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Bijlage 2 Handleiding opsporen kwetsbare ouderen 

Criteria voor doelgroep: 

 Alle bij de huisarts ingeschreven zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder,  

 Patiënten van 65 en ouder die complexe problematiek, d.w.z. minimaal 2 chronische 

gezondheidsproblemen hebben.  

 Extra aandacht voor alleenstaanden, lage SES, woonachtig in achterstandswijken.  

 Ook ouderen uit het verzorgingshuis kunnen in de selectie worden meegenomen. 

 

1. Systematische opsporing in huisartsenpraktijk 

a. Selecteer in het HIS op basis van geboortedatum. 

 Begin met de groep van 75 jaar en ouder. 

 Vervolgens de groep tussen 65 en 75 jaar. 

 

b. Bepaal welke patiënten in aanmerking komen op basis van complexe problematiek. 

Zie bijlage 2a: Criteria voor bepalen kwetsbaarheid  

De huisarts/POH ouderenzorg kan dit doen door de EASY-care Trap 1 in te vullen. 

Zie bijlage 3b: Easycare Trap 1 

 

c. Sluit de volgende patiënten uit: 

 Ernstig zieke patiënten, met wie de huisarts al regelmatig contact heeft. 

 Eventueel patiënten die regelmatig het spreekuur van de POH-S bezoeken voor een 

chronische aandoening. 

d.  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. 

e. Ieder jaar worden de ouderen die 75 worden geselecteerd. De Huisarts of POH maakt een 

inschatting van de kwetsbaarheid met behulp van EASY-care trap 1(zie bijlage 2b). Als de 

volledige populatie in kaart is kunnen jaarlijks de ouderen die 65 worden, worden geselecteerd 

en beoordeeld.   

 

2. Casefinding 

Casefinding vindt plaats via reguliere contacten bij de huisarts of andere partners in de 

ouderenzorg. In de huisartsenpraktijk kan een korte screening plaatsvinden door de huisarts, 

doktersassistente of POH-S. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Groningen Frailty Indicator 

(GFI).  

Zie bijlage 3a: Groningen Frailty Indicator (GFI) 

Dit kan tijdens een huisbezoek door de POH ouderenzorg of door de wijkverpleegkundige. De 

korte screening kan ook worden uitgevoerd door de andere partners in de ouderenzorg zoals 



   

Versie 09-12-2014  2 
 

bijvoorbeeld de ouderenadviseur of maatschappelijk werker. Op basis van de uitkomst van deze 

korte screening en de inschatting van de uitvoerder van de screening wordt bepaald of er een 

uitgebreide screening moet plaatsvinden. 


