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Voorwoord  
 
De bevolking van Nederland is aan het vergrijzen. Nederland telt ongeveer 2,5 miljoen ouderen 
(personen van 65 jaar en ouder), gelijk aan 15% van de bevolking. Dit percentage zal rond 2040 
opgelopen zijn tot 26%.  Bovendien is er sprake van een ‘dubbele vergrijzing’, d.w.z. dat binnen de 
groep ouderen het deel 80-plus toeneemt.  Binnen de groep ouderen is nu ongeveer 25% ouder dan 
80 jaar; de verwachting is dat dit stijgt naar 40% in 2040.  
De sterke groei van het aantal ouderen heeft allerlei maatschappelijke gevolgen. Er zal een grote druk 
komen op de voorzieningen van de gezondheidszorg doordat ouderen vaker aan meerdere 
chronische ziektes lijden.  
 
In Nederland vindt sinds 2015 een transitie plaats in de -langdurige- zorg. 
Deze is gebaseerd op de visie van de overheid dat de samenleving mensen meer mogelijkheden biedt 
om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, meer gelijke deelname en meer eigen regie. 
'Zelf doen wat zelf kan', daar gaat het om. Kan dat door omstandigheden (tijdelijk) niet? Dan wordt 
een beroep gedaan op de omgeving van die persoon. Denk aan familie, een goede buur, of een 
mantelzorger of vrijwilliger. Is er in die directe omgeving niemand die kan ondersteunen? Dan kijkt de 
gemeente of een maatschappelijke instelling of zorgaanbieder in de buurt misschien kan helpen 
Wie ondersteuning en zorg nodig heeft, krijgt die zoveel mogelijk dichtbij, in eigen woonomgeving. 
Gemeenten zijn vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO) verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van mensen met een beperking bij zelfredzaamheid en participatie. 
Beleid van de overheid richting zorgverleners is erop gericht om kwetsbare patiënten zolang mogelijk 
in de eerste lijn te helpen, met daarbij de hulp van de tweede lijn indien nodig. Indien mogelijk doen 
patiënten een beroep op hun eigen netwerk, waar noodzakelijk ontvangen zij professionele hulp. 
Dit vraagt om versterking van de zelfzorg, ondersteuning mantelzorg, samenwerking tussen eerste en 
tweede lijn, verbinding tussen de zorg en het sociaaldomein, etc. 
 
Inmiddels zijn er landelijk vele initiatieven ontwikkeld om praktische oplossingen aan te dragen voor 
deze uitdagingen, zoals bijvoorbeeld in het werkgebied van Huisartsen Eemland Zorg waarbij de 
module “kwetsbare ouderen” is aangeboden door Zilveren Kruis. (In deze module werden in twee jaar 
alle 75-plussers van een huisartsenpraktijk gescreend op kwetsbaarheid) 
Huisartsen Eemland Zorg heeft in 2015 de uitdaging van ouderenzorg opgepakt door de huisartsen te 
ondersteunen bij het implementeren van de module “kwetsbare ouderen”. Dat heeft geleid tot een 
bloeiende samenwerking tussen thuiszorgorganisaties, specialist ouderengeneeskunde en 
huisartsenpraktijken, o.a. in de vorm van MDO’s en het meewerken aan de pilot van ICT-
ondersteuning. Alle betrokken partijen zijn positief over deze nieuwe vorm van samenwerking en de 
aantoonbare kwaliteitswinst die het geeft voor de patiënt.  
Deze initiatieven zijn nog pril. Bovendien blijkt dat er nog veel winst valt te behalen door (a) 
verantwoordelijkheden en taken zo dicht mogelijk bij de patiënt te laten plaats vinden en (b) dubbel 
werk uit het systeem te halen. De module “kwetsbare ouderen” loopt tot uiterlijk 1 oktober 2016, voor 
de praktijken die vanaf 01-10-2014 begonnen waren. 
De achterban van Huisartsen Eemland Zorg en zijn ketenpartners zouden graag in 2016 het positieve 
begin dat is gemaakt met het verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen die thuis wonen voort 
willen zetten en uitbouwen. 
Een begin is gemaakt doordat op bestuurlijk niveau een intentieverklaring getekend is door 
thuiszorgorganisaties met specialist ouderengeneeskunde. Het streven is ook de overige 
thuiszorgorganisaties in de regio de intentieverklaring te laten ondertekenen zodat de regio gedekt is.  
 
Dit zorgprogramma is ontwikkeld om te kunnen dienen als leidraad bij de invoering van 
multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen met name op het gebied van het verbeteren van 
communicatie door ICT-ondersteuning. 
Het is een eerste stap in een proces, waar de volgende fase de koppeling tussen sociaal domein en 
tweede lijn zal zijn. 
 
Het zorgprogramma is een onderdeel van een samenwerkingsverband, waarbinnen zorgverleners 
elkaar informeren, waar nodig overleg voeren over de behandeling, gebruik maken van elkaars 
deskundigheid, en het behandelbeleid samen afstemmen.  
Veranderde inzichten en gedane ervaringen zullen het bijwerken van het protocol noodzakelijk maken. 
 
 



Zorgprogramma multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen 
 

 - 3 - 

 
 

 
Werkgroep Protocol en Zorgproces 
 

Werkgroep 
Protocol en 
Zorgproces 
 
 

De projectgroep zorgprogramma bestaat uit een projectleider ouderen, Martijn Smit; 
Monique de Goeij, bureaucoördinator Huisartsen Eemland Zorg; een POH-ouderen en 
kwaliteitsmedewerker Huisartsen Eemland Zorg; Marieke de Korte; een specialist 
ouderen geneeskunde, Irene Heemstra van beweging 3.0; wijkverpleegkundige, Judith 
van Essen van beweging 3.0.  

Redactie M. de Goeij, bureaucoördinator Huisartsen Eemland Zorg en Marieke de Korte, 
kwaliteitsmedewerker Huisartsen Eemland Zorg 

Meegelezen 
en 
commentaar 
gegeven 

Wijkverpleegkundigen Aline van der Vlies en Tineke van Dis van Buurtzorg, 
Zorgcoordinator Anito de Snoo encase-manager dementie Heleen van de Waardt van 
Lyvore, wijkverpleegkundigen Jeannette Stekelenburg en Marjo Bosch van 
Centraalzorg, specialist ouderengeneeskunde Gert Jan van der Putten van Amaris, 
specialist kwaliteit en veiligheid Rosanne Prins van Beweging 3.0 en Astrid van Dillen 
strategisch adviseur zorg van Beweging 3.0, Jag Muthu, kaderhuisarts ouderen 

Versie 1, maart 2016 
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1. Inleiding 
 
Doel van het zorgprogramma is doelmatige, efficiënte en kwalitatieve goede zorg voor thuiswonende 
kwetsbare ouderen. De wensen, kennis en kunde van de patiënt en mantelzorg staat centraal en er 
wordt maximaal gebruik gemaakt van het eigen netwerk rond de patiënt. Daar waar noodzakelijk kan 
optimaal gebruik gemaakt worden van de expertise van de wijkverpleegkundige (WVP), huisarts en 
praktijk ondersteuner huisarts (POH), specialist ouderengeneeskunde (SO) en andere zorgverleners. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van één digitaal zorgdossier en efficiënte overleggen in de vorm van 
klein en groot MDO. 
 
Het zorgprogramma multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen beschrijft de afspraken die zijn 
gemaakt om tot een transmurale procesinrichting te komen. Dit betreffen afspraken over: 
 

• De inclusie van de patiënt in het zorgprogramma 

• Wie de anamnese afneemt en risicosignalering in kaart brengt 

• Overleggen (groot en klein MDO) 

• Wanneer wie wordt ingeschakeld  

• Welke gegevens daarbij worden vastgelegd en uitgewisseld  

• Hoe daarover wordt gerapporteerd  

• Hoe de patiënt daar zicht en invloed op heeft of houdt   
 
Er wordt een kernteam gevormd rondom de kwetsbare oudere: huisarts/POH, WVP en specialist 
ouderengeneeskunde (SO). De huisarts heeft de regiefunctie met betrekking tot de medische zorg en 
behandeling van de kwetsbare ouderen. 
Het kernteam wordt versterkt door een multidisciplinaire schil (WMO, ouderenadviseur, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, continentieverpleegkundige, etc) indien nodig. 
De WVP zal indien de patiënt geincludeerd is in het zorgprogramma, de verbindende schakel zijn 
tussen het sociaal domein en de zorg. 
Waar mogelijk zal het sociaal domein ingeschakeld worden, teneinde ervoor te zorgen dat mensen de 
eigen regie zoveel als mogelijk kunnen blijven voeren over hun leven, en indien mogelijk geholpen 
worden vanuit hun eigen netwerk. 
 

 
 
*Vanwege de leesbaarheid is in dit zorgprogramma gekozen voor: 

• De term POH, hiermee wordt praktijkondersteuner of POH bedoeld. 

• De term patiënt, alhoewel in de thuiszorg vaak gesproken wordt van cliënt. 

• De term huisarts kan ook gelezen worden als huisartsenmaatschap, huisartsenpraktijk of 
gezondheidscentra. De huisarts dient te beschikken over een AGB-praktijkcode. 

• De term WVP, hiermee wordt wijkverpleegkundige bedoeld. 
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2. Huisartsen Eemland Zorg 
 
 
Huisartsen Eemland Zorg is een organisatie, waarin de samenwerking tussen de Huisartsen 
Coöperatie Eemland bestuurlijk is geregeld en wordt bestuurd door een medisch en economisch 
directeur. Huisartsen Eemland Zorg dient als contractpartner voor de zorgverzekeraars. De overige 
diensten en producten die (nog) niet direct contracteerbaar bij zijn de zorgverzekeraar worden 
gecontracteerd bij de huisartsen.  
 

2.1 Missie en visie 

 
Huisartsen Eemland Zorg faciliteert transmuraal georganiseerde zorg rondom de patiënt in de 
huisartsenpraktijk, zoals ketenzorg, GGZ en kwetsbare ouderen. Huisartsen Eemland Zorg wil een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de integrale behandeling van chronische ziekten en de 
eerste- en tweedelijnszorg te ontschotten. De zorgvraag/zorgbehoefte van de patiënt staat centraal en 
niet het aanbod van de hulpverlener.  
Ter verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt ondersteunt Huisartsen Eemland Zorg 
patiëntenparticipatie en zelfmanagement. De kwaliteit van zorg die door de gecontracteerde 
hoofdbehandelaars en (keten) partners wordt geleverd, wordt aan de hand van kwaliteitsindicatoren 
bewaakt en teruggekoppeld aan de zorgverlener. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze data 
conform de geldende richtlijnen. 
 

2.2 Financiële stromen 

 
Zilveren Kruis heeft met ingang van 2016 een prestatie in S1 voor ouderenzorg “Samenwerking 
rondom kwetsbare ouderen” toegevoegd waarbij de huisarts in aanmerking kan komen voor een 
vergoeding voor de tijdsinvestering van het MDO en digitaal platform.  
 
Huisartsen Eemland Zorg heeft ervoor gekozen om de Ouderenzorg niet zelf in te kopen bij Zilveren 
Kruis, maar om het als ondersteunende dienst aan te bieden. Huisartsen contracteren bij Huisartsen 
Eemland Zorg enkel het onderdeel van het ICT-platform, waarbij alleen de daadwerkelijke kosten van 
het platform per geïncludeerde patiënt aan de huisarts worden gefactureerd. De huisarts kan dit in het 
contract met Zilveren Kruis als opslag op de prestatie “Samenwerking rondom ouderen” contracteren.  
 
Financiering van de ouderenzorg is vooralsnog niet duurzaam. De activiteiten van Huisartsen 
Eemland Zorg worden voorlopig betaald uit eigen middelen. 
De overige partijen die samenwerken rondom de kwetsbare ouderen maken gebruik van hun eigen 
financiele mogelijkheden om de tijdsinvestering te declareren.  
Bestaande relaties tussen huisartsen en andere zorgverleners worden gerespecteerd. Hiervoor sluit 
Huisartsen Eemland Zorg met de betreffende zorgverleners een intentieverklaring, mits zij voldoen 
aan de geldende kwaliteitseisen.  
 

2.3 Samenwerking Huisartsen Eemland Zorg met thuiszorgorganisaties 

 

2.3.1 Stuurgroep 

 
Met het tekenen van de intentieverklaring door bestuurders van 3 grote thuiszorgorganisaties uit regio 
Eemland november 2015 is er een stuurgroep gevormd. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het 
opleveren van het projectplan dat voorgelegd kan worden aan Zilveren Kruis. De stuurgroep houdt de 
hoofdlijnen in de gaten, maakt strategische keuzes en neemt beslissingen op bestuurlijk nivo. 
Het is de bedoeling dat alle thuiszorgorganisaties de intentieverklaing ondertekenen, zodat 
regiodekkend de thuiszorgorganisaties meedoen. 
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2.3.2 Werkgroep 

 
De werkgroep ouderen bestaat uit een projectleider, kaderhuisarts, SO, WVP, POH en een 
bureaumedewerker. Zij hebben o.a. de onderstaande verantwoordelijkheden: 

• Maken en actualiseren zorgprogramma multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen 

• Ontwikkelen en prioriteren gebruikersverzoeken ter perfectionering van het EPD 

• Organiseren en ontwikkelen scholingsaanbod 

• Controleren en kwalificeren van indicatorenrapportages 

• Ontwikkelen, implementeren en evalueren van het kwaliteitsbeleid 
De kernleden van de werkgroep (projectleider, bureaumedewerker en POH) komen maandelijks bij 
elkaar om de voortgang te bespreken. SO en WVP zijn af en toe aanwezig bij het overleg en worden 
digitaal benaderd om mee te praten over het zorgprogramma. 
 

2.3.3 Commissie kwetsbare ouderen 

 
Huisartsen Eemland Zorg hecht er belang aan om met de achterban in gesprek te blijven over het 
zorgprogramma. In de commissie kwetsbare ouderen kunnen ketenpartners met elkaar discussieren 
over het programma, ervaring uitwisselen, wensen tot verbetering aan te geven en mogelijk 
gezamenlijk oplossingen te zoeken voor knelpunten. 
 

2.3.4 Communicatie 

 
Huisartsen Eemland Zorg heeft een website, www.diamuraal.nl en www.huisartseneemland.nl,  waar 
alle belangrijke stukken bij het onderdeel “zorgverleners” terug te vinden zijn: 

• Protocollen 

• Handleidingen 

• Patiëntenfolders 

• Nieuwsbrieven 

• Veel gestelde vragen 
Nieuwsbrieven en belangrijke veranderingen c.q. storingen in het EPD worden via de mail verzonden.  
Vragen kunnen te allen tijde gesteld worden aan het bureau, waar ervoor gezorgd wordt dat de vraag 
bij de juiste functionaris terecht komt. 
 

http://www.diamuraal.nl/
http://www.huisartseneemland.nl/
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3. ICT 
 
Een voorwaarde voor een succesvolle samenwerking is ICT. Bovendien is het gebruik van een 
communicatie platform een voorwaarde van ZilverenKruis voor financiering. 
 
Eisen aan een digitaal communcatiesysteem voor de ouderenzorg zijn anders dan de eisen die 
gesteld worden aan zorgketens voor diabetes of CVRM waarbij een systeem informatie levert over de 
behandeling van een bepaalde aandoening.  
In de zorg voor ouderen gaat het vaak om multimorbiditeit, waarbij het van belang is dat wensen, 
doelen en acties van de patiënt en de verschillende zorgverleners gedeeld worden. 
 
Om met elkaar te kunnen samenwerken in een ICT-systeem zijn de volgende onderdelen van belang: 

• Zicht op actuele medicatie 

• Relevante meetwaarden en Laboratoriumwaarden 

• Acties rondom de kwetsbare ouderen 

• Delen gegevens contactpersonen 

• Communicatie van de zorgplannen, wilsbeschikking 

• Ondersteunen van overleggen 

• Veilig informatieverkeer  

• Patiëntenportal (inzage en communicatie)  
De patiënt en/of mantelzorg moet in het systeem kunnen inloggen en communiceren met de 
zorgverleners. 
 
Dubbele registratie dient zo min mogelijk plaats te vinden, waarmee het van belang is dat gegevens 
uit ECD/HIS zo eenvoudig als mogelijk in het communicatiesysteem voor de ouderenzorg terecht 
kunnen komen, en vice versa. 
Opgemerkt dient te worden dat geen enkel ICT-systeem op dit moment aan alle eisen zal voldoen. 
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4. Organisatie en randvoorwaarden 
 
In dit hoofdstuk worden de organisatorische randvoorwaarden en opleidingseisen vastgelegd.  
 

4.1 Hoofdbehandelaarschap 

 
De huisarts is hoofdbehandelaar en is verantwoordelijk voor het verwijzen naar andere zorgverleners 
en het organiseren van MDO’s.  
De medische inhoudelijke zorgverlening dient plaats te vinden onder de verantwoordelijkheid en regie 
van de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is altijd een huisarts. Daarbij geldt de aanvullende 
voorwaarde voor de huisarts die deze zorg levert, dat hij/zij tevens de basis huisartsenzorg kan 
bieden.  
De huisarts draagt er zorg voor, dat hij en de onder zijn gezag werkende medezorgverleners 
beschikken en blijven beschikken over de kennis en kunde, die voor een verantwoorde verlening van 
de zorg noodzakelijk is. De huisarts en medezorgverleners voldoen aan de opleidingseisen die 
Huisartsen Eemland Zorg stelt (zie 4.4) en nemen de kwaliteitseisen in acht die binnen hun 
beroepsgroep gesteld worden. Zij handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving 
(WBP en WGBO).  
 

4.2 Taakdelegatie 

 
De huisarts kan ervoor kiezen om bepaalde taken te delegeren aan een deskundige 
praktijkondersteuner op hbo-niveau.  
Een daartoe opgeleide praktijkassistente zou het afnemen van een GFI of een MMSE ook kunnen 
uitvoeren. 
Het stellen van een diagnose en het voorschrijven en aanpassen van medicatie wordt nooit 
gedelegeerd.  
De arts delegeert aan praktijkondersteuner/praktijkassistente alleen die taken die hij redelijkerwijs kan 
verwachten dat zij/hij kan uitvoeren.  
De mogelijkheid van toezicht en tussenkomst door de arts moet gewaarborgd zijn.  
Arts en POH maken samen afspraken over overlegmomenten waardoor arts mogelijkheid van 
tussenkomst en toezicht heeft. 
 
Voor opdrachten voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen door de WVP dient er een 
uitvoeringsverzoek ingevuld en verstrekt te worden door de arts. 
Zie voor een formulier “uitvoeringsverzoek” het document “handleiding voorbehouden handelingen bij 
verpleging, verzorging en thuiszorg van Actiz, BTN, LHV en Verenso”. 
 
De POH mag in opdracht van de arts de volgende medische handelingen verrichten: 

• Interpreteren van bloeddruk, glucosewaarde en andere biologische parameters  

• Aanvragen laboratoriumonderzoek. 

• Aanpassen van de dosering van de medicatie gebeurt in overleg met arts. 

• Verwijzing naar andere hulpverleners in overleg met arts. 
 

4.3 Rollen  

 
Binnen het samenwerkingsmodel heeft iedere zorg-/hulpverlener vanuit zijn/haar expertise een 
specifieke rol. In dit hoofdstuk worden de rollen en taken toegelicht. 
 

4.3.1 De rol van de huisarts 

• Is hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de medische zorg. 

• Contracteert de prestatie “Samenwerking rondom de kwetsbare ouderen” bij Zilveren Kruis. 

• Neemt initiatief om deel te nemen aan het zorgprogramma kwetsbare ouderen bij Huisartsen 
Eemland Zorg.  
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• Selecteert mogelijke kwetsbare ouderen binnen zijn/haar zorggebied en is verantwoordelijk 
voor de opvolging van de case-finding.  

• Dient patiëntendossier op orde te hebben en is in die zin zelf verantwoordelijk voor opname 
van afspraken in het patiëntendossier. 

• Heeft regie over het opstellen van een individueel zorgbehandelplan. 

• Stuurt aan en ondersteunt de POH bij haar werkzaamheden. 
 

4.3.2 De rol van de POH  

• Coördineert en organiseert het zorgproces. 

• Is aanspreekpersoon vanuit de huisartsenpraktijk voor de WVP en bespreekt zorgproblemen 
met de WVP. 

• Stemt zo nodig met WVP af wie GFI afneemt. 

• Neemt GFI af bij ouderen om de mate van kwetsbaarheid te bepalen. 

• Neemt screeningsinstrumenten af (MMSE, GDS) bij kwetsbare ouderen op aanwijzing van de 
huisarts. 

• Maakt het individueel zorgbehandelplan (in nauw overleg met huisarts) en zorgt dat het 
actueel blijft. 

• Agendabeheer van het MDO 

• Voorzitter van het MDO 

• Nodigt naast WVP en SO ook eventueel andere belangrijke zorgverleners uit voor het MDO, 
indien relevant voor de te bespreken casus. 

• Draagt er zorg voor dat de ketenpartners voor het MDO over voldoende informatie beschikken 
over de te bespreken casussen.  

• Zet acties uit, voortkomend uit het zorgbehandelplan en het MDO, voor zover dat de 
huisartsenpraktijk betreft. 
 

4.3.3 De rol van de Specialist Ouderengeneeskunde  

• Heeft een adviserende rol richting huisarts en andere betrokkenen over het integraal 
zorgproces. 

• Kan in consult worden gevraagd door de huisarts betreffende diagnostiek, behandeling en 
advies voor een (kwetsbare) oudere patiënt. 

• Adviseert ten aanzien van ingebrachte casuïstiek in het groot MDO 

• Stelt een zorg, behandel of begeleidingadvies op richting huisarts voor een kwetsbare oudere 
die naar haar of hem verwezen is. 
 

4.3.4 De rol van de wijkverpleegkundige(WVP)/dementie-consulent*  

• Is aan aanspreekpunt voor de huisarts/POH en SO met betrekking tot de zorgverlening aan 
kwetsbare ouderen die onder haar zorg vallen. 

• Stemt af met POH wie GFI afneemt. 

• Voert screening uit bij ouderen middels het invullen van een GFI op indicatie van de 
huisarts/POH. 

• Nemt anamnese af. 

• Stelt ten aanzien van haar eigen taken in de zorg haar eigen zorgleefplan op en coördineert 
de uitvoering van deze zorg binnen de eigen thuiszorgorganisatie. 

• Coördineert de hulp en zorgverlening voor patiënten en hun mantelzorgers waar zij 
casemanager is. 

• Schakelt waar mogelijk hulp vanuit het sociale domein in. 

• Overlegt met POH/HA over eventuele doorverwijzing naar zorgverleners. 

• Neemt deel aan het MDO. 

• Activeert en versterkt het bestaande netwerk rondom de kwetsbare oudere. (Of belegt dit bij 
een betrokken professional zoals de welzijnswerker/ WMO/ ouderenadviseur). 

• Evalueert samen met de kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers de ingezette acties, doelen 
en interventies zoals omschreven in het zorgbehandelplan en past deze indien nodig aan. 
Neemt zo nodig initiatief voor overleg met huisarts/POH 

• Houdt de kwetsbare oudere die geïncludeerd is in het zorgprogramma in beeld. 
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*In een aantal werkgebieden is ook een dementie consulent of casemanager dementie werkzaam. 
Indien er nog geen WVP betrokken is en er is sprake van geheugenproblemen, dan kan de 
casemanager dementie ingeschakeld worden (in plaats van WVP) door HA of POH. Het is aan de 
huisarts om te bepalen of er in eerste instantie een casemanager dementie of de WVP ingeschakeld 
wordt. 
Indien er zowel WVP als casemanager betrokken zijn, dan maken zij afspraken over wie de 
casemanager is, om te voorkomen dat er overlap plaatsvindt in –organisatie- van zorg. 
Indien de dementieconsulent de casemanager is dan volgt zij dezelfde rol zoals in dit stuk beschreven 
is voor de WVP. 
 

4.4 Opleidingseisen 

4.4.1 Huisarts/specialist ouderengeneeskunde 

De huisarts of specialist ouderengeneeskunde is als zodanig opgenomen in het desbetreffende 
KNMG-register en voldoet derhalve aan de wettelijke eisen voor (her)registratie. 

4.4.2 Wijkverpleegkundige 

De WVP dient in het bezit te zijn van het certificaat/diploma van een hbo-opleiding tot 
verpleegkundige. (Niveau 5)  

4.4.3 Praktijkondersteuner 

De POH dient in het bezit te zijn van het certificaat/diploma van een officiële hbo-beroepsopleiding tot 
praktijkondersteuner /POH. 

 
De rol van de POH is in dit zorgprogramma anders van aard dan bij andere ketenzorgprogramma’s. 
Het organiseren en coördineren van de zorg neemt een grotere plaats in, terwijl het patiëntencontact 
meer via de WVP zal lopen. Communicatie met patiënt, mantelzorg, netwerk en andere hulpverleners 
zal vaak op initiatief van de POH plaatsvinden en deels door WVP uitgevoerd worden. 
Aanbevelenswaardig voor de POH is: 

• Aantal jaren ervaring als POH in de huisartsenpraktijk 

• Gevolgd hebben van een opleiding/module ouderenzorg, bv aan een van de hbo-
opleidingen voor POH 

• Verpleegkundige achtergrond waarbij geleerd is om zorgplannen te maken 

• Stage of werkverleden in de wijkverpleging 
 
 

4.5 Tijdsindicatie 

 
Voor ouderenzorg is het van belang dat er voldoende tijd is voor het MDO maar ook om een MDO 
voor te bereiden, het individueel zorgbehandelplan te maken, te overleggen met patiënt/mantelzorg en 
overige betrokken zorgverleners.  
Alhoewel het erg afhankelijk is van de zorgvragen en de complexiteit daarvan, staat hieronder een 
richttijd voor de verschillende onderdelen in het proces, per patiënt: (exclusief reistijd) 
 
Afnemen GFI (POH of WVP): 15 minuten 
 
In beeld brengen: 

• Dossieronderzoek (POH): 10 minuten 

• Anamnese (WVP): 60 minuten 

• MMSE afnemen (POH, WVP of SO): 30 minuten 

• Huisbezoek (POH, WVP of SO): 60 minuten 

• Overleg en medicatie doornemen (HA en POH): 10 minuten 
 
MDO organisatie op praktijknivo: 

• Maken jaaragenda (POH): 120 minuten  
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• Planning tussentijdse MDO’s/wijzigingen (POH) 120 minuten 

• MDO per patiënt: 

• Voor en/of nabespreken MDO met patiënt/mantelzorg (POH of WVP): 30 minuten 

• Planning MDO (POH): 10 minuten 

• Bespreking patiënt in klein MDO (POH, WVP): 15 minuten 

• Bespreking complex kwetsbare oudere in groot MDO (POH, WVP, HA en SO): 15 minuten 

• Verwerken afspraken uit MDO (POH, WVP en/of SO): 15 minuten 
 
Individueel zorgbehandelplan: 

• Individueel zorgbehandelplan maken (POH): 20 minuten 

• Individueel zorgbehandelplan bijstellen (POH): 10 minuten 
 
Frequentie MDO per normpraktijk: 1x per 6-8 weken, 4-6 patiënten bespreken in 60-90 minuten 
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5. Opsporing kwetsbare ouderen 
 
Er is voor dit zorgprogramma gekozen om kwetsbare ouderen op te sporen middels case-finding.  
HA, POH en WVP gaan bij bepaalde signalen (5.2) een GFI (zie bijlage) invullen. 
Ook andere hulpverleners zoals fysiotherapeut, dietist, thuiszorg, ouderenadviseur kunnen patiënten 
verwijzen naar het spreekuur van de arts als zij vermoeden dat de patiënt in aanmerking komt voor 
deelname aan het zorgprogramma. 

 

5.1 Definitie kwetsbare ouderen 

 
‘Een oudere persoon met één of meer van de volgende problemen, die vaak met elkaar interacteren, 
cognitieve beperkingen, handicaps, psychosociale problematiek, multimorbiditeit, polyfarmacie en 
maatschappelijk isolement (alleen wonen, zonder of met weinig mantelzorg; eenzaamheid)’. (NHG, 
2010) 
 
Het zorgprogramma richt zich op ouderen van 75 jaar en ouder.  
 

5.2 Opsporen kwetsbare patiënten 

 
Er wordt overwogen een GFI in te vullen wanneer: 
 

• WVP, HA of POH een ‘niet pluis gevoel’ hebben tijdens contact met de patiënt 

• Bij vermoeden van cognitieve problemen 

• Bij life-events zoals overlijden partner, ziekenhuisopnames, ernstige ziekten en/of chronische 
aandoeningen 

• Valincidenten 

• Moeite met therapie (medicatie) trouw 

• Polyfarmacie 
 

5.3 Vaststellen van kwetsbaarheid met de GFI 

 
De mate van kwetsbaarheid van de patiënt is vast te stellen met de GFI: de Groningen Frailty 
Indicator. Voor deze vragenlijst is gekozen omdat het een korte lijst is, gevalideerd en al bij veel 
POH’s bekend. 
De GFI-vragenlijst bevat 15 vragen die betrekking hebben op domeinen van kwetsbaarheid. 
Een totaalscore ≥ 4 duidt op een kwetsbare patiënt. 
 
Deze vragenlijst bevat 15 vragen die betrekking hebben op de volgende domeinen van 
kwetsbaarheid.  

• Mobiliteit/ADL: Afname van de mobiliteit (door bijvoorbeeld evenwichtsstoornissen, vallen, 
krachtsverlies of artrose).  

• Cognitie: Geheugenstoornissen, verminderd vermogen tot het plannen en uitvoeren van 
handelingen, trager begrip, desoriëntatie. 

• Waarneming: Achteruitgang van visus en gehoor met als gevolg communicatieproblemen, 
sociale isolatie, desoriëntatie.  

• Voedingstoestand: Meer dan 10% ongewild gewichtsverlies in de afgelopen 6 maanden geeft 
een grotere kans op sterfte dan bij mensen waarbij dit niet het geval is.  

• Multimorbiditeit: Aanwezigheid van meerdere (chronische ziekten) en daaraan gerelateerde 
polyfarmacie.  

• Sociale toestand: Afwezigheid van een sociaal netwerk, weinig sociale contacten, ervaren 
eenzaamheid.  

• Psychische toestand: Somberheid en depressiviteit (geeft bij ouderen vaak agitatie en angst) 
waardoor ouderen minder goed met veranderingen kunnen omgaan.  
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Werkwijze 
De 15 vragen worden letterlijk aan de patiënt gesteld. De vragen gaan over de situatie van de patiënt 
van de afgelopen maand, de situatie voordat de patiënt bijvoorbeeld acuut ziek werd.  
Omcirkel het best passende antwoord.  Wanneer de patiënt deze vragen zelf niet kan beantwoorden, 
stel ze dan aan de direct naaste (diegene die bij de anamnese aanwezig is of de eerste 
contactpersoon).  
 
Interpretatie 
Scoor het totaal. Een totaalscore ≥ 4 duidt op een kwetsbare patiënt.  
 
Bij vastgestelde kwetsbaarheid wordt de uitkomst gedeeld met POH en WVP. 
Door de persoon die de GFI afneemt wordt direct besproken met de patiënt of hij mee wil doen in het 
zorgprogramma. 
Indien de patiënt mee wil doen, dan wordt door de POH een digitaal dossier aangemaakt, en toegang 
verleent aan de WVP om hierin te werken. 
De POH of WVP die de GFI heeft ingevuld, voert deze in in het digitaal dossier. 
 

5.4 Inclusie 

 
Inclusiecriteria:  

• Patiënten van 75 jaar en ouder 

• Én een GFI ≥ 4 (Groninger frailty indicator) 

• Patiënten jonger dan 75 jaar met chronische degeneratieve aandoening (bijvoorbeeld de 
ziekte van Parkinson) kunnen geincludeerd worden, maar vallen buiten de financiering 
‘kwetsbare ouderen’. 

 
Patiënten die meedoen in andere ketenzorgprogramma’s van Huisartsen Eemland Zorg (Diabetes, 
CVRM en COPD) kunnen ook geïncludeerd worden in het zorgprogramma kwetsbare ouderen. 
 
Controlefrequentie: 
Na inclusie en eerste MDO is er na 3 maanden een evaluatie MDO. 
Na een jaar is er minstens 1 Klein MDO per jaar per geïncludeerde patiënt. 
Bij complexe zorg kan een patiënt meerdere keren per jaar in het MDO besproken worden.  
Tevens vindt er 1 keer per jaar polyfarmacie-bespreking plaats, indien er sprake is van polyfarmacie. 
 

5.5 Informatiefolder 

 
De patiënt wordt geïnformeerd over het zorgprogramma door middel van een folder. 
POH is verantwoordelijk voor registratie dat folder gegeven is en voor registratie dat patiënt 
toestemming heeft gegeven voor inclusie in het zorgprogramma en daarmee voor verwerking van de 
patiëntgegevens. 
Zie verder hoofdstuk 14 over privacy en toestemming voor delen van patiëntgegevens. 
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5.6 Zorgproces stroomschema 
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6. In kaart brengen van de zorgvraag    
 
Als de oudere geincludeerd is in het zorgprogramma wordt er door WVP en POH informatie 
verzameld. De WVP gaat naar de patiënt toe om een anamnese af te nemen te maken. In de 
huisartsenpraktijk wordt gestart met het in kaart brengen van de zorgvraag door in het HIS te kijken 
naar aandoeningen en de geboden zorg.  
Beide onderdelen kunnen tegelijkertijd gestart worden. Het eerste contact van de WVP met de patiënt 
wordt binnen 1 week vanaf de aanvraag geadviseerd. 
Het is wenselijk dat het in kaart brengen van de zorgvraag binnen 4 weken uitgevoerd wordt en/of 
terugkoppeling naar de HA/POH, afhankelijk van zorgvragen en complexiteit.  
Echter dit is niet altijd mogelijk en/of nodig, omdat de WVP soms meer tijd nodig heeft om een 
vertrouwensband met de patiënt op te bouwen. 
In een enkel geval zal het (nog) niet mogelijk zijn om de WVP in te schakelen, bijvoorbeeld om de 
reden dat de patient hier onvoldoende vertrouwen in heeft. 
De anamnese kan dan door de POH afgenomen worden, aan de hand van de Trazag. 
 
Via het digitale zorgdossier blijven WVP en POH tijdens deze fase met elkaar in contact om af te 
stemmen of de situatie voldoende in kaart gebracht is en of er nog aanvullend onderzoek nodig is 
voordat het MDO kan plaatsvinden. 
 
Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende screeningslijsten (zie bijlage) in het digitale 
zorgdossier. 
 

6.1 Anamnese door WVP 

 
De WVP werkt vanuit een thuiszorgorganisatie. 
Daarbij wordt ervan uit gegaan dat gewerkt wordt conform de kwaliteitsnormen die genoemd worden 
in het Kwaliteitsdocument verpleging, verzorging en zorg Thuis (IGZ, ZN ea 2013) 

6.1.1 Anamnese 

 
De WVP neemt een anamnese af. Er wordt gevraagd naar de zorgvraag, behoeften en wensen en 
naar de mogelijkheden die de patiënt zelf heeft. Gestreefd wordt om de patiënt zo lang mogelijk de 
eigen regie te laten behouden en wat de mogelijkheden van de patiënt zelf, de mantelzorg en het 
informele netwerk zijn.  
Hierbij wordt besproken: woon- en leefsituatie, participatie, geestelijk welbevinden en lichamelijk 
welbevinden & gezondheid.  
Indien de patiënt dit wenst worden mantelzorgers/naasten betrokken en besproken welke 
mogelijkheden zij hebben om patiënt hulp te bieden. 
Ook de belastbaarheid van de mantelzorg (en eventuele overbelasting) komt hierbij aan de orde. 
WVP maakt gebruik van de methodiek zoals in de organisatie waar vanuit zij werkt gebruik gemaakt 
wordt. 
Hierbij wordt vanuit gegaan dat er van een gangbaar gevalideerd classificatiesysteem gebruik 
gemaakt wordt, zoals Gordon, Nanda/NIC/NOC (Triple N) en Omaha-System. 
 
Het zal niet altijd mogelijk zijn om de wijkverpleging in te schakelen voor de anamnese, bijvoorbeeld 
als er (nog) onvoldoende vertrouwen is bij de patiënt. In voorkomende gevallen zal de POH de 
anamnese afnemen. 

6.1.2 Risicosignalering 

 
Risicosignalering maakt onderdeel uit van de anamnese door de WVP. 
Dit kan met behulp van verschillende vragenlijsten en instrumenten. Ook hier gebruikt de WVP de 
screeningslijst zoals die gebruikt wordt bij de thuiszorgorganisatie waar zij werkzaam is. 
Risico’s worden op de volgende gebieden in kaart gebracht: 

• Ondervoeding 

• Huidletsel 

• Incontinentie 
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• Medicatie 

• Vallen 

• Geheugen 

• Depressie 

• Mondproblemen 

• Visusproblemen 

• Hoorproblemen  

• Pijn 

• Eenzaamheid 

• Mobiliteitsproblemen 
 

6.2 Anamnese door huisartsenpraktijk 

 
Voor de inventarisatiefase van zorg aan ouderen wordt een episode ICPC A49.01 ’ouderenzorg’ 
aangemaakt. Hierin worden de resultaten genoteerd van verschillende vragenlijsten en de 
eindconclusie. 
Is de conclusie dat de patiënt kwetsbaar is, dan wordt de episode hernoemd door deze ICPC A05 
(algehele achteruitgang) te geven, die als episode de naam ‘ouderenzorg, kwetsbare oudere’ krijgt.  
(NHG-richtlijn ADEPD 2013) 

6.2.1 Onderzoek HIS 

 
Nagegaan wordt via het HIS of er gezien voorgeschiedenis, actuele episodes en medicatie, zorg 
gegeven wordt zoals afgesproken binnen de praktijk en conform richtlijnen NHG ten aanzien van de 
verschillende aandoeningen. Zo nodig wordt er zorg (opnieuw) opgestart. 
In het kader hiervan kan het van belang zijn om gewicht, lengte, polsslag en bloeddruk te meten en 
bloedonderzoek te laten uitvoeren. 

6.2.2 Medicatiebeoordeling  

 
Het medicatieoverzicht wordt beoordeeld door de huisarts. 
Gekeken wordt naar: 

• Onderbehandeling 

• Effectiviteit van de medicatie 

• Overbehandeling 

• (potentiele) bijwerkingen 

• Klinisch relevant contra-indicaties en interacties 

• Onjuiste doseringen 

• Gebruiksgemak 

• Zijn er aanvullende controles nodig vanwege medicijngebruik? 

• Staan ook de zelfzorgmedicijnen op het overzicht? 

• Compliance 
 
Bij gebruik van 5 of meer medicamenten wordt de patiënt op de agenda gezet voor het 
polyfarmacieoverleg. Het overleg vindt plaats conform de Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij 
ouderen (NHG ea, 2012), bijvoorkeur voor het MDO. 
Voor stappenplan medicatiebeoordeling: 
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/stappenplan.pdf 

6.2.3 Het levenseinde gesprek 

 
Bij het bespreken van de doelen en wensen van de patiënt, hoort ook het levenseinde gesprek (zie 
hoofdstuk 10). 
In de fase van het inventariseren van zorgvragen/zorgbehoefte kan een eerste aanzet gegeven 
worden om dit te bespreken. 
HA en POH bepalen wat een geschikt moment is om het levenseindegesprek te voeren. 

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/stappenplan.pdf
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Dat kan betekenen dat de patiënt uitgenodigd wordt voor een gesprek, maar het kan ook zijn dat er 
een notitie gemaakt wordt dat dit op een nader te bepalen moment aan de orde gesteld wordt. 
 
Soms zal het proces bij patiënt en mantelzorg om hierover na te denken op gang gebracht worden, 
maar dikwijls kan de patient al duidelijk wensen en doelen formuleren. 
Het vastleggen van de uitkomsten van het gesprek is de eindverantwoordelijkheid van de huisarts.  
De uitkomst wordt meegenomen in het individueel zorgbehandelplan. 
 
 
 



Zorgprogramma multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen 
 

 - 20 - 

7. MDO 
 
Het MDO is een multidisciplinair overleg, waarin de kwetsbare oudere besproken wordt.  
Het wordt georganiseerd door en vindt plaats in de huisartsenpraktijk. 
 
Doel MDO  

• Zorgbehandelplan periodiek toetsen en bijstellen 

• Het uitwisselen van informatie over de patiënt 

• Het vaststellen van het medisch beleid en de behandeldoelen en zorgdoelen met betrokken 
disciplines. 

(Handreiking multidisciplinair overleg, Verenso, 2015) 
 
Er is in dit zorgprogramma gekozen voor twee typen MDO: 

1. Het klein MDO 
POH en WVP bespreken de zorg alle geincludeerde kwetsbare ouderen, aan de hand van het 
individueel zorgbehandelplan. Voor het grootste aantal geincludeerde kwetsbare ouderen zal 
dit overleg volstaan. 

2. Het groot MDO 
Overlegpartners zijn dan naast de POH en WVP ook huisarts en SO.  
Het gaat hierbij om complex kwetsbare patiënten*. 
Daarnaast kunnen andere disciplines uitgenodigd worden, afhankelijk van de te bespreken 
patiënten. 

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe dit georganiseerd kan worden. 
 
*Complexiteit van een zorgsituatie ontstaat als meerdere hulpverleners op verschillende 
levensdomenen betrokken zijn bij de kwetsbare oudere. Het gaat daarbij om de gesiganeleerde 
kwetsbaarheid, maar ook om de complexiteit van de zorgsituatie. (Protocollaire ouderenzorg, NHG, 
2015) 
 

7.1 Opzetten van een MDO in de huisartsenpraktijk 

 
Vanuit de huisartsenpraktijk wordt initiatief genomen om te komen tot periodiek overleg via het MDO. 
Het volgende stappenplan om een MDO op te zetten kan daarbij gevolgd worden: 
 

1. Op de MCCE-website is een verdeling te vinden van te consulteren SO’s per HAGRO. Ga 
naar werkafspraken>ouderengeneeskunde>consultatie specialist>SO per regio. 

2. Neem contact op met de SO en nodig deze uit voor een gesprek in de praktijk. 
3. Neem contact op met de WVP(n)/thuiszorgorganisatie(s), te beginnen waar de grootste groep 

patiënten van de huisartsenpraktijk zorg van ontvangt en nodig uit hen voor een gesprek. Als 
de praktijk te maken heeft met verschillende teams van eenzelfde thuiszorgorganisatie, dan 
mag ervan uit gegaan worden dat het eerste contact loopt via de wijkverpleegkundige van de 
desbetreffende thuiszorgorganisatie van de wijk waarin de huisartsenpraktijk staat. 

4. Combineer de twee hierboven genoemde gesprekken indien mogelijk. 
5. Overleg met WVP en SO:  

• Spreek wensen uit ten aanzien van samenwerking. Maak hierbij gebruik van ‘rollen 
ketenpartners’ (4.3) 

• Maak afspraken over communicatie met elkaar. Geef namen en e-mailadressen door 
aan Huisartsen Eemland Zorg, WVP, SO (zo nodig ouderenadviseur/WMO, POH 
GGZ, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, dementieconsulent, etc) 

6. Plan het eerste MDO: datum vaststellen van klein MDO en groot MDO 
>Het kan bij de start handig zijn de WVP te vragen welke 75-plussers van de 
huisartsenpraktijk zij reeds in zorg heeft, en het eerste MDO te voeren over deze groep 
patiënten. 
>Het kan handig zijn om klein en groot MDO te combineren: bijvoorbeeld het eerste deel met 
WVP en POH, waarna voor het tweede deel de huisarts en SO aanschuiven. 

7. Plan evaluatiegesprek met SO en WVP na 2 MDO’s en maak daarna afspraken over de 
verdere samenwerking. 

8. Volg dezelfde werkwijze voor de andere WVP/thuiszorgorganisaties waarvan patiënten zorg 
ontvangen.  
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9. Het is handig voor alle deelnemers om aan het begin van een jaar een aantal MDO’s in te 
plannen. Afzeggen gaat gemakkelijk, korter tevoren inplannen is soms lastiger om alle 
deelnemers bij elkaar te krijgen. 

 

7.2 Stappenplan voor het voeren van een MDO 

 
Alvorens de bespreking van een patiënt in het MDO plaatsvindt zijn er een aantal stappen te nemen. 
Dit wordt gecoördineerd door de POH. 
 
 

3 weken voor MDO Leden van het kernteam melden patiënten aan voor het MDO 
En/of POH zet patiënten op de agenda voor het MDO 

2 weken voor MDO 1. POH maakt/actualiseert het individueel zorgbehandelplan, 
eventueel in overleg met HA: 

• Planning polyfarmacie-overleg 

• Beoordeling actueel medicatieoverzicht 

• Beoordelen of er nog laboratoriumgegevens nodig zijn en vraagt 
deze zo nodig aan 

• Beoordelen of er nog meetwaarden (zoals bloeddruk en gewicht) 
ontbreken en vraagt deze zo nodig aan 

2. POH stuurt via digitaal dossier van de patiënt een uitnodiging 
naar leden van het kernteam  

MDO Digitaal zorgdossier met individueel zorgbehandelplan wordt besproken. 
(Bijvoorkeur tijdens overleg geopend) 

2 weken na MDO Afspraken gemaakt in het MDO zijn verwerkt in het zorgbehandelplan 
door de POH. 
Terugkoppeling naar de patiënt/mantelzorg is gebeurd. 
Volgende MDO voor de patiënt is ingepland (in digitaal dossier) 

• Na eerste MDO is evaluatie na 3 maanden 

• Daarna tenminste 1x per jaar 

• Patiënten die zeer kwetsbaar zijn en/of met complexe 
problematiek worden vaker per jaar op de agenda gezet 

 
 

7.3 Klein MDO 

 
WVP en POH bespreken samen de uitkomst van het verzamelen van zorgproblemen, wensen en 
mogelijkheden van de patiënt en zijn netwerk. 
 
In dit overleg worden de volgende punten besproken: 

• De gegevens die door beiden verzameld zijn. 

• De afspraken die de WVP gemaakt heeft met de patiënt omtrent persoonlijke zorg. 

• Uitkomst van het polyfarmacieoverleg. 

• Wie de casemanager is van de patiënt; dit zal in de meeste gevallen de WVP zijn. 

• Wanneer er geen behoefte aan persoonlijke verzorging is, worden afspraken gemaakt over de 
manier waarop een kwetsbare patiënt in beeld blijft; door eens per maand tot eens per jaar 
contact op te nemen/visite te plannen. 

• De risicosignalering maakt onderdeel uit van het in beeld houden van de patiënt, en wordt 
bijvoorkeur minstens 1x per jaar uitgevoerd. 

• WVP legt afspraken vast in een eigen zorgleefplan. Dit plan wordt geupload als pdf in het 
gezamenlijk digitale dossier. 

• De POH maakt het individueel zorgbehandelplan. 

• Indien POH en WVP vinden dat er nog onvoldoende gegevens verzameld zijn, en/of er voor 
hen onduidelijkheden zijn, zullen andere -para- medische disciplines ingeschakeld moeten 
worden om verdere analyse van zorgprobleem te kunnen maken. 

• Afspraak wordt gemaakt wie inhoud van het MDO bespreekt met de patiënt of de 
mantelzorger. 
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POH bespreekt het klein MDO na met de huisarts, aan de orde komt: 
 

• Behoefte aan aanvullend onderzoek onderzoek zoals screeningslijsten voor dementie of 
depressie (MMSE, GDS en clock drawing test) of lichamelijk onderzoek door huisarts. 

• Overwegen inschakelen van andere (para)medische disciplines. 

• Overwegen consulteren van de SO. 
 
In de 3-maandelijkse evaluatie van het MDO zal dan opnieuw bekeken worden of er voldoende 
gegevens zijn verzameld. 
Ook wordt hierin besproken of het individueel zorgbehandelplan volledig is. 

7.4 Groot MDO 

 
Indien de patiënt complex* kwetsbaar is dan wordt de patiënt besproken in het groot MDO.  
 
*er zou hierbij aangehouden kunnen worden dat er sprake is van complexiteit als er vragen of 
problematiek is op tenminste 2 van hieronder genoemde gebieden. 
 
De SO wordt geconsulteerd bij vragen omtrent: 

• Zorg of opname 

• Somatische of psychogeriatrische indicatie 

• Wel/niet diagnostiek of behandelen 

• Probleemanalyse bij multimorbiditeit en verminderde zelfredzaamheid 

• Mobiliteitsproblemen, vallen en valpreventie 

• Dementie, geheugenproblemen, hallucinaties en verwardheid 

• Gedragsproblemen en stemmingsstoornissen 

• Late gevolgen van CVA (‘onzichtbare’ gevolgen) 

• Chronische progressieve neurologische ziekten (MS, M. Parkinson, ALS). 

• Palliatieve terminale zorg 

• Decubitus en wondbehandeling 

• Ondervoeding 

• Polyfarmacie 

• Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht 
(www.mcce.nl) 
 
In het groot MDO bespreken huisarts, POH, WVP en SO de uitkomst van het verzamelen van 
zorgproblemen, wensen en mogelijkheden van de patiënt en zijn netwerk.  
Betrokkenheid van de SO kan zowel plaatsvinden door direct contact met de patiënt als adviserend en 
daarbij inzage krijgen in het digitaal dossier (als de patiënt hiermee akkoord gaat).  
 
Ook kunnen op uitnodiging de patiënt, de mantelzorger, of andere professionele hulpverleners zoals 
fysiotherapeut, WMO consulent etc deelnemen.  
Afspraken uit het MDO worden door de POH vastgelegd in het individueel zorgbehandelplan. 
 

7.5 Evaluatie en follow up 

 
Na een eerste bespreking van de patiënt in het MDO, zal er evaluatie plaatsvinden na 3 maanden. 
Daarvoor komen WVP en POH bij elkaar, eventueel kan het via e-consult of telefonisch. 
 
Complex kwetsbare patiënten worden minimaal een maal per jaar en zo nodig vaker besproken in het 
groot MDO. 
 
Een extra MDO kan plaatsvinden na een life-event. 
 
Jaarlijks worden alle patiënten die meedoen in het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen opnieuw 
besproken in het klein of groot MDO. 
 

http://www.mcce.nl/


Zorgprogramma multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen 
 

 - 23 - 

8. Individueel zorgbehandelplan  
 
Het individueel zorgbehandelplan is een overzicht van afspraken van de patiënt en de zorgverleners 
over zorg en zelfmanagement.  
De medische zorg die de patiënt krijgt vanuit de huisartsenpraktijk wordt conform geldende richtlijnen 
gegeven. Hierover wordt iets opgenomen in het individueel zorgbehandelplan als er specifieke 
afspraken zijn gemaakt met de patiënt. De afspraken zijn gebaseerd op individuele doelen, behoeften 
en situatie van de patiënt. 
 
Het doel van het individueel zorgbehandelplan is duidelijkheid geven in de zorg (formele en informele 
zorg) die de patiënt heeft, wie deze zorg uitvoert, en welke doelen gesteld zijn. 
Hierdoor zijn alle betrokken zorgverleners, maar ook de patiënt en mantelzorg op de hoogte van de 
afsproken zorg aan de patiënt en kunnen eventuele veranderingen aan elkaar gemeld worden. 
 
Een individueel zorgbehandelplan is niet hetzelfde als het zorgleefplan dat de WVP maakt na een 
anamnese. Het individueel zorgbehandelplan vloeit voort uit de anamnese die de WVP en POH 
afgenomen hebben en is altijd leidend. 
 
Een individueel zorgbehandelplan bevat in ieder geval: 

• Zorgprobleem, behoeftes en wensen 

• Beoogde doel 

• De actie 

• Wie (een onderdeel van) het zorgbehandelplan uitvoert 

• Evaluatie datum 
 
Er wordt gebruikt gemaakt van het SFMPC-model. 
(Somatisch, functioneel, maatschappelijk, psychisch en communicatief) 
Het is een manier om zorgproblemen te categoriseren en daaraan kan de mate van prioriteit 
gekoppeld worden. 
Een handige tool om problemen in te delen in het SFMPC-model en een overzicht van verschillende 
mogelijke interventies is te vinden op: 
http://www.platformouderenzorg.nl/uploads/files/downloads/toolbox_interventies_14.3.pdf 
 
Eisen die er gesteld worden aan het opstellen van doelen in een individueel zorgbehandelplan: 
S= specifiek 
M= meetbaar 
A=acceptabel 
R=realistisch 
T=tijdgebonden 
 
Vaste onderdelen van een individueel zorgbehandelplan (opgenomen als zorgprobleem): 

1. Polyfarmacie  
Polyfarmacie maakt onderdeel uit van het individueel zorgbehandelplan. Dit kan worden 
opgenomen op onderstaande manier: 
Probleem: polyfarmacie 
Doel: periodieke medicatiebeoordeling 
Actie: Volgen ‘afspraak polyfarmacie’. Datum polyfarmacie overleg en datum gepland volgend 
polyfarmacie overleg. 
(De organisatie en uitoering van het polyfarmacie-overleg valt buiten het bestek van dit 
zorgprogramma, en vindt niet plaats in het MDO, maar het is wel een belangrijk onderdeel van 
de zorg voor kwetsbare ouderen) 

2. Advanced care planning (op basis van levenseinde gesprek, zie hoofdstuk 10) 
Advanced care planning is een vrijwillig proces van gespreksvoering waarbij de patiënt 
wensen, doelen en voorkeuren bespreekt met betrekking tot toekomstige zorg en indien 
gewenst tot keuzes komt over specifieke behandelingen. (Zie hoofdstuk Levenseinde en 
wilsbeschikking) 
Een noodplan waarin staat wat de patiënt wil in acute situaties en met wie contact kan worden 
opgenomen als een dergelijke situatie zich voordoet is hierin opgenomen. Een wilsbeschikking 
is hier een onderdeel van. 

3. Taken mantelzorg en vrijwilligers 

http://www.platformouderenzorg.nl/uploads/files/downloads/toolbox_interventies_14.3.pdf
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Alle problemen, met doel en actieomschrijving van alle betrokken informele en formele 
zorgverleners.  

4. In het individueel zorgbehandelplan is opgenomen in welke ketenzorgprogramma’s (DM, 
CVRM en/of COPD) de patiënt geincludeerd is, voor zover relevant. 
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9. Patiënt en mantelzorg  
 

9.1 Mantelzorg 

 
Wat is mantelzorg? 
Bij mantelzorg gaat het om langdurige zorg en ondersteuning die mensen geven aan een partner, 
familielid of ander in hun omgeving, op grond van een reeds bestaande persoonlijke relatie.  
Het verschil met een vrijwilliger is dat de ondersteuning door een vrijwilliger niet gegeven wordt op 
basis van een bestaande persoonlijke relatie. 
 
Doel samenwerking met mantelzorg 
De mantelzorger streeft vanuit eigen invalshoek naar goede, op de behoefte van de patiënt 
toegepaste zorg.  
Mantelzorger(s) kunnen de professionele zorg informeren over gewoonten en waarden als de patiënt 
daar zelf niet meer voldoende toe in staat is. Door deze informatie kunnen professionele zorgverleners 
de zorg zo goed mogelijk afstemmen op de vraag van de patiënt.  
Het is van belang dat de behoeften en mogelijkheden van de mantelzorger van de patiënt duidelijk zijn 
en de mogelijkheden om over en weer contact te hebben laagdrempelig zijn. 
De mantelzorger is onderdeel van het zorgproces. 
 
Ondersteuning mantelzorger(s) 

• Besprekingen over de zorg 
Indien de patiënt dit wenst, is de mantelzorg welkom om op contactmomenten aanwezig te zijn bij 
consulten en visites vanuit de huisartsenpraktijk en bij gesprekken met WVP of SO.  
De mogelijkheden die de mantelzorger heeft om de cliënt te ondersteunen zullen altijd eerst 
onderzocht worden voordat er professionele zorg ingezet wordt. 
In het digitaal zorgdossier wordt vastgelegd welke mantelzorger er voor de patiënt is. (En wordt ook 
vastgelegd wanneer er geen mantelzorg is) Tevens wordt in het individueel zorgbehandelplan 
beschreven welke taken de mantelzorger op zich heeft genomen. 

• Laagdrempelig contact 
Het is van belang voor de mantelzorger bij welke zorgverlener de regie heeft bij zorgen en vragen 
omtrent de patiënt. Dat kunnen vragen zijn over de uit te voeren zorg, maar bijvoorbeeld ook over 
ziektebeeld of hulpmiddelen. 
Dat is in het zorgprogramma in eerste instantie de casemanager. De casemanager verwijst de 
mantelzorger zo nodig naar andere informele of formele hulpverleners. 

• Signalering overbelasting mantelzorg 
Alle betrokken zorgverleners in het zorgprogramma besteden aandacht aan de belasting voor de 
mantelzorger. De WVP is degene die uitdrukkelijk aandacht besteedt aan de belasting van de 
mantelzorger tijdens de anamnese en bij evaluaties, minimaal 1x per jaar. Bij signalen die wijzen op 
overbelasting (al dan niet met gebruikmaking van een gevalideerd screeningsinstrument zoals EDIZ of 
CSI) wordt gezocht naar een manier waarop de mantelzorg ondersteund kan worden. Te denken valt 
aan het overnemen van een taak door een maatje/vrijwilliger, respijtzorg, advies hoe om te gaan met 
de patiënt, etc. 

• Geheimhouding 
Huisarts, POH, SO en WVP zijn verplicht tot geheimhouding. Dit kan de communicatie met 
mantelzorger(s) belemmeren, terwijl afstemming met de mantelzorg juist van groot belang kan zijn om 
goede zorg te kunnen bieden. De patiënt moet toestemming geven om bepaalde personen te 
informeren over zijn gezondheidstoestand. Hiermee wordt de geheimhoudingsplicht ten opzichte van 
die personen opgeheven.  

9.2 Patiënten portaal 

 
Alle patiënten en/of hun mantelzorgers kunnen direct inzage in hun eigen dossier krijgen, middels een 
door de patiënt en behandelaar ondertekend aanvraagformulier. Behandelaars, medicatie, individueel 
zorgbehandelplan, actuele meetwaarden en laboratoriumwaarden zijn zichtbaar voor de patiënt. Dit 
alles gaat via internet en is beveiligd met een wachtwoord. 
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Het patiënten portaal maakt het mogelijk vragen te stellen via veilig berichtenverkeer. Het 
berichtenverkeer middels het patiënten portaal is geschikt voor niet-dringende vragen. Bij twijfel zal er 
mondeling overleg zijn met de patiënt.  
 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van het patiënten portaal, biedt 
Huisartsen Eemland Zorg de mogelijkheid aan patiënten om vragen te stellen en uitleg te krijgen. Voor 
patiënten die al aardig de weg weten op de computer is het waarschijnlijk ook voldoende om de 
praktische handleiding te downloaden.  
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10. Levenseinde gesprek en wilsbeschikking 
 
Een manier om te bevorderen dat de regie zolang mogelijk in handen van de patiënt blijft, is het tijdig 
bespreken van het levenseinde.  Deze vroegtijdige communicatie over het levenseinde wordt ook 
aangeduidt met ‘advance care planning’. 
Een gesprek over de behandelwensen van de patiënt kunnen het best in alle rust gevoerd worden, en 
niet pas in een acute situatie. 
Het gesprek kan gaan over wel of niet reanimeren, maar ook andere wensen ten aanzien van wel of 
niet behandelen en wat te doen als een bepaalde ernstige gezondheidssituatie zich voordoet. 
Een hulpmiddel om het onderwerp op te pakken is de tooltkit advance care planning (Laego, 2014) 
https://laego.nhg.org/sites/default/files/content/laego_nhg_org/images/toolkit_acp_levenseinde_aug_2
014_0.pdf 
 

10.1 Wilsverklaring 

 
In een schriftelijke wilsverklaring kan de patiënt wensen vastleggen op medisch gebied. De 
wilsverklaring wordt opgesteld voor een situatie waarin een patiënt zijn wensen niet meer kenbaar kan 
maken. Iedereen kan een wilsverklaring naar wens samenstellen.  
 
In een wilsverklaring kunnen verschillende zaken vastgelegd worden: 

• Behandelverbod  
Bij een behandelverbod wordt vastgelegd onder welke omstandigheden de patiënt medische 
behandelingen weigert te ondergaan. Bijvoorbeeld als de patiënt in coma ligt of door een 
ziekte niet meer aanspreekbaar is. Bij een behandelverbod wordt ook geen voedsel en vocht 
toegediend. 

• Euthanasieverklaring 
In een euthanasieverklaring wordt vastgelegd onder welke omstandigheden de patiënt wil dat 
de arts euthanasie uitvoert. Aangegeven moet worden in welke situatie er, in de ogen van de 
patiënt, sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een arts is niet verplicht om een 
euthanasieverzoek uit te voeren. 

• Verklaring niet-reanimeren 
In een verklaring niet-reanimeren wordt vastgelegd dat de patiënt niet gereanimeerd wil 
worden. Er kan hiervoor ook een niet-reanimerenpenning aangevraagd worden bij de 
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). 

• Vertegenwoordiger aanwijzen 
In de wilsverklaring ook aangeven worden wie de vertegenwoordiger is. De vertegenwoordiger 
mag namens de patiënt met de arts in gesprek gaan over de medische behandeling. En 
eventueel beslissingen nemen als de patiënt dit niet meer zelf kan. 

 

Vastleggen wilsverklaring 
Een geldige wilsverklaring is opgesteld uit vrije wil door een wilsbekwame patiënt en is schriftelijk 
vastgelegd, ondertekend en voorzien van naam, voornamen, geboortedatum en datum van 
ondertekening (eventueel geboorteplaats). 
Een NR-penning bevat opdracht, naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, handtekening en 
foto van de patiënt. 
 

De wilsverklaring is bij voorkeur kenbaar gemaakt door patiënt aan naasten en/of behandelaar. De 
patiënt is verantwoordelijk voor communicatie naar familie en naasten. 
De huisarts bespreekt de wilsverklaring met de patiënt en zorgt dat informatie wordt gedeeld met 
waarnemers, HAP, specialisten, thuiszorg. 
In het HIS wordt een wilsverklaring gerapporteerd onder episode ICPC A 20. 
 
Zie MCCE-afspraak: http://www.mcce.nl/werkafspraken/non-reanimatie-beleid 

https://laego.nhg.org/sites/default/files/content/laego_nhg_org/images/toolkit_acp_levenseinde_aug_2014_0.pdf
https://laego.nhg.org/sites/default/files/content/laego_nhg_org/images/toolkit_acp_levenseinde_aug_2014_0.pdf
http://www.mcce.nl/werkafspraken/non-reanimatie-beleid
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11. Kwaliteitsmanagement 
  

11.1 Managementinformatiesysteem 

 
Het doel van een managementinformatiesysteem is om een proces van continue verbetering te 
bewerkstelligen. Daarvoor zijn er meetgegevens, indicatoren, nodig om het proces te kunnen 
evalueren. Vervolgens kunnen aan de hand van de uitkomst van de indicatoren acties worden uitgezet 
om een continue verbetercyclus te realiseren die de kwaliteit van het zorgprogramma ten goede komt. 
Een gangbare indeling in indicatoren is procesindicatoren en uitkomstindicatoren. Uitkomstindicatoren 
zijn bij ouderen lastig te meten omdat normen en doelen die ouderen zelf hebben en de kwaliteit van 
hun leven beïnvloeden erg verschillend zijn. In dit zorgprogramma is er voor gekozen om voorlopig te 
richten op meten van procesindicatoren, gericht op afstemming en samenwerking. 
 
Een voorwaarde voor het efficiënt meten van indicatoren is dat ze gemakkelijk te verzamelen zijn. Het 
doel is dat de indicatoren automatisch door het ICT-systeem worden verzameld op zowel praktijk-, 
groeps- als zorggroep niveau. Huisartsen Eemland Zorg zal praktijken/samenwerkingspartners 
ondersteunen door rapportages van meetwaarden te maken, en gegevens zo aan te leveren dat de 
huisartsenpraktijken zich kunnen spiegelen aan het gemiddelde en best practice van de gehele 
zorggroep. 
 
Hieronder volgen de indicatoren die uit het ICT-systeem gehaald kunnen worden, waarbij het telkens 
gaat om de verhouding tussen indicator en het totaal aantal geincludeerde patienten: 

1. % patiënten met een ingevulde GFI 
2. % patiënten met een individueel zorgbehandelplan 
3. % patiënten die een inlog hebben in het ICT-systeem 
4. % patiënten met een actieve wilsbeschikking 
5. % patiënten met een WVP-consult 
6. % patiënten met een SO-consult 

 
Hieronder volgen de indicatoren die gewenst zijn maar nog niet uit het ICT-systeem gehaald kunnen 
worden: 

1. Aantal praktijken die klein MDO houden/totaal aantal praktijken die mee doen met het 
zorgprogramma in % 

2. Aantal praktijken die groot MDO houden/totaal aantal praktijken die mee doen met het 
zorgprogramma in %  

3. Aantal patiënten met een SO-consult/totaal aantal geincludeerde complex kwetsbare 
patiënten in % 

4. Aantal patiënten die minstens 1 keer per jaar in het groot MDO zijn besproken/totaal aantal 
geincludeerde complex kwetsbare patiënten in % 

5. Aantal patiënten die in de afgelopen 2 jaar in het polyfarmacie overleg zijn besproken/totaal 
aantal geincludeerde patiënten met polyfarmacie in % 

6. % patiënten met een WVP zorgleefplan zichtbaar in het ICT-systeem 
7. % patiënten die minstens 1 keer per jaar in het klein MDO zijn besproken 

 

11.2 Verdere kwaliteitsmanagement 

 
In dit zorgprogramma gaan we ervan uit dat de verschillende professionals binnen hun eigen 
organisatie gebruik maken van de geldende kwaliteitsrichtlijnen en toetsingsmogelijkheden.  
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12. Bijlage GFI 
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13. Bijlage MMSE 
 
 
 
Instructie 
Ik ga u een aantal vragen stellen om de werking van uw geheugen en concentratie na te gaan. De 
meeste vragen zijn gemakkelijk (scoor een punt voor elk juist item). 
Oriëntatie in tijd (max. score = 5) score = .. 
1. Welk jaar is het? 
2. Welk seizoen is het? 
3. Welke datum is het? 
4. Welke dag is het? 
5. Welke maand is het? 
 
Oriëntatie in plaats (max. score = 5) score = .. 
1. Kunt u mij vertellen in welke provincie u nu bent? 
2. Kunt u mij vertellen in welke stad u nu bent? 
3. Kunt u mij vertellen in welk gebouw u nu bent? 
4. Kunt u mij vertellen op welke afdeling u nu bent? 
5. Kunt u mij vertellen op welke verdieping u nu bent? 
 
Registratie (max. score = 3) score = .. 
Ik noem u zo drie voorwerpen. Nadat ik ze heb opgenoemd, wil ik dat u ze herhaalt. Probeert te 
onthouden welke het zijn, want ik zal ze opnieuw vragen over een paar minuten. (Scoor eerste poging, 
maar herhaal totdat alle drie geleerd zijn). 
1. Boek    2. Plant   3. Molen 
 
Aandacht (max. score = 5) score = .. 
a. Wilt u van 100 zeven aftrekken, dan daar weer zeven aftrekken en zo doorgaan? Scoor een punt 
per goed antwoord, d.w.z. als het verschil 7 bedraagt. Niet verder doorgaan dan 65). Noteer exact alle 
antwoorden van de patiënt: 100-7 = ...., ...., ...., ..., .... 
b. Wilt u het woord WORST van achteren naar voren spellen? (Scoor een punt per goede letter in 
juiste volgorde) Noteer: T S R O W........ 
Scoor de hoogste score van 4a of 4b. 
 
Geheugen (max. score = 3) score = .. 
Noemt u nogmaals de drie woorden van zojuist? 
1. Boek         2. Plant      3. Molen 
 
Taal (max. score = 2) score = .. 
1. Wat is dit? (wijs een potlood of pen aan) 
2. Wat is dit? (Wijs een horloge aan) 
(Beide voorwerpen worden goed benoemd: 2 punten; slechts één voorwerp wordt goed benoemd: 1 
punt; geen enkel voorwerp wordt goed benoemd: 0 punten). 
 
Taal (max. score = 1) score = .. 
Wilt u de volgende zin herhalen: 'Nu eens dit en dan weer dat.' 
(Scoor een punt als de complete zin goed is; er is slechts een poging toegestaan). 
 
Commando's (max. score = 3) score = .. 
(Lees eerst de instructie voor, geef dan het papier) 

Ik geef u een stukje papier. Wilt u dit in uw rechterhand nemen, het in tweeën vouwen 

en weer op uw schoot neerleggen? 
1. Papier in rechterhand nemen 
2. Papier in tweeën vouwen 
3. Papier in schoot neerleggen 
(Scoor iedere goede handeling) 
Lezen (max. score = 1) score = .. 
Wilt u dit lezen en opvolgen: 'Sluit uw ogen' 
(Toon vel met deze opdracht) 
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Schrijven (max. score = 1) score = .. 
Wilt u voor mij een zin opschrijven? 
Tekenen (max. score = 1) score = .. 
 
Hier is een tekening. Wilt u deze natekenen? 
(Toon vel met opdracht) 
 
Totaal score                         
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Sluit uw ogen 
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Toelichting scoring gestandaardiseerde MMSE (RM Kok, FRJ Verhey (2002)) 
 
Algemene instructies 

1. Zorg dat voor het starten van de afname de persoon tegenover u zit. Beoordeel of iemand u 
verstaat en begrijpt middels eenvoudige vragen zoals 'Wat is uw naam?' Zorg dat de persoon de 
beschikking heeft over eventuele gehoorapparaten en brillen. 

2. Introduceer uzelf en probeer de persoon op zijn/haar gemak te stellen. Vraag toestemming om 
vragen te mogen stellen, zoals "Vindt u het goed dat ik u enige vragen over het geheugen stel?'. Dit 
kan helpen om paniekreacties te voorkomen. 

3. Stel iedere vraag maximaal 3 keer, tenzij anders aangegeven. Als de persoon geen antwoord geeft, 
scoor 0. 

4. Als de persoon incorrecte antwoorden geeft, scoor 0. Geeft geen hints, stel de vraag nogmaals. 
Accepteer het antwoord, stel de vraag niet opnieuw, geef geen suggesties of fysieke duidingen 
zoals hoofd schudden, etc. 

5. Benodigde hulpmiddelen zijn: een horloge, een pen, potlood/gum en papier. Een blaadje met hierop 
'sluit uw ogen' in grote letters en de figuur is eveneens nodig. 

6. Als iemand vraagt 'wat zegt u' geef geen uitleg of begin een gesprek, herhaal slechts dezelfde 
aanwijzing tot maximaal 3 keer. 

7. Als de persoon u onderbreekt met b.v. de vraag 'Waar is dit voor', antwoordt met 'Ik zal het u 
uitleggen over enkele minuten als we klaar zijn. Kunnen we nu alstublieft doorgaan, we zijn bijna 
aan het eind'. 

 
Afname - en scorings-instructies 

Vraag 1. Geef 10 seconden voor ieder antwoord. Alleen exacte jaar is goed. Gedurende de laatste 
week van het oude seizoen, of de eerste week van het nieuwe seizoen reken beide 
seizoenen goed. Reken zowel 1 maart als 21 maart goed voor het begin van de lente, 
enzovoorts. Op de eerste 2 dagen van een nieuwe maand en laatste 2 dagen van de 
vorige maand reken beide maanden goed. Accepteer 2 dagen ernaast m.b.t. datum. 
Alleen exacte weekdag is goed. 

Vraag 2. Geef 10 seconden voor ieder antwoord. Accepteer alleen exact goede antwoorden. Indien 
de patiënt niet opgenomen is vraag dan in welke straat we zijn en in welke kamer we zijn, 
in plaats van de naam van het ziekenhuis en de afdeling. 

Vraag 3. Zeg de woorden langzaam met een interval van ongeveer 1 seconde. Geef 1 punt voor 
ieder goed antwoord bij eerste poging. Geef 20 seconden voor het antwoord. Als de 
persoon niet alle 3 voorwerpen genoemd heeft, herhaal ze tot de persoon ze heeft geleerd 
tot een maximum 5 van herhalingen. 

Vraag 4. Schrijf de antwoorden van de persoon op. Als iemand is begonnen -onderbreek niet- laat 
hem/haar doorgaan tot 5 aftrekkingen zijn gemaakt. Als de persoon stopt voordat 5 
aftrekkingen zijn gemaakt herhaal maximaal 3 maal de oorspronkelijke instructie ' blijf 7 
aftrekken van wat er is overgebleven'. 

  Scoringsvoorbeelden: 93, 86, 79, 72, 65      
93, 88, 81, 74, 67      
92, 85, 78, 71, 64      
93, 87, 80, 73, 64      
92, 85, 78, 71, 63      
93, 87, 80, 75, 67      
93, 87, 81, 75, 69      

5 punten (allen goed) 
4 punten (4 goed, 1 fout) 
4 punten (4 goed, 1 fout)  
3 punten (3 goed, 2 fout) 
3 punten (3 goed, 2 fout) 
2 punten (2 goed, 3 fout) 
1 punt (1 goed, 4 fout) 

Als het rekenen niet lukt ga dan over tot het achteruit spellen van het woord "worst". 
Reken van deze 2 opdrachten de hoogste score. 
Instructie; 'Wilt u het woord "'worst" achterstevoren spellen?". Geef 30 seconden de tijd 
hierbij. Als de persoon het woord "worst" niet kan spellen, zelfs niet met hulp, scoor dan 0. 
Scoringsvoorbeelden spelling: 

ontbreken van 1 letter, b.v. tsrw, trow, tsow, tsro      score 4 

ontbreken van 2 letters, b.v. tsr, sro, tsw      score 3 

omkering van 2 letters, b.v. tsorw, trsow, tsrwo, tswor      score 3 

ontbreken of omkeren van 3 letters, b.v. torsw, ts, ow      score 2 

omkeren van 4 letters, b.v. trswo, strwo      score 1 
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Vraag 5. 
 

Scoor 1 punt voor ieder goed antwoord, ongeacht de volgorde. Neem 20 seconden voor 
het antwoord. 

Vraag 6. Scoor 1 punt voor ieder goed antwoord.  
Laat een horloge zien. Accepteer 'polshorloge' of 'horloge', maar niet 'klok' of 'tijd' o.i.d. 
Geef 10 seconden voor het antwoord. 
Laat een pen zien. Accepteer alleen pen en niet bijvoorbeeld potlood. Geef 10 seconden 
voor het antwoord. 

Vraag 7. Reken alleen het exacte antwoord goed. 

Vraag 8. Geef papier met daarop 'sluit uw ogen'. Als persoon alleen leest en de ogen niet sluit, 
herhaal maximaal drie maal de zin 'Wilt u deze woorden lezen en dan doen wat er staat'. 
Geef 10 seconden, geef alleen 1 punt als de persoon de ogen sluit. De persoon hoeft niet 
hardop voor te lezen wat er staat. 

Vraag 9. Neem een stuk papier, houdt het vast recht voor de persoon en zeg het volgende: 'Wilt u 
dit papiertje pakken met uw rechterhand, het dubbelvouwen en het op uw schoot leggen? 
Herhaal deze opdracht niet. Geef 30 seconden. Scoor 1 punt voor iedere correct 
uitgevoerde instructie. 

Vraag 10. Geef 30 seconden. Scoor 1 punt als de zin een onderwerp en gezegde heeft en betekenis 
heeft. Negeer spellingfouten. 

Vraag 11. Leg de figuur, papier, pen of potlood en gum voor de persoon neer. Sta meerdere 
pogingen toe tot de patiënt klaar is en het papier terug geeft. Scoor 1 punt voor een correct 
getekend diagram. De persoon moet een vierhoek hebben getekend tussen twee 
vijfhoeken in. Maximaal toegestane tijd; 1 minuut. 

 
De NHG standaard beschrijft dat een MMSE score van 28 of hoger als normaal cognitief functioneren 
kan worden gezien. 
 
 

Totaaloverzicht MMSE 

Datum 
MMSE 

       

Score 
 

       

Ingevuld 
door 
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14. Bijlage Privacyreglement 
 
 
Reikwijdte van het reglement 
Het reglement is van toepassing op de registratie van patiëntgegevens in het systeem voor Huisartsen 
Eemland Zorg en met inachtneming van de van toepassing zijnde KNMG-richtlijnen en de bepalingen 
uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit reglement is een onderdeel van het contract en 
met het ondertekenen van het contract gaat men tevens akkoord met dit reglement en legt men deze 
verplichting ook op aan de bewerkers en medewerkers die onder de hoofdbehandelaar toegang 
hebben verkregen tot systeem. 
 
Verantwoordelijke 
Houder van de persoonsregistratie is Huisartsen Eemland Zorg. De patiëntgegevens worden door het 
ICT-systeem ten behoeve van Huisartsen Eemland Zorg opgeslagen in een database, welke op twee 
afzonderlijke locaties wordt bewaard. Het ICT-systeem garandeert dat zij de door haar opgeslagen 
data niet zal verstrekken aan derden en op een adequate wijze zal beschermen tegen eventuele 
inbreuk door derden.  
 
Doelstelling van de registratie en opgenomen patiëntgegevens 

• Verantwoorde zorgverlening aan patiënten 

• Verslaglegging aan de hoofdbehandelaar (huisarts of specialist)  

• Klachtenbehandeling 

• Kwaliteitsbevordering 

• Facturering 
 
Toestemming van patiënt voor het verwerken van zijn patiëntgegevens is: het beschikbaar stellen van 
de patiëntgegevens aan een groep van zorgverleners voor zover dat noodzakelijk is voor een goede 
behandeling of verzorging van de patiënt.  
Het beschikbaar stellen van patiëntgegevens is een belangrijk onderdeel van het zorgprogramma, 
maar kan niet plaatsvinden zonder toestemming van de patiënt. 
De patiënt dient uitdrukkelijke toestemming te geven, dat is: 
‘Uiting door de Betrokkene in woord, geschrift of gedrag, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan zijn 
wil toestemming te verlenen voor het verwerken c.q. verstrekken van zijn persoonsgegevens’ (EGiZ 
gedragscode, KNMG e.a. 2014) 
 
In de WGBO (implementatie van de WGBO, KNMG 2004) wordt voor keten, netwerk, transmurale-
zorgprogramma’s beschreven dat een zorgprofessional die in het kader van ketenzorg gegevens wil of 
moet verstrekken aan een opvolgende zorgverlener ervan uit mag gaan dat de patiënt hier 
toestemming voor heeft gegeven onder de volgende voorwaarden: 

• de patiënt moet van tevoren goed zijn geïnformeerd over de reikwijdte van de keten en over 
de hulpverleners die over zijn gegevens moeten kunnen beschikken wanneer dat noodzakelijk 
is voor een goede behandeling of verzorging 

• het moet gaan om concrete situaties 

• het moet voor de patiënt duidelijk zijn dat gegevens voor zorgdoeleinden worden verstrekt  

• de patiënt heeft geen bezwaar gemaakt  

• de gegevensverstrekking blijft beperkt tot gegevens die noodzakelijk zijn voor de ontvanger 
NB: voor het verstrekken van gegevens aan een andere hulpverlener in verband met een nieuwe 
hulpvraag buiten de keten moet de patiënt expliciet toestemming geven. 
 
Voor inclusie in het zorgprogramma is het de huisarts die daar verantwoordelijk voor is om de patiënt 
te informeren, om toestemming te vragen en dit vast te leggen. Na het uitreiken van de patiëntenfolder 
rapporteert de huisarts dat de informatie gegeven is zoals hierboven beschreven (aandachtsbolletjes) 
en de patiënt toestemming heeft gegeven voor inclusie in het zorgprogramma. 
Bewaartermijn 
De bewaartermijn van patiëntgegevens is conform de geldende wetgeving 15 jaar en kan worden 
verlengd om de continuïteit van de zorg te waarborgen. De patiënt heeft het recht om een verzoek in 
te dienen om zijn gegevens eerder te laten vernietigen.  
 
Toegang tot de gegevens hebben: 
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• De behandelaars die direct betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt; huisarts, POH en 
doktersassistentes. 

• De behandelaars in de keten op verzoek van de huisarts; WVP en SO, na toestemming van 
de patiënt. 

• Overige behandelaars na toestemming van de patiënt op verzoek van de huisarts op het 
moment van verwijzing, bijvoorbeeld naar diëtist of fysiotherapeut. 

• Administraties van bovengenoemde (mede) behandelaars ten behoeve van de planning 

• De helpdesk van Huisartsen Eemland Zorg ten behoeve van implementatie, ondersteuning en 
begeleiding bij het gebruik van het ICT-systeem door huisartsen en POH-ers op 
praktijkniveau. 

• Projectgroep van Huisartsen Eemland Zorg ter verbetering van de kwaliteit van de 
patiëntenzorg 

• Medewerkers van het ICT-systeem voor het bewaren van de gegevens en uitsluitend op 
verzoek in patiëntgegevens voor begeleiding van de helpdesk van Huisartsen Eemland Zorg 
op ICT-gebied. De zorgverzekeraar en/of andere onderzoeksinstanties kunnen alleen na 
goedkeuring van de huisarts, geanonimiseerde patiëntgegevens ontvangen 

 

Functionaris Aard van de gegevens digitaal logboek 

 NAW Volledige Medisch 
(ouderenzorg 
gerelateerd) 

Beperkte relevante 
medische gegevens 

Huisarts, doktersassistent, 
POH, SO, WVP 

X X  

Diëtist, ergotherapeut, 
fysiotherapeut 

X  X 

Planning, administratie X   

Commissie kwaliteit   X 

Helpdesk Huisartsen Eemland 
Zorg 

X  X 

ICT systeem X   

 
Omgang met patiëntgegevens 

• De personen die toegang hebben tot de patiëntgegevens nemen uitsluitend kennis van deze 
gegevens voor zover dit voor de uitvoering van hun taak noodzakelijk is.  

• De personen die toegang hebben tot de patiëntgegevens zijn verplicht de gegevens waarvan 
zij kennisnemen, geheim te houden. 

• De personen die toegang hebben tot de patiëntgegevens zorgen voor voldoende technische 
en organisatorische waarborgen ter beveiliging tegen verlies of onrechtmatig gebruik van de 
inlogcode, wachtwoord en patiëntgegevens. 

• De huisarts is verantwoordelijk voor het voorafgaand informeren van de patiënt over de 
verwerking van zijn gegevens door Huisartsen Eemland Zorg en zijn rechten op inzage, 
correctie en verzet. 

• De personen die toegang hebben tot de patiëntgegevens zijn niet gerechtigd om zonder 
overleg of afstemming met de behandeld arts patiëntgegevens ter inzage te geven of 
afschriften aan derden te verstrekken. 

• Deze persoon brengt na bijzonder overleg of afstemming met de behandelend arts geen 
inhoudelijke wijzigingen aan en/of verwijdert geen gegevens, tenzij het onmiskenbaar foutieve 
administratieve gegevens betreft.   
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15. Bijlage Klachtenreglement 
 
Huisartsen Eemland Zorg is aangesloten bij de Klachtenregeling Huisartsenzorg Midden-Nederland. 
De klachtencommissie is opgericht om alle klachten over huisartsen te behandelen. De 
klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt ook klachten over aangesloten zorggroepen. Klachten 
over andere disciplines dan huisartsen, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, etc. dient u in te dienen bij 
de Klachtenregeling voor de betreffende beroepsgroep. 
De klachtencommissie is onafhankelijk. De klachtencommissie heeft als taak te bepalen of een klacht 
gegrond is. Ook kan de klachtencommissie een aanbeveling doen. De klachtencommissie kan géén 
schadevergoeding toekennen. 
 
Aan de advisering, bemiddeling en behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn voor de 
patiënt geen kosten verbonden. Informatie over de klachtencommissie en haar werkwijze kunt u 
vinden op www.klachtenregelingmiddennederland.nl  
 
De huisarts heeft contractueel toestemming aan Huisartsen Eemland Zorg gegeven om op verzoek 
van de Klachtenregeling Huisartsenzorg naam en relevante gegevens betreffende de klacht aan de 
Klachtenregeling Huisartsenzorg te verstrekken. Indien een huisarts in het kader van werkzaamheden 
voor Huisartsen Eemland Zorg wordt aangeklaagd via de Klachtenregeling Huisartsenzorg, informeert 
de huisarts de directeur van Huisartsen Eemland Zorg over de tegen hem/haar gerichte klacht.  
 
Klachten kunnen alleen schriftelijk ingediend worden bij de huisarts, Huisartsen Eemland Zorg of de 
klachtenregeling:  
per post: Postbus 20056, 3502 LB Utrecht 
per e-mail: klachtencommissie@klachtenregelingmiddennederland.nl  
 

 

 

http://www.klachtenregelingmiddennederland.nl/
mailto:%20klachtencommissie@klachtenregelingmiddennederland.nl
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16. Bijlage Patiëntenfolder 

.  

Zorgprogramma voor ouderen  
 
Uw huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige heeft u geadviseerd deel te 
nemen aan het zorgprogramma voor ouderen. In deze folder leggen wij u uit wat dit 
zorgprogramma inhoudt, zodat u zelf een weloverwogen besluit kunt nemen om deel te 
nemen aan dit programma. 
 
Iedereen wil graag gezond oud worden, maar soms komt de ouderdom met gebreken. Er kan 
sprake zijn van afname van krachten, meerdere chronische ziekten en/of beperkingen in 
functioneren.  Hierdoor kunnen ouderen meer hulpbehoevend worden en afhankelijk van 
familie, buren en professionele zorgverleners. Een kleine verandering kan dan soms grote 
gevolgen hebben voor uw gezondheid en/of de situatie waarin u zich bevindt. U kunt zelf 
wat doen om risico’s op ziekte en kwetsbaarheid te verminderen, zoals een gezond 
eetpatroon, zoveel als mogelijk in beweging blijven en gebruik maken van uw netwerk, zoals 
familie, vrienden, vereniging en kerk. U kunt ook steun en advies vragen aan uw 
zorgverleners. 
 
Wat is een zorgprogramma? 
In het zorgprogramma werken zorgverleners samen. Het doel is om u te helpen om zo lang 
en zo prettig mogelijk zelfstandig te wonen en het leven te leiden dat u wenst, waarbij u de 
regie heeft. De zorg wordt op elkaar afgestemd in een multidisciplinair overleg, waarbij 
huisarts, praktijkverpleegkundige, wijkverpleegkundige en soms de specialist 
ouderengeneeskunde aanwezig zijn.  De zorg wordt vastgelegd in een gezamenlijk 
individueel zorgbehandelplan waarin staat wie er betrokken zijn bij uw zorg en wordt 
vastgelegd wat uw wensen zijn ten aanzien van de zorg. 
 
Wie zijn uw behandelaars? 
U en uw naaste(n) worden actief betrokken bij overleg over uw behandeling. Uw huisarts en 
praktijkondersteuner blijven uw hoofdbehandelaar. De wijkverpleegkundige, werkzaam voor 
de thuiszorg, komt bij u thuis voor de verpleegkundige zorg en is uw eerste aanspreekpunt. 
Bij hem/haar kunt u altijd terecht met vragen. De apotheker levert en bewaakt uw 
medicijnen en geeft u daarover uitleg. De specialist ouderengeneeskunde ondersteunt de 
huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige als coach en als vraagbaak. Ook 
anderen kunnen deel uitmaken van uw behandelteam. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld de 
fysiotherapeut, de (sociale) wijkteams of dementieconsultent. Dit is afhankelijk van uw 
persoonlijke situatie.  
 
Worden er extra kosten voor berekend? 
Dit zorgprogramma valt onder de reguliere huisartsenzorg of wijkverpleging. Deze kosten 
vallen onder de basisverzekering en u hoeft hier geen bijdrage over te betalen.  
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Wat is een digitaal logboek? 
Alle informatie over uw gezondheid leggen uw zorgverleners vast in één elektronisch 
systeem, een digitaal logboek. Dit is iets anders dan het landelijke EPD (Elektronisch 
Patiënten Dossier) dat weleens in het nieuws is geweest en het is ook niet uw volledige 
huisartsendossier. In het digitaal logboek staan alleen gegevens die van belang zijn voor het 
zorgprogramma ouderen, zoals het zorgleefplan van de thuiszorg, uw medicatie, korte 
medische voorgeschiedenis voor zover relevant, uw contactpersonen en het individueel 
zorgbehandelplan. Als u vindt dat bepaalde gegevens onjuist of niet relevant zijn, heeft u het 
recht op aanvulling, correctie, afscherming of vernietiging. U kunt ook uw toestemming voor 
dit programma intrekken.  
 
Wie mag er in uw digitaal logboek kijken? 
De informatie in uw digitaal logboek is persoonlijk en vertrouwelijk. Alleen uw eigen 
behandelteam; huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en specialist 
ouderengeneeskundige hebben toegang tot uw gegevens. Verwijst uw arts u door naar een 
andere zorgverlener, bijvoorbeeld de fysiotherapeut of diëtist, dan gebeurt dat altijd in 
overleg met u en zal uw huisarts uw digitaal logboek met uw goedvinden toegankelijk maken 
voor die andere zorgverlener. Omdat uw zorgverleners vervolgens hetzelfde systeem 
gebruiken, zijn en blijven ze goed op de hoogte van uw gezondheid en actuele 
behandeldoelen. De zorgverzekeraar heeft geen inzage in uw digitaal logboek. 
 
Kunt u zelf ook in uw digitaal logboek kijken? 
Ja, dat kan zeker! Omdat u zelf een belangrijke rol speelt bij uw behandeling, kunt u thuis via 
het internet inloggen in uw digitaal logboek. De internetverbinding is beveiligd met onder 
andere een zelfgekozen wachtwoord. U ziet wat de uitslag van het bloedonderzoek is, het 
individueel zorgbehandelplan waarin staat welke afspraken er met u zijn gemaakt en welke 
adviezen u ontvangen heeft. Ook kunt u zelf gegevens toevoegen, bijvoorbeeld uw 
bloedsuikerwaarden of bloeddruk. U kunt deze gegevens delen met uw betrokken 
zorgverleners.  
 
Hoe krijgt u toegang? 
Uw zorgverlener heeft een formulier om de toegang tot het digitaal logboek aan te vragen. 
De mantelzorger kan dit ook namens u aanvragen. Dit ondertekent u beiden en vervolgens 
stuurt u het volledig ingevulde formulier retour naar onderstaand adres. U krijgt vervolgens 
via de post uw gebruikersnaam en via de mail het wachtwoord. Het digitaal logboek is ook 
geschikt voor de minder ervaren computergebruiker. Als u al gewend bent om te e-mailen, 
dan heeft u waarschijnlijk genoeg aan de handleiding. Deze kunt u vinden op de website 
www.diamuraal.nl, www.huisartseneemland.nl of aanvragen bij Huisartsen Eemland Zorg.   
 
Wat doet Stichting Huisartsen Eemland Zorg? 
 
Stichting Huisartsen Eemland Zorg zorgt ervoor dat de zorgverleners die betrokken zijn bij 
uw behandeling intensief samenwerken. Huisartsen Eemland Zorg werkt achter de schermen 
en biedt zelf geen zorg. Dat wordt door uw huisarts en andere betrokken zorgverleners 
gegeven. Huisartsen Eemland Zorg beheert het digitaal logboek en heeft een helpdesk om u 
bij het gebruik hiervan te ondersteunen. Dus heeft u vragen over het digitaal logboek dan 
kunt u contact opnemen met Huisartsen Eemland Zorg, maar als u vragen heeft over uw 

http://www.diamuraal.nl/
http://www.huisartseneemland.nl/
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behandeling neem dan contact op met uw huisarts of uw casemanager (meestal 
wijkverpleegkundige).  
 
Vragen?  
 
Kijk dan op www.diamuraal.nl of www.huisartseneemland.nl. Of stel uw vraag per e-mail 
info@huisartseneemland.nl of telefonisch: 0900-5552288. 
Stichting Huisartsen Eemland Zorg 
Antwoordnummer 7061 (geen postzegel nodig) 
3800 TB Amersfoort 

http://www.diamuraal.nl/
http://www.huisartseneemland.nl/
mailto:info@huisartseneemland.nl
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Gebruikte internetsites:   
 
https://www.nhg.org  
www.verenso.nl 
www.platformouderenzorg.nl 
http://www.voedingscentrum.nl  
http://www.hartstichting.nl  
http://www.fto.nl 
http://www.artsenwijzer.info/ 
www.ephor.nl 
www.rijksoverheid/nl/levenseindeeneuthanasie  
http://www.platformouderenzorg.nl/uploads/files/downloads/toolbox_interventies_14.3.pdf 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/eigen-regie-ouderen.html 
www.mcce.nl 
https://laego.nhg.org/sites/default/files/content/laego_nhg_org/images/toolkit_acp_levenseinde_aug_2
014_0.pdf 
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