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Bijlage 5 Handleiding huisbezoek 

Instructie 

Voorbereiding algemeen 

- Huisarts en POH maken een lijst van alle onderdelen die in principe aan de orde moeten 

komen bij de probleeminventarisatie via huisbezoek.  

Bij de inventarisatie kijkt men niet alleen naar problemen, maar ook naar de eigen kracht 

en mogelijkheden van de patiënt en van diens sociaal netwerk. 

- Het gebruik van screeningsinstrumenten is een hulpmiddel en geen doel op zich. De POH 

moet op de eerste plaats goed vragen kunnen stellen, goed luisteren en observeren en 

aansluiten bij de belevingswereld en het eigen welbevinden van de oudere. 

Voorbereiding voor het huisbezoek per patiënt (POH) 

- U controleert welke gegevens in het HIS staan en welke gegevens nog ontbreken. 

- Waar nodig overlegt u voorafgaand aan het huisbezoek met de huisarts over relevante 

voorinformatie en/of aanvullende doelen voor de probleeminventarisatie. 

- U bekijkt de uitkomsten van een eventuele eerder korte screening naar kwetsbaarheid. 

- U bepaalt op basis van al bekende gegevens welke onderdelen het meest relevant zijn en 

die u dus in ieder geval tijdens het huisbezoek aan bod laat komen. 

- Plan per huisbezoek 45 minuten in; voor een echtpaar is anderhalf uur nodig. 

Gespreksprotocol huisbezoek (POH) 

 Kennismaking en vertrouwen van de patiënt krijgen 

 Geef toelichting op het doel en de werkwijze van dit gesprek. 

 Vraag toestemming voor probleeminventarisatie. 

 Leg bij een echtpaar uit dat de probleeminventarisatie voor beide partners is bedoeld en 

dat beiden om beurten aan bod komen. 

 Als een van de kinderen of een andere mantelzorger bij het gesprek aanwezig is: licht toe 

waarom hun aanwezigheid belangrijk is en geef aan dat hun visie, vragen en zorgen aan 

het einde van het gesprek apart aan de orde kunnen komen. 

 Begin met enkele algemene en open vragen aan de patiënt/het echtpaar naar hun eigen 

gevoel van welbevinden en vraag hoe zij hun gezondheid ervaren. 

 Voer een uitgebreide screening uit met behulp van de Easycare Trap 2. 

Zie bijlage 3c: Easycare Trap 2 

 Wanneer de patiënt problemen op een bepaald gebied noemt, vraagt u door naar mogelijk 

achterliggende oorzaken. 

 Stel vragen om de ontbrekende gegevens in het dossier van de patiënt aan te vullen. 
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 Geef zo mogelijk al eerste adviezen 

 Vraag toestemming om de situatie te bespreken met andere betrokkenen. 

 Geef aan dat de situatie wordt besproken in een multidisciplinair overleg en dat er een 

individueel zorgplan wordt opgesteld indien nodig.  

 Geef aan wie er wanneer contact opneemt over het vervolg. 

 


