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Werkprotocol kwetsbare ouderen 

 

 

Randvoorwaarden: 

 

1. POH-formatie 

Er is voldoende POH-formatie beschikbaar voor de inzet op het gebied van ouderenzorg: 

2,9 uur per week voor 2168 patiënten 

 

2. Volgen introductiebijeenkomst ouderenzorg van de Zorggroep 

Huisarts en uitvoerend POH zijn aanwezig bij de informatiebijeenkomst. 

 

3. Toegang tot Portavita 

De Zorggroep regelt toegang voor betrokkenen in de praktijk tot Portavita. 

 

4. Laptop bij voorkeur met mobiel internet 

De POH heeft de beschikking over een laptop bij voorkeur met mobiel internet, zodat tijdens 

de huisbezoeken direct geregistreerd kan worden in Portavita. Indien dit niet het geval is, 

moet extra tijd worden gereserveerd om dit op de praktijk te doen. 

 

5. Scholing 

Huisarts en uitvoerend POH volgen de aangeboden scholingen van de BV op het gebied van 

ouderenzorg. 

 

 

 

Advies: 

Zorg dat minimaal één huisarts aanspreekpunt is voor het project binnen de praktijk. 
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Start project: 

 

1. Opzetten MDO-overleg 

Er zijn twee soorten MDO-overleg. Het kernteamoverleg (klein MDO) en het “groot” MDO. 

 

Het kernteamoverleg/klein MDO 

Het kernteam bestaat uit de volgende disciplines: 

 Huisarts  

 POH-ouderenzorg  

 Sociaal wijkteam/ wijkverpleging/ WMO/ ouderenadviseur* 

* In iedere gemeente is het sociaal domein anders georganiseerd. Gaat u na wie in uw 

gemeente het best kan aansluiten. Het competentieniveau is minimaal een HBO-werk-en 

denkniveau, kennis van ouderenzorg en een brede blik.  

Het is van belang dat in het kernteamoverleg, zowel de cure, care en maatschappelijke 

component vertegenwoordigd zijn.  

Tevens kunnen bij dit overleg worden uitgenodigd: 

● Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) ** 

● (oudere/mantelzorger) *** 

** Indien mogelijk en gewenst kunt u een Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) uitnodigen 

bij het kernteamoverleg. Dit kan van toegevoegde waarde zijn. 

*** Afhankelijk van de situatie kan de oudere en/of mantelzorger worden uitgenodigd voor het 

MDO-overleg. 

Het kernteamoverleg wordt periodiek ingepland. De POH-ouderenzorg stelt de agenda op. 

Alle deelnemers kunnen kwetsbare ouderen agenderen. In 1-1,5 uur kunnen circa 5-7 

ouderen worden besproken. Als het kernteam meer op elkaar is ingespeeld kunnen er in 

dezelfde tijd mogelijk meer ouderen worden besproken. 

Het “groot” MDO 

In dit overleg worden zeer complexe casussen besproken. Op indicatie, afhankelijk van de te 

bespreken casuïstiek, worden naast de deelnemers van het kernteamoverleg de volgende 

disciplines uitgenodigd: 

 Specialist Ouderengeneeskunde 

 Paramedische disciplines: fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist 

 Casemanager dementie 

 Klinisch geriater  

 Apotheker 

 POH-GGZ 
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 Verpleegkundige thuiszorgorganisatie 

 ELP/ maatschappelijk werker 

 Psychiater ouderen 

Ook dit overleg wordt periodiek ingepland. Het “groot” MDO vindt minder frequent plaats. De 

POH-ouderenzorg stelt de agenda op. Alle deelnemers van het kernteam kunnen ouderen 

agenderen. In 1-1,5 uur kunnen circa 4-6 ouderen worden besproken.  

N.B. Het is in strijd met het WGBO/inzagerecht, wanneer een hulpverlener bij het MDO 

aanwezig is en te maken krijgt met patiënten waar hij/zij geen zorgrelatie heeft; tenzij gekozen 

is voor een MDO waarbij problemen anoniem besproken worden.  

Dit is geen probleem als de oudere toestemming heeft gegeven. 

2. Sociale kaart opstellen 

De leden van het MDO stellen een sociale kaart voor ouderenzorg op. De Zorggroep zal 

hierbij zo mogelijk faciliteren. De POH houdt de sociale kaart actueel.  

Zie bijlage 1: Sociale kaart 

Tevens maakt de POH een bestand met informatiemateriaal voor kwetsbare ouderen en 

mantelzorgers.  

 

3. In kaart brengen doelgroep 

De POH brengt in samenwerking met de huisarts de doelgroep in kaart. 

Dit kan door middel van dossieronderzoek en door casefinding. 

Zie bijlage 2: Handleiding opsporen kwetsbare ouderen 

4. Dossieronderzoek 

Ga op basis van dossieronderzoek na welke ouderen niet kwetsbaar zijn (zichzelf goed 

kunnen redden onder diverse omstandigheden) en bij welke ouderen vermoeden van 

kwetsbaarheid bestaat (minder redzaam). 

Zie bijlage 2a: Criteria voor bepalen kwetsbaarheid 

Maak hierbij eventueel gebruik van Easycare Trap 1 in uw HIS. 

Zie bijlage 3a: Easycare Trap 1 

Markeer in het HIS of u de oudere als kwetsbaar of niet kwetsbaar inschat. Indien er geen 

sprake is van kwetsbaarheid wordt de ICPC code A49.01 geregistreerd in het HIS. Bij 

kwetsbaarheid de ICPC code A05. Dit is conform het advies NHG-Richtlijn ADEPD 2013. 

 

5. Brief sturen naar potentieel kwetsbare ouderen 

De doelgroep wordt aangeschreven met het aanbod voor een huisbezoek door de POH-

ouderenzorg.  

Zie bijlage 4: Voorbeeldbrief uitnodiging huisbezoek 

Aandachtspunt: Begin klein en met de groep met de hoogste prioriteit. 
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6. Afspraken maken met potentieel kwetsbare ouderen 

De assistente of POH belt na en plant met de geselecteerde kwetsbare ouderen 

huisbezoeken. Tijd per bezoek: 45 minuten per oudere. 

 

7. Huisbezoek/screening 

a. De POH of wijkverpleegkundige legt een huisbezoek af bij de kwetsbare oudere, waarbij 

de zorgvraag in kaart wordt gebracht met behulp van Easycare Trap 2. 

Zie bijlage 3c: Easycare Trap 2 

Aan de oudere wordt toestemming gevraagd voor de bespreking in het kernteamoverleg. 

Zie bijlage 5: Handleiding huisbezoek  

 

b. In het geval de casefinding loopt via de wijkverpleegkundige, maakt deze zelf een 

afspraak en voert de screening uit. 

 

Eventueel kan de screening na 1 of 2 jaar herhaald worden, of eerder op basis van uw 

inschatting van de situatie. 

 

8. Verslaglegging in Portavita 

a. De POH legt de resultaten van het huisbezoek digitaal vast in Portavita. Bij voorkeur 

tijdens het huisbezoek gebruik makend van laptop. Indien dit niet het mogelijk is moet 

extra tijd worden gereserveerd om dit op de praktijk te doen, bij voorkeur direct 

aansluitend aan het huisbezoek.  

b. Als de wijkverpleegkundige de screening uitvoert, dan verzoekt hij/zij de assistente om de 

oudere aan te melden in Portavita in de ouderenzorgmodule. 

Registreer ook de contactgegevens van de eventueel betrokken mantelzorger in Portavita. 

 

9. Overleg huisarts en POH 

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen huisarts en POH. 

Als de POH twijfelt over de bevindingen uit het huisbezoeken en of wanneer er aanvullend 

onderzoek nodig is vindt er overleg plaats met de huisarts. 

Zijn er acute medische problemen, dan worden deze direct opgepakt via de normale 

behandelvoorziening. 

Als kwetsbaarheid is vastgesteld, wordt de oudere besproken in het kernteamoverleg. Als er 

geen sprake is van kwetsbaarheid, regelt degene die de screening heeft uitgevoerd, dat indien 

nodig en gewenst, de geconstateerde problemen worden afgehandeld. 

 

10. Kernteamoverleg 

Binnen het kernteamoverleg worden de kwetsbare ouderen besproken. In dit overleg wordt 

gezamenlijk bepaald wie de casemanager wordt en wordt het individueel zorgplan opgesteld. 
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Verder kunnen ouderen worden besproken bij wie het individueel zorgplan bijgesteld moet 

worden. In het kernteamoverleg kunnen ook kwetsbare ouderen ter bespreking worden 

geagendeerd door wijkverpleging of WMO/ouderenadviseur. 

11. Opstellen individueel zorgplan  

Het kernteam stelt een individueel zorgplan volgens het SFMPC-model (Somatisch, 

Functioneel, Maatschappelijk, Psychisch en Communicatief) op. Dit wordt tijdens het 

kernteamoverleg direct vastgelegd in Portavita.  

Zie bijlage 7: Opzet individueel zorgplan 

 

12. Terugkoppeling aan oudere door casemanager 

De casemanager bespreekt het individueel zorgplan met de oudere en de eventuele 

mantelzorger. 

 

13. Verslaglegging in Portavita 

De aangestelde casemanager maakt het individueel zorgplan definitief in Portavita. 

 

14. Uitvoeren vervolgacties op basis van het individueel zorgplan 

De betrokken partijen voeren de vervolgacties uit volgens de afspraken uit het individueel 

zorgplan. 

Bijvoorbeeld: Verwijzing naar fysiotherapeut, extra diagnostiek, consultatie specialist, 

steunende gesprekken met oudere en partner, regelen tafeltje dekje. 

Coördinatie en monitoring ligt bij de casemanager. 

Betrokken partijen leggen de vervolgacties en uitkomsten vast in Portavita. 

 

15. Periodiek contact  

De casemanager houdt periodiek contact met de kwetsbare oudere om de ‘vinger aan de pols 

te houden’ en te zien of het plan het beoogde resultaat oplevert. 

 

16. MDO-overleg  

In het klein of groot MDO-overleg wordt de voortgang besproken en het individueel zorgplan 

eventueel bijgesteld. De casemanager koppelt terug aan oudere en mantelzorg. 

17. Eventueel aanvullend onderzoek door huisarts 

Afhankelijk van de resultaten uit het huisbezoek vindt eventueel aanvullend onderzoek door 

de huisarts plaats. 

Zie bijlage 6: Lichamelijk en aanvullend onderzoek 

 Lichamelijk onderzoek, inclusief gewicht. 

 Aanvullende diagnostiek bijvoorbeeld: lab, ECG, urine, audiogram, visustest. 
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De POH-Ouderenzorg kan ook aanvullende onderzoeken uitvoeren als die hierin scholing 

heeft gevolgd. Deze onderzoeken worden, indien mogelijk, geregistreerd/ge-upload in 

Portavita.  

Zie bijlage 6a: Aanvullende instrumenten Easycare en toelichting 

18. Evt. psychiatrische diagnostiek door huisarts of POH-GGZ 

Ook kan eventueel aanvullende psychiatrische diagnostiek aan de orde zijn: 

4DKL, GDS, MMSE, OLD door POH-GGZ of huisarts. 

Zie bijlage 6a: Aanvullende instrumenten Easycare en toelichting 

 

19. (E-)Consultatie  

De huisarts kan op termijn consultatie aanvragen bij verschillende partijen via Portavita. 

 Kaderhuisarts ouderenzorg 

 Specialist Ouderengeneeskunde 

 Klinisch geriater 

 Neuroloog 

 Neuropsycholoog 

 Psychiater ouderen 

Via de Zorggroep ontvangt u informatie bij wie en op welke wijze u deze consultatie kunt 

aanvragen.  

 

 

20. Polyfarmacieoverleg met apotheker 

Periodiek, bijvoorbeeld 2-maandelijks, vindt overleg plaats tussen apotheker en huisarts over 

de medicatie van de geïncludeerde ouderen. In een uur kunnen circa 10 ouderen worden 

besproken. 

 

Aandachtspunten zijn: 

- De compliance van de oudere (evt. baxterverpakking regelen, inschakelen van 

mantelzorg of wijkzorg voor begeleiding 

- De noodzaak van voortzetting van medicatie 

- De noodzaak van starten van medicatie 

- De medicatie in relatie tot de nierfunctie (halfjaarlijks controleren) 

- Eventuele bijwerkingen van de medicatie 

Tijdens een huisbezoek zijn door de apothekersassistent, de POH of de assistente met de 

oudere en de eventuele mantelzorger het medicijngebruik in kaart gebracht. Een vragenlijst is 

opgenomen in de bijlage.  

De POH of assistente registreert in Portavita de bevindingen van het huisbezoek, zodat de 

huisarts dit kan bespreken met de apotheker.   

Zie bijlage 8: Polyfarmacie 


