dwaalgedrag;  

- risico op letsel; 
- sociaal isolement; 
- hiaten in ADL; 
- problemen met incontinentie en obstipatie.  
 

U stimuleert de patiënt, met ondersteuning van de mantelzorger, tot bewegingsprogramma’s en 

voor de patiënt aantrekkelijke activiteiten. 
 
Periodiek contact om ’de vinger aan de pols’ te houden (casemanager) 

http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
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Op basis van het zorgbehandelplan en ondersteuningsplan mantelzorg maakt u afspraken over de 
frequentie en vorm van verdere contacten. Dit kunnen (deels) telefonische contacten zijn met de 
mantelzorger en/of huisbezoeken. U heeft minimaal eenmaal per drie maanden persoonlijk contact 
waarbij u een aantal zaken aan de orde stelt: 

- beoordeling van de progressie in het dementiesyndroom; 
- veranderingen in de functionele toestand; 
- veranderingen in de lichamelijke toestand  schakel zo nodig de huisarts in voor nader 

onderzoek; 
- bepaal de draagkracht van de patiënt en de mantelzorger en anticipeer op verdere 

achteruitgang. 

 
Hierbij gebruikt u naar eigen inzicht screeningsinstrumenten voor beoordeling van de dementie en 

functionele beperkingen. Zie achtergrondinformatie A5: Screenings- en observatie-instrumenten. 
Na elk periodiek contact actualiseert u, in overleg met de huisarts en andere betrokken 
zorgverleners, het zorgbehandelplan en het ondersteuningsplan voor de mantelzorger. U bent zo 
nodig tussentijds bereikbaar voor patiënt en mantelzorger. Patiënt en mantelzorger weten 
waarvoor en hoe zij u kunnen bereiken. 

 
Toenemende zorgbehoefte (casemanager) 
U voorziet wanneer welke vorm van professionele hulp wenselijk wordt, bereidt patiënt en 
mantelzorger hier tijdig op voor en ondersteunt de mantelzorger bij het aanvragen van de 
indicaties. Het kan bijvoorbeeld gaan om meer persoonlijke verzorging of om begeleiding in de 
vorm van dagopvang of dagbehandeling.  

U signaleert ook de wenselijkheid van nadere diagnostiek en meldt dat bij de huisarts. De huisarts 
beoordeelt in hoeverre dat nodig is en vraagt deze diagnostiek aan. Dit kan gaan om nadere 
functionele diagnostiek door een specialist ouderengeneeskunde bij complexe zorgproblemen of 

gerontopsychologisch onderzoek bij gedragsproblemen.  
Eventuele overdracht casemanagement van POH naar een andere instelling  
Bij toenemende professionele hulp wordt uw taak als casemanager bij voorkeur overgedragen aan 
de instelling die het leeuwendeel van de zorg levert. Bijvoorbeeld het verpleeghuis dat de 

dagbehandeling levert of de wijkverpleegkundige bij dagelijkse thuiszorg. U zorgt voor een ‘warme 
overdracht’: u introduceert de nieuwe casemanager persoonlijk bij de patiënt en mantelzorger. Met 
toestemming van patiënt en mantelzorger draagt u alle gegevens over aan de nieuwe 
casemanager. U blijft voor de nieuwe casemanager beschikbaar als contactpersoon voor de 
huisartsenpraktijk.  
 
Geen of zeer beperkte professionele hulp waar dat wel geïndiceerd zou zijn (casemanager) 

Een aantal patiënten aanvaardt geen thuiszorg of andere professionele hulp ondanks toenemende 
zorgbehoefte. De patiënt duldt geen zorg van anderen of wil geen vreemden over de vloer. Soms 
willen de mantelzorgers geen hulp van buiten. Afzien van professionele zorg komt vooral voor bij 
ouderen in een achterstandssituatie en allochtone families, maar zeker niet alleen daar. Geen of 

onvoldoende professionele hulp heeft risico’s voor de patiënt (onvoldoende deskundige zorg) en 
voor de mantelzorg (overbelasting). 

U probeert, zo nodig met de huisarts, weerstand tegen professionele zorg zo veel mogelijk weg te 
nemen. Waar dat niet lukt biedt u extra ondersteuning aan de mantelzorger met adviezen over het 
voorkomen van fysieke belasting, het activeren van het sociaal netwerk en het gebruik van 
respijtzorg Een persoonsgebonden budget biedt de mogelijkheid zorg naar eigen inzicht in te 
richten. Dat kan in dit soort situaties een oplossing zijn. Bij geen of beperkte professionele hulp 
blijft er een groot risico op een crisis. U preludeert daar op en maakt, liefst samen met de 
mantelzorger, een noodplan voor het moment dat er een crisis ontstaat. 

 
Crisisinterventie (casemanager)  
Door voortdurend herbeoordelen en vooruitzien worden crisissituaties zo goed mogelijk 
voorkomen. Als zich onverhoopt toch een crisis voordoet bent u de eerste contactpersoon en zet u 
alle acties in gang om tot een oplossing van de crisis te komen.  
Huisarts en andere betrokken zorgverleners weten dat ze u bij een crisis kunnen inschakelen en 

weten hoe ze u kunnen bereiken. 

 
Ontspoorde zorg (casemanager) 
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U bent bij alle huisbezoeken attent op signalen voor verwaarlozing of mishandeling en bespreekt 
die signalen met de huisarts. Zie voor meer informatie over het signaleren van oudermishandeling: 
boek protocollaire Ouderenzorg H15. 
De huisarts beslist welke vervolgacties nodig zijn, regelt zelf dat deze acties ook in gang worden 

gezet, of delegeert dat aan u. 
 
Opname in verzorgingshuis 
Op een gegeven moment kan 24-uurs zorg nodig zijn. Als de mantelzorg dit niet kan opvangen, is 
opname in een verzorgingshuis geïndiceerd. U bereidt patiënt en mantelzorger hierop voor, geeft 
voorlichting en helpt bij het maken van een keuze. U gaat in op weerstanden tegen opname en 
zoekt naar oplossingen daarvoor. 

Als de patiënt bij opname in het verzorgingshuis overgaat naar een andere praktijk regelt u een 

goede overdracht naar die praktijk en bewaakt u dat voorzetting van het casemanagement wordt 
overgenomen door het verzorgingshuis of de nieuwe praktijk.  
Als de patiënt in de praktijk blijft, maken huisartsenpraktijk en verzorgingshuis onderling afspraken 
over de taken van de casemanager.  
 

Opname in verpleeghuis / verpleegunit 
Bij opname is een verpleeghuis of verpleegunit binnen een verzorgingshuis, neemt de 
verpleeghuisarts de huisartsenzorg over en is het verpleeghuis verantwoordelijk voor het geheel 
van de zorg. 
De casemanager heeft een afsluitend gesprek met de mantelzorger om diens gevoelens over de 
opname en het eigen toekomstperspectief te bespreken. Wanneer de mantelzorger, partner of 
kind, zelf patiënt is van de huisartsenpraktijk blijft de casemanager namens de huisartsenpraktijk 

contactpersoon voor verdere ondersteuning. In alle andere situaties geeft de casemanager advies 
over eventuele ondersteuning elders en sluit daarmee het contact af.  
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BIJLAGE 10 FLOWCHART BIJ VERMOEDEN COGNITIEVE  

   STOORNIS/DEMENTIE   

 
 
 
Zie www.thoon.org > ouderenzorg > dementie voor de flowchart van uw eigen regio 
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