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1 Inleiding  

 
Deze richtlijn met werkafspraken is voortgekomen uit de wijze waarop de afgelopen jaren ervaring is opgedaan met 

complexe ouderenzorg, georganiseerd onder regie van de huisarts in de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, 

Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.  

Deze richtlijn is bedoeld voor alle professionals, die binnen dit samenwerkingsverband VKO een rol hebben. VKO 

staat voor Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen en Opvolging.  

De richtlijn is ontwikkeld door de leden van de stuurgroep VKO Bergen op Zoom en de stuurgroep VKO Roosendaal 

met input uit de praktijk. Deze richtlijn sluit aan bij handreiking “Zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn” 

(Vilans, 2014).  

In de  versie van 2016 is een bijlage IIII toegevoegd die in de praktijk gebruikt wordt als evaluatie instrument. Jaarlijks 
is er een update van deze richtlijnen. In 2017 zullen de resultaten uit het onderzoek “ Vroegsignalering Kwetsbare 
Ouderen en Opvolging (VKO)”verwerkt worden. 
 

 

Hoofdstuk 2 start met de visie op kwetsbare ouderenzorg en de doelstelling van het samenwerkingsverband VKO. 

Hoofdstuk 3 geeft de inhoud van het model weer aan de hand van zes kenmerken. Bij elk kenmerk wordt de 

werkwijze weergegeven. Dit kan globaal, exacter (richtlijn) of nog exacter (procedure). In hoofdstuk 4 wordt 

stilgestaan bij de rollen van de professionals. De richtlijn sluit af met enkele initiatieven voor het borgen van de 

kwaliteit van de aanpak VKO (hoofdstuk 5) en een toelichting op de mogelijkheden voor financiering (hoofdstuk 6). 
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2 Visie op zorg aan kwetsbare ouderen  

2.1 Achtergrond   

Als gevolg van de dubbele vergrijzing stijgt het aantal ouderen sterk in de komende decennia. Volgens prognoses zijn 

er in 2025 4 miljoen 65-plussers en is dan 22% van de totale bevolking ouder dan 65 jaar (Giesbers, Verweij, Beer, 

2013).  

 

Met het stijgen van de leeftijd worden veel ouderen vroeger of later met complexe problematiek geconfronteerd. Bij 

complexe problematiek is sprake van één of meer van de volgende problemen, die vaak met elkaar interacteren: 

cognitieve beperkingen, handicaps, psychosociale problematiek, multimorbiditeit,  polyfarmacie en maatschappelijk 

isolement (LHV, 2009). Het aantal ouderen met multimorbiditeit stijgt van een miljoen (2010) naar anderhalf miljoen 

in 2020. Daarbinnen verdubbelt het aantal patiënten met dementie tot circa 400.000 in 2050 (Huijsman, 2010). 

 

Een aantal ouderen is verhoogd kwetsbaar (frail). Kwetsbaarheid is gedefinieerd als een proces van het 

opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren, waardoor de kans op 

negatieve gezondheidsuitkomsten als functiebeperkingen, opname in het ziekenhuis of verpleeghuis en vroegtijdig 

overlijden wordt vergroot (SCP, 2011).  

 

Op oudere leeftijd wordt het sociale netwerk rondom ouderen steeds kleiner. Door het wegvallen van bijvoorbeeld 

een partner en het letterlijk minder worden van het aantal familieleden en kennissen om hen heen. Daarmee neemt 

ook het aantal sociale activiteiten steeds meer af. Het gevoel van menselijk geluk is een belangrijke graadmeter in 

deze. Neemt deze af bij ouderen dan neemt de focus op lichamelijke gebreken over het algemeen behoorlijk toe. 

Welzijnsactiviteiten in het leven van ouderen op de volgende aspecten zijn dan ook van essentieel belang:  

- Eigen regie: het belang van zelfstandigheid, ouderen moeten zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen blijven 

inrichten.  

- Eigen werkzaamheid: als ouderen zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen, geeft dat behoud van eigenwaarde, 
activeert het de lichaamsfuncties en houdt de geest alert (use it or lose it).  

- Een stevig sociaal netwerk: familie, vrienden vrijwilligers, buurtbewoners, veel contacten en activiteiten.  
- Bij een groep horen: ouderen willen naast het individueel vrij en zelfstandig zijn ook graag tot een 

gemeenschap behoren. Clubs, workshop bijeenkomsten, beweeg-, leefstijl- en ontspanningsactiviteiten, e.d. 
welke bijdragen aan de vitaliteit van ouderen, zowel mentaal als fysiek. 

 

De prevalentie van kwetsbaarheid ligt vanaf 65 jaar op 14,5% bij mannen en 20,7% bij vrouwen. Het verlies van 

lichamelijke en geestelijke vitaliteit is dan zodanig, dat kleine incidenten al snel leiden tot meerdere klachten en een 

verdere verstoring van de zelfredzaamheid (KNMG, 2010).  

 

De problemen die optreden als gevolg van kwetsbaarheid en dementie manifesteren zich op medisch, zorg en 

welzijnsvlak. Dit vraagt om een integrale en proactieve werkwijze vanuit diverse partijen op het gebied van 

behandeling, zorg, welzijn en wonen. Ook casefinding of vroegsignalering van kwetsbaarheid, periodieke screening 

op polyfarmacie en systematische functionele diagnostiek maken hiervan deel uit (LHV, 2009). In de zorg en 

ondersteuning voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn vormt de huisartsenzorg de basis. De aanpak 

Vroegsignalering Kwetsbare ouderen en Opvolging (VKO)  geeft de huisarts toegang tot specifieke geriatrische 

expertise en ondersteuning   

2.2 Historie samenwerkingsmodel VKO in Roosendaal – Bergen op Zoom 

In de gemeente Roosendaal is in 2006 een Consultatiebureau voor Ouderen (CBO) opgezet. Het doel was door 

middel van samenwerking de expertise van de participerende organisaties te bundelen en zodoende een 

consultatiebureau voor ouderen vorm te geven, waar ouderen periodiek terecht konden voor een 

gezondheidsonderzoek (De Geus, Salden, 2011). 
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Uit de evaluatie van het CBO bleek dat de werkwijze kostbaar was, kwetsbare ouderen moeilijk bereikt werden, een 

relatie met de 1e lijn ontbrak, er sprake was van onterechte medicalisering en de tijdelijke projectmatige structuur 

niet wenselijk was (De Geus, Wijnen, Gobbens, 2010).  

Op basis van deze evaluatiepunten is gezocht naar een nieuwe werkwijze waarbij het gedachtegoed overeind blijft, 

namelijk de integrale kijk op de gezondheid van ouderen, het vroegtijdig identificeren van ziekten en aandoeningen 

en het bereiken van de écht kwetsbare ouderen.  

 

Het CBO wordt hierop omgevormd tot het VKO en er wordt een stuurgroep opgericht. In dit samenwerkingsverband 

(met een onafhankelijke voorzitter) zijn organisaties vertegenwoordigd vanuit de belangenbehartiging (de 

Seniorenraad), de sector welzijn (Stichting Traverse), verpleging en verzorging (Stichting Groenhuysen), thuiszorg 

(TWB, Thuiszorg met Aandacht), geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (GGZ Westelijk Noord Brabant) en de 

GGD West-Brabant. De Gemeente Roosendaal geeft financiële ondersteuning voor de coördinatie.  

 

Parallel aan deze ontwikkeling op gemeentelijk niveau is een samenwerkingsverband gestart tussen een 

huisartsenpraktijk in Roosendaal en Stichting Groenhuysen. ZonMw heeft vanuit het Programma “Op een lijn” twee 

jaar lang projectsubsidie verstrekt voor de ontwikkeling van dit concept (Projecttitel: Eerstelijns geriatrische zorg in 

de wijk: een laagdrempelig, multidisciplinair aanbod van zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken). 

 

In de loop van 2013 zijn in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen (regio Brabantse Wal) 

diverse praktijken gestart met het concept. In deze regio werken TWB, Thuiszorg met Aandacht en tanteLouise-

Vivensis nauw met elkaar samen.  

 

Zowel in de regio Roosendaal als in de regio Brabantse Wal is een stuurgroep actief.  

De stuurgroep Roosendaal bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de belangenbehartiging; de Seniorenrraad, 

Welzijnsorganisatie Stichting Traverse, VVT-instellingen Stichting Groenhuysen en TWB Thuiszorg met Aandacht, GGZ 

Westelijk Noord Brabant en GGD West-Brabant.  

De stuurgroep Brabantse Wal bestaat uit vertegenwoordigers van de Brabantse Wal gemeenten, de doelgroep zelf, 

Welzijnsorganisaties Stichting Welzijn Ouderen en Stichting Traverse, een huisarts, het Lievensberg ziekenhuis, VVT-

instellingen TWB Thuiszorg met Aandacht en tanteLouise-Vivensis, GGZ Westelijk Noord Brabant en GGD West-

Brabant. 

 

Op beleidsmatig niveau vindt afstemming plaats met de Zorggroep West-Brabant. De Zorggroep West-Brabant is een 

samenwerkingsverband van 90 huisartsen uit de regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen waar in totaal 

200.000 patiënten bij zijn aangesloten 

 

In 2014 wordt vanuit alle partijen ingezet op verdere ontwikkeling van het samenwerkingsconcept, onderzoek naar 

de effecten van dit model en het intensiveren van de samenwerking met de Zorggroep West-Brabant. De opvolging 

zal, nu de kwetsbaarheid van veel ouderen in kaart is gebracht, meer op de voorgrond komen.  

De wens voor de toekomst is om de rol van Specialist Ouderengeneeskunde in huisartsenpraktijk door te 

ontwikkelen, zodat een “subpraktijk” binnen de huisartsenpraktijk ontstaat. Dit met behoud van de regierol bij de 

huisarts. Onderzocht moet worden of dit ook financieel haalbaar is. 

2.3 Preventieve integrale aanpak als visie  

De samenwerkende organisaties stellen zich als doel om gezamenlijk een preventieve en integrale aanpak te borgen. 

Het belang om gezamenlijk te investeren in vroegsignalering van kwetsbare ouderen wordt bevestigd door de zojuist 

genoemde prevalentie van kwetsbaarheid onder 65-plussers. Als ook door de preventievisie op landelijk en lokaal 

niveau.  
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De voorgenomen hervorming van de langdurige zorg per 2015 is erop gericht optimaal te faciliteren dat mensen – 

ook op hogere leeftijd of met een beperking - zo lang mogelijk zelfstandig (kunnen) blijven wonen. De voorgenomen 

hervorming bestrijkt de volle breedte van de zorg en ondersteuning. De veranderde behoefte aan passende zorg en 

ondersteuning vraagt om een multidisciplinair aanbod vanuit een medische, sociale en psychische invalshoek en om 

meer coördinatie, samenhang en lokaal maatwerk. Met de hervorming wordt beoogd fragmentatie en versnippering 

van zorg en ondersteuning tegen te gaan door de (soms meervoudige) zorgbehoefte van mensen meer integraal te 

benaderen. 

Door de nieuwe ordening van zorg en ondersteuning ontstaan er meer mogelijkheden voor de noodzakelijke 

verbinding tussen het medische en het sociale domein. Om deze doelstelling te bereiken, worden de taken en 

verantwoordelijkheden van gemeenten en zorgverzekeraars uitgebreid. De extramurale verpleging en verzorging 

wordt opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Hieronder wordt ook verstaan; het coördineren 

en regisseren van de zorgvraag van de cliënt en individuele, zorg gerelateerde preventie.  

Ondersteuning primair gericht op zelfredzaamheid en participatie in de brede zin wordt onder verantwoordelijkheid 

van gemeenten gebracht in de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015). Omdat ondersteuning en 

zorg vaak nauw met elkaar verbonden zijn, zullen gemeenten en zorgverzekeraars meer onderlinge afspraken maken 

om de cliënt te voorzien van integrale zorg en ondersteuning (Ministerie van VWS, 2014). 

2.4  Doelstelling   

De primaire doelstelling van VKO is dat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen, op 

verantwoorde wijze met behoud van ervaren kwaliteit van leven. 

 

Hierbij zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd:  

1. Het vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid. 

2. Het vormen en coördineren van een samenhangend hulpverlenings- en zorgaanbod voor kwetsbare 

ouderen op het gebied van welzijn, wonen, zorg en behandeling, waarbij expliciete aandacht is voor de 

regiefunctie van de huisarts.  

3. Het leveren van een bijdrage aan het zelfmanagement en het versterken van bestaande steunsystemen.  

4. Het voorkomen van (herhaaldelijk) bezoek aan en/of (tijdelijke) opname in het ziekenhuis. 

 

De aanpak VKO richt zich op ouderen van 65 jaar en ouder, actieve opsporing met behulp van case-finding vindt 

plaats bij ouderen van 75 jaar en ouder. Dit sluit aan bij de aanbeveling van de Gezondheidsraad ouderen vanaf 75 

jaar te screenen op (risicofactoren voor) kwetsbaarheid (LHV, 2009). 
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3 Een samenhangend hulpverlenings- en zorgaanbod 

 

Het samenhangend hulpverlenings- en zorgaanbod gaat uit van de centrale regiefunctie van de huisarts met 

betrekking tot de zorg en behandeling aan kwetsbare ouderen.  

3.1 Het model  

De huisartsenzorg vormt de basis in de zorg voor (kwetsbare) ouderen. Met huisartsenzorg wordt alle zorg bedoeld, 

die vanuit de huisartsenpraktijk wordt geleverd door de mensen die daar werken. De centrale regierol van de 

huisarts in de eerste lijn is elementair. De aanpak Vroegsignalering en opvolging Kwetsbare Ouderen (VKO)  geeft de 

huisarts toegang tot specifieke geriatrische expertise en ondersteuning. Er wordt een kernteam gevormd rondom de 

(mogelijk) kwetsbare oudere. Het kernteam bestaat bij voorkeur uit de huisarts en de praktijkondersteuner (POH), 

de Specialist Ouderengeneeskunde en de geriatrisch verpleegkundige eerste lijn / wijkverpleegkundige ouderenzorg 

(hierna genoemd: geriatrisch verpleegkundige). Het kernteam wordt versterkt door een multidisciplinaire schil.  

 

 
Figuur 1: Het kernteam in de zorg voor kwetsbare ouderen 

 

Het model start bij de huisarts met de selectie van de ouderen van 75 jaar en ouder uit het patiëntenbestand, 

waarbij de huisarts een “niet-pluis” gevoel heeft en (mogelijk) kwetsbaar zijn
1
. De geselecteerde patiënten worden, 

indien zij daar toestemming voor geven, vervolgens in de thuissituatie bezocht door de geriatrisch verpleegkundige 

of de POH. Met behulp van het gevalideerde screeninstrument de Tilburg Frailty Indicator (TFI) brengt de 

verpleegkundige de mate van kwetsbaarheid in kaart (zie bijlage I).   

Wanneer de cliënt als kwetsbaar is geïdentificeerd dan vindt opvolging plaats in multidisciplinair verband. 

Gesignaleerde hulpvragen worden in een MDO besproken en uitgewerkt in een zorg- en behandelplan middels de 

                                                
1
 In de aanpak VKO en bij de samenwerkende organisaties is het begrip “screenen” een algemeen 

gebruikte term geworden. In feite is er echter sprake van “case-finding”.  Screening is aan de orde, 
wanneer de kwetsbaarheid van alle ouderen van 75 jaar en ouder wordt geïnventariseerd. 
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SFMPC-systematiek. Dit is een gestandaardiseerde manier om te komen tot een zorg- en behandelplan voor ouderen 

met complexe problemen. De beperkingen en problemen worden in kaart gebracht op Somatisch, Functioneel, 

Maatschappelijk, Psychisch en Communicatief vlak.   

 

In het MDO worden afspraken gemaakt over de aanpak van de hulpvragen. De huisarts bepaalt in nauw overleg met 

Specialist Ouderengeneeskunde en de geriatrisch verpleegkundige de samenstelling van het MDO. Hierbij wordt 

aangesloten bij bestaande samenwerkingsverbanden waarbij in principe verschillende organisaties de expertise 

kunnen invullen.   

Daar de hulpvragen van kwetsbare ouderen zich manifesteren op het gebied van behandeling, wonen, zorg en 

welzijn worden er binnen de MDO structuur naast verbindingen richting behandeling (SO, fysio, psycholoog, ergo 

etc.)  en zorg (thuiszorg, intramurale zorg, dagbesteding etc.) ook verbindingen gelegd met wonen en welzijn. Op 

verzoek van de huisarts sluit de multidisciplinaire schil aan bij het MDO. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

maatschappelijk werker (aandachtsgebied “ouderen met psychosociale vragen”).  

 

Daar kwetsbaarheid een proces is worden er afspraken gemaakt over casemanagement. De discipline die het meest 

frequent in de situatie van de klant komt, neemt de rol van coördinerend hulpverlener op zich. Deze casemanager 

coördineert het aanbod en evalueert de effectiviteit van de ingezette interventies minimaal eens per drie maanden. 

De oudere wordt minimaal 1 keer per jaar in het MDO besproken of indien nodig frequenter. Hiernaast vindt 

minimaal 1 keer per jaar, bij voorkeur tijdens het MDO, een medicatiereview plaats. De huisarts kan de Specialist 

Ouderengeneeskunde hierbij in consult vragen.  

Zie bijlage II voor het stroomschema “vroegsignalering en opvolging kwetsbare ouderen”. 

 

Elke huisarts heeft zijn praktijk anders georganiseerd. De huisarts bepaalt welke bijdragen vanuit de praktijk worden 

geleverd. Bij de meeste praktijken is tot op heden de praktijkondersteuner actief betrokken. Mogelijke taken voor de 

praktijkondersteuner zijn het organiseren van het Multidisciplinair Overleg (MDO), het screenen op kwetsbaarheid, 

het vervullen van de taak van casemanager voor de oudere, cases inbrengen in het MDO en problemen bespreken 

met de geriatrisch verpleegkundige. 

 

De Specialist Ouderengeneeskunde en geriatrisch verpleegkundige bij de VVT-instellingen in het verzorgingsgebied 

vormen samen een tandem van  geriatrische expertise. De professionals werken organisatie-overstijgend  en hebben 

regelmatig afstemming op patiëntniveau.  De kracht van de inzet van een geriatrisch verpleegkundige ligt in het 

gegeven dat gesignaleerde kwetsbaarheid direct wordt opgevolgd door aanvullend onderzoek en advies over 

behandeling en zorg aan de huisarts. Ook organiseert de geriatrisch verpleegkundige zo nodig de juiste hulp en 

ondersteuning. De geriatrisch verpleegkundige heeft  voor aanvang zorg het inwerkprogramma VKO in de VVT-

instelling doorlopen. 

 

Indien nodig schakelen de Specialist Ouderengeneeskunde of geriatrisch verpleegkundigen voor begeleiding bij 
bepaalde ziektebeelden andere disciplines in, dit op verwijzing van de huisarts.  
De doorverwijzing vindt plaats naar de organisaties, die deel uit maken van het netwerk van de huisarts. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan: 

 Een gespecialiseerd verpleegkundige zoals longverpleegkundige, diabetesverpleegkundige, 

parkinsonverpleegkundige, CVA consulent, reuma-consulent, palliatief verpleegkundige en casemanager 

dementie.  

 Paramedische behandeldisciplines met geriatrische expertise als de fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, 

psychologie en ergotherapie. Deze disciplines werken zowel binnen de organisaties als vanuit zelfstandige 

praktijken. 

 Een team voor medisch-technische handelingen. 
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Samenvattend zijn de zes meest belangrijke kenmerken van het model: 

 De huisarts kan via een consult om advies vragen bij de Specialist Ouderengeneeskunde. In paragraaf 3.2 

staat een overzicht van de onderwerpen waarvoor de huisarts bij de Specialist Ouderengeneeskunde 

terecht kan. 

 De huisarts kan via een consult om een huisbezoek t.b.v. case-finding vragen bij de geriatrisch 

verpleegkundige.  

 De Specialist Ouderengeneeskunde en de geriatrisch verpleegkundige vormen een tandem. Er is regelmatig 

afstemming over patiënten van een praktijk.  

 Het Kernteam heeft minimaal zes maal per jaar een MDO. Tijdens het MDO worden op cliëntniveau zorg- 

behandelplannen besproken en worden afspraken gemaakt over zorg, behandeling, welzijn en wonen. Het 

MDO wordt ingericht volgens de richtlijnen van de zorgverzekeraars, gebruikmakend van het al bestaande 

netwerk van de huisarts. In principe kunnen verschillende organisaties de expertise invullen.   

 Rondom het Kernteam bevindt zich een schil van disciplines op het gebied van zorg, welzijn en wonen. 

Afhankelijk van de inhoud van het zorgplan, worden deze disciplines uitgenodigd voor het MDO.  

 Een medicatiereview vindt minimaal eens per jaar plaats bij kwetsbare ouderen.  

 

 

De richtlijnen of procedures worden verder toegelicht vanaf paragraaf 3.2.  

3.2 Consult Specialist Ouderengeneeskunde  

De huisarts kan via een consult om advies vragen bij de Specialist Ouderengeneeskunde  over de volgende 

onderwerpen: 

 Probleemanalyse bij multimorbiditeit 

 Mobiliteitsproblemen bij verminderde zelfredzaamheid 

 Dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid 

 Apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen 

 Agitatie, achterdocht of afwerend gedrag 

 Late gevolgen van het CVA (waaronder de ‘onzichtbare’ gevolgen) 

 Chronische progressieve neurologische aandoeningen (MS, Parkinson) 

 Palliatieve / terminale zorg 

 Vallen en valgevolgen 

 Advies over medisch beleid en over intentie van behandeling en medicatiebeleid 

 Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht 

 Advies over zorg of opname 

 Advies over somatische of geriatrische indicatie 

 Polyfarmacie (LHV, Verenso, NHG). 

3.2.1 Werkwijze 

In overleg met de huisarts wordt gekeken of het een eenmalig consult betreft, of dat opvolging van de situatie 

gewenst is. De Specialist Ouderengeneeskunde rapporteert aan de huisarts per brief.  

 

De Specialist Ouderengeneeskunde werkt volgens een vaste werkwijze die een meerwaarde heeft voor kwetsbare 

ouderen. De activiteiten zijn afhankelijk van de vraagstelling en de bevindingen tijdens het consult. 

Aan bod komen: 

 Beoordelen van de medische voorgeschiedenis 

 Anamnese en onderzoek: 
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o Verhelderen van de consultvraag van de huisarts en van de hulpvragen / wensen van de patiënt en zijn 

systeem. 

o Somatische, functionele, maatschappelijke, psychische en communicatieve aandachtsgebieden, 

belevingsaspecten en kwetsbaarheid. 

o Medicatiegebruik, voedingsstatus en levensloop. 

o Zo mogelijk heteroanamnese. 

o Eventueel inschakelen van paramedici bij diagnostiek. 

 Probleeminventarisatie en analyse. 

 Afstemming met de  huisarts: 

o Bespreken van behandel- en zorgadvies. 

o Afspraken over communicatie met patiënt en zijn systeem. 

o Afspraak over evaluatiemoment. 

 Schriftelijk verslag aan de huisarts. 

 

3.2.2 Procedure “Aanvragen consult” 

Indien de huisarts een Specialist Ouderengeneeskunde wil raadplegen verloopt de procedure als volgt: 

 De huisarts legt contact met Specialist Ouderengeneeskunde via telefoon, mail, fax of het secretariaat. 

 De Specialist Ouderengeneeskunde beoordeelt de aard van de aanvraag: 

o Bij accent op medische diagnostiek: huisbezoek door Specialist Ouderengeneeskunde. 

o Bij accent op integrale, systeemgerichte hulpvraaganalyse: huisbezoek geriatrisch verpleegkundige.  

 De Specialist Ouderengeneeskunde zorgt ervoor, dat binnen een werkweek het eerste contact met de cliënt 

is gelegd om te komen tot een afspraak voor een huisbezoek. In overleg met de cliënt wordt besloten om 

familie/ mantelzorg hierbij uit te nodigen. 

 De huisarts levert op aanvraag van de Specialist Ouderengeneeskunde de benodigde informatie aan.  

 De Specialist Ouderengeneeskunde stelt deze informatie beschikbaar aan de geriatrisch verpleegkundige 

indien dit gewenst is in het kader van de opvolging.  

 Specialist Ouderengeneeskunde / geriatrisch verpleegkundige bezoekt cliënt. 

 Specialist Ouderengeneeskunde / geriatrisch verpleegkundige schrijft binnen twee weken een brief naar de 

huisarts met daarin (al dan niet elektronische) verslaglegging van het huisbezoek volgens SFMPC-

systematiek en het zorg-behandeladvies. 

 Specialist Ouderengeneeskunde / geriatrisch verpleegkundige stemt bij advies tot verwijzing telefonisch af 

met de huisarts. 

 

3.3 Case-finding Kwetsbare ouderen 

De huisarts kan via een consult om een huisbezoek t.b.v. case-finding vragen bij de geriatrisch verpleegkundige of 

POH. De screener identificeert via de case-finding kwetsbare ouderen.  

Case-finding gebeurt op uniforme en gestandaardiseerde wijze middels het mondeling afnemen van de TFI en 

diverse andere instrumenten, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Mini-Mental State Examinatie (MMSE), kloktekentest 

of risicosignalering ondervoeding. De TFI is een gebruiksvriendelijke vragenlijst, waarmee op eenvoudige wijze 

vastgesteld kan worden of, en zo ja op welke domeinen, er bij ouderen sprake is van kwetsbaarheid. Op basis van de 

case-finding hebben betrokken professionals meer en betere aangrijpingspunten om thuiswonende ouderen 

proactief en adequaat van dienst te zijn. Bij een score van 5 of hoger is een oudere fragiel en vindt MDO opvolging 

plaats. De niet kwetsbare ouderen worden bij gesignaleerde veranderingen in kwetsbaarheid in het MDO ingebracht. 

In enkele gevallen kan een cliënt met een score op de TFI lager dan 5 ook opgevolgd worden, dit afhankelijk van de 

klinisch blik van de professional.  
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3.3.1 Werkwijze 

Case-finding kan op twee manieren: 

1. In consultvorm, of  

2. Proactief op grotere schaal: op praktijkniveau. 

 

In consultvorm: De geriatrisch verpleegkundige / POH identificeert via de case-finding een kwetsbare oudere, 

signaleert zorgvragen en organiseert zo nodig de juiste hulp / steun.  

 

Op grotere schaal (praktijkniveau): De huisarts maakt vanuit zijn Huisartsen Informatie Systeem een uitdraai van alle 

patiënten van 75 en ouder in zijn praktijk. De huisarts selecteert de ouderen waarbij hij een “niet-pluis” gevoel heeft 

en (mogelijk) kwetsbaar zijn. Dit resulteert in een tweede, kortere lijst met namen van cliënten, die thuis bezocht 

gaan worden. De geriatrisch verpleegkundige / POH maakt vervolgens afspraken met die cliënten.  

 

Werkwijze: 

 Geriatrisch verpleegkundige levert conceptbrief voor de oudere aan. 

 Huisarts draait brieven op naam uit en ondertekent deze. 

 Huisarts levert gefrankeerde praktijk-enveloppen. 

 Geriatrisch verpleegkundige ontvangt overzichtslijst van geselecteerde ouderen. 

 Geriatrisch verpleegkundige ontvangt NAW gegevens en overzicht van medicatie en ziektegeschiedenis van 

de geselecteerde ouderen. 

 In samenspraak tussen huisarts en geriatrisch worden brieven verstuurd. 

 De oudere wordt binnen 10 dagen gebeld voor een afspraak. 

 Geriatrisch verpleegkundige legt huisbezoek af, verricht een integrale vraagverheldering en stelt 

kwetsbaarheid vast. 

 Geriatrisch verpleegkundige bespreekt regelmatig bevindingen met Specialist Ouderengeneeskunde  

 Geriatrisch verpleegkundige schrijft brief met daarin verslaglegging van het huisbezoek volgens SFMPC-

systematiek en het zorg-behandeladvies 

 Geriatrisch verpleegkundige stemt bij advies tot verwijzing telefonisch af met de huisarts. 

 Huisarts verwerkt de bevindingen in de eigen registratie. 

 Kwetsbare oudere wordt besproken in het periodieke MDO. 

 Huisarts neemt regie voor wat betreft opvolging na vaststelling van kwetsbaarheid. 

 Bevindingen worden afgestemd met de huisarts en in overleg wordt een zorgbehandelplan opgesteld. Voor 

het starten van zorg en behandeling wordt overlegd met of verwezen naar ander hulpverleners en/of 

organisaties. Zie bijlage I voor het stroomschema.  

In beide gevallen wordt het uiteindelijke advies in briefvorm terug gerapporteerd. De brief van de geriatrisch 

verpleegkundige / POH wordt afgestemd met de Specialist Ouderengeneeskunde, waarna de brief wordt verstuurd 

aan de huisarts. Dit gebeurt omdat de Specialist Ouderengeneeskunde richting de huisarts op deze wijze een advies 

kan geven over medicijngebruik. Deze brief dient als input voor het MDO.  

 

3.4 Tandem van geriatrische expertise  

De Specialist Ouderengeneeskunde en geriatrisch verpleegkundige vormen een tandem. Regelmatig vindt 

afstemmingsoverleg plaats over cliënten van een praktijk tussen minimaal de Specialist Ouderengeneeskunde en 

geriatrisch van een praktijk. In samenspraak kan worden besloten om ook andere disciplines hierin te betrekken. 
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3.5 Multidisciplinair overleg 

Gesignaleerde hulpvragen worden minimaal zes keer per jaar in een MDO in de huisartsenpraktijk besproken met 

andere betrokken disciplines. Er worden afspraken gemaakt over de aanpak van de hulpvragen. Daar de hulpvragen 

van kwetsbare ouderen zich manifesteren op het gebied van behandeling, wonen, zorg en welzijn worden er binnen 

de MDO structuur naast verbindingen richting behandeling (Specialist Ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, 

psycholoog, ergotherapeut, etc.) en zorg (thuiszorg, intramurale zorg, dagbesteding etc.) ook verbindingen gelegd 

met wonen en welzijn. Daar kwetsbaarheid een proces is worden er afspraken gemaakt over de wijze van opvolgen 

(case-management) en wordt de oudere conform de inhoud van de module Ouderenzorg minimaal 1 x per jaar 

besproken of indien nodig frequenter.  

3.5.1 Richtlijn “Voeren van een MDO” 

De coördinatie (bijeenkomsten plannen, voorzitten, etc.) van het MDO wordt na onderling afstemming toebedeeld 

aan de geriatrisch verpleegkundige of de Praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk.  

 

 Coördinator vraagt deelnemers zorgsituaties aan te melden een week voor het MDO. 

 Betrokken disciplines geven naam van patiënten door met korte probleemschets. 

 Coördinator stelt MDO agenda vast volgens het format. 

 Coördinator mailt de agenda naar betrokkenen. 

 Betrokken disciplines bekijken de lijst en stemmen af met collega’s over betrokkenheid vanuit de eigen 

discipline. 

 Coördinator zit het MDO voor. 

 Bij elke patiënt wordt aan de hand van de gesignaleerde problemen een zorgbehandelplan vastgesteld. 

 Er wordt afgesproken wie de zorg coördineert. 

 Praktijkondersteuner legt verslag van de gemaakte afspraken in het huisartsendossier. 

 Opvolging wordt afgesproken volgens het stroomschema (bijlage II). 

 

Indien gebleken is dat inschakelen van een andere discipline wenselijk is dan: 

 De huisarts bepaalt in overleg met de Specialist Ouderengeneeskunde / geriatrisch verpleegkundige welke 

verwijzingen wenselijk zijn 

 Huisarts / Specialist Ouderengeneeskunde zorgt voor een (digitale) verwijzing.  

 De patiënt wordt gevraagd van welke organisatie hij/ zij zorg of behandeling wil ontvangen 

 De organisatie van voorkeur wordt door huisarts / Specialist Ouderengeneeskunde / geriatrisch 

verpleegkundige ingeschakeld. 

 De huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde stemmen af wie de discipline inlicht.  

 Desgewenst ontvangen de disciplines aanvullende informatie over de zorgsituatie van de Specialist 

Ouderengeneeskunde of geriatrisch verpleegkundige.  

 Betreffende discipline legt binnen een week contact met de patiënt en plant afspraak in. 

 Problemen met plannen van een afspraak worden teruggekoppeld aan Specialist Ouderengeneeskunde, 

geriatrisch verpleegkundige. In overleg worden vervolgstappen bepaald. 

 (Eventuele) wachttijd wordt gemeld aan geriatrisch verpleegkundige. 

 Ingeschakelde discipline stemt af met andere betrokken hulpverleners.  

 Discipline koppelt resultaten van interventies terug naar de huisarts en / of Specialist Ouderengeneeskunde 

en de overige betrokken hulpverleners.  

 

3.6 Multidisciplinaire schil  

De huisarts heeft de regie bij het bepalen van de samenstelling van het MDO. De betrokken disciplines kunnen vanuit 

ongeacht welke (zorg-)organisatie worden ingezet. De samenstelling van het MDO zal gebaseerd zijn op lokaal 

gemaakte afspraken en samenwerkingsverbanden rondom een huisartsenpraktijk en de praktische haalbaarheid. 
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Voor de verbinding met welzijn zijn er lokaal samenwerkingsafspraken bijvoorbeeld in de vorm van een directe lijn 

met een ouderenadviseur. 

 

3.7 Medicatiereview  

De huisarts is primair verantwoordelijk voor het medicijnbeleid, indien gewenst kan de Specialist 

Ouderengeneeskunde de huisarts hierbij ondersteunen.  

Minimaal een keer per jaar wordt, bij voorkeur in het MDO, een medicatiereview uitgevoerd. Dit conform het beleid 

van de module ouderenzorg. Een belangrijk onderdeel is het bespreken van de gebruikte geneesmiddelen inclusief 

zelfmedicatie van de geïncludeerde ouderen. Deze gegevens zijn verzameld tijdens de screening van de oudere. Het 

actuele medicatieoverzicht wordt tevens tijdens de screening met de ouderen besproken, waarbij ervaringen van de 

ouderen met de gebruikte geneesmiddelen onderwerp van gesprek zijn. 

Mogelijke acties vanuit het MDO kunnen zijn: 

- Specialist Ouderengeneeskunde gaat op verzoek van de huisarts op consult bij de ouderen wanneer 

aanvullende informatie over het medicatiegebruik van de oudere gewenst is. 

- Huisarts neemt contact op met apotheker om casuïstiek te bespreken. 

- Huisarts neemt contact op met tweede lijns behandelaars voor afstemming van het medicatiegebruik. 

Wijzigingen in medicatiegebruik naar aanleiding van bovenstaande acties worden vastgelegd in het zorg- en 

behandelplan. Doelmatig en generiek voorschrijven is de norm.   
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4 Rollen professionals  

 

Binnen het samenwerkingsmodel heeft iedere zorg-/hulpverlener vanuit zijn/haar expertise een specifieke rol. In dit 

hoofdstuk worden de rollen en taken toegelicht.  

4.1 De rol van de huisarts 

 Heeft de regiefunctie in de zorg voor kwetsbare ouderen. 

 Is verantwoordelijk voor de opvolging van de case-finding. 

 Selecteert mogelijk kwetsbare ouderen binnen zijn/haar zorggebied. 

 Formaliseert samenwerking met andere hulpverleners volgens richtlijnen ziektekostenverzekeraars. 

 En iedere hulpverlener dient het cliëntendossier op orde te hebben en is in die zin zelf verantwoordelijk 

voor opname van afspraken in het cliëntendossier. Uiteraard is een goede informatieoverdracht tussen de 

huisarts en betrokken hulpverleners essentieel. 

 Binnen het MDO wordt per oudere een zorg en behandelplan opgesteld onder regie functie van de huisarts. 

De huisarts is verantwoordelijk voor het zorg en behandelplan.  

4.2 De rol van de praktijkondersteuner 

 Het organiseren van het MDO 

 Het vervullen van de taak van casemanager voor de oudere, cases inbrengen in het MDO en problemen 

bespreken met de geriatrisch verpleegkundige. 

 In samenwerking met de geriatrisch verpleegkundige en/of de casemanager dementie uitvoeren van 

screenings bij geselecteerde ouderen om kwetsbaarheid te bepalen. 

4.3 De rol van de Specialist Ouderengeneeskunde 

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

 Is op consultbasis beschikbaar voor de huisarts betreffende behandeling en zorg van een patiënt. 

 Stelt samen met de geriatrisch verpleegkundige een zorg-behandeladvies op richting huisarts voor een 

kwetsbare oudere in de regio. 

 Neemt deel aan het MDO. 

4.4 De rol van de geriatrisch verpleegkundige 

 De geriatrisch verpleegkundige werkt generalistisch en heeft een HBO plus niveau met een specialisatie 

(bijvoorbeeld casemanagement dementie, POH GGZ of diabetesverpleegkundige).  

 De geriatrisch verpleegkundige coördineert het inrichten van het samenwerkingsmodel tijdens de 

opstartfase.  

 Is aanspreekpunt voor de huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde met betrekking tot de hulp-

zorgverlening aan kwetsbare ouderen in de regio. 

 Voert screening uit bij ouderen waarbij de huisarts een niet-pluis gevoel heeft en mogelijk kwetsbaar zijn  

 Coördineert de hulp- en zorgverlening. 

 Neemt deel aan het MDO.  

 Stelt het (concept) zorg- en behandeladvies voor kwetsbare ouderen op en bespreekt dit advies met de 

Specialist Ouderengeneeskunde en/of de huisarts. 

 Activeren en versterken het bestaande netwerk rondom de kwetsbare oudere. (Of dit beleggen bij een 

betrokken professional  zoals de maatschappelijk werker/ welzijnswerker/ professionele ouderenadviseur). 
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4.5 De rol van de casemanager dementie 

 Begeleidt ouderen met dementie en hun mantelzorgers. 

 Is aanspreekpunt voor de huisarts / Specialist Ouderengeneeskunde met betrekking tot de hulp-

zorgverlening aan ouderen met dementie in de regio. 

 Voert de screening uit bij ouderen met (vermoedens van) cognitieve problematiek.  

 Coördineert de hulp- en zorgverlening bij ouderen met dementie. 

 Neemt deel aan het MDO
2
.  

 Stelt het (concept) zorg- en behandeladvies voor kwetsbare ouderen met dementie op en bespreekt dit 

advies met de Specialist Ouderengeneeskunde en/of de huisarts. 

 Evalueren samen met de kwetsbare ouderen en het systeem, de ingezette interventies en passen deze 

indien nodig aan.  

 Hebben een signaalfunctie met betrekking tot (veranderingen in) kwetsbaarheid. 

 Activeren en versterken het bestaande netwerk rondom de kwetsbare oudere. (Of dit beleggen bij een 
betrokken professional  zoals de maatschappelijk werker/ welzijnswerker/ professionele ouderenadviseur). 

 

Zie bijlage III voor een uitgebreide beschrijving van de rol en taak van de casemanager dementie conform de 

zorgstandaard dementie.  

 

4.6 De rol van de maatschappelijk werker/ welzijnswerker/ professionele ouderenadviseur 

 Nemen deel aan het MDO op verzoek van de huisarts, volgens gemaakte afspraken. 

 Stimuleren en creëren van voorwaarden voor het behoud en versterken van de eigen regie en eigen 

werkzaamheid van de kwetsbare oudere.   

 Activeren en versterken het bestaande netwerk rondom de kwetsbare oudere.   

 Hebben een signaalfunctie met betrekking tot (veranderingen in) kwetsbaarheid. 

 

4.7 De rol van de overige professionals / hulpverleners  

 Voeren hulp-zorgverlening uit bij kwetsbare ouderen. 

 Nemen deel aan het MDO op verzoek van de huisarts, volgens gemaakte afspraken. 

 Hebben een signaalfunctie met betrekking tot (veranderingen in) kwetsbaarheid. 

 

                                                
2
 De geriatrisch verpleegkundige vervult bij ouderen met dementie de rol van casemanager dementie.  
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5 Borgen van Kwaliteit 

 

De werkwijze zoals beschreven in deze richtlijn wordt in de praktijk door-ontwikkeld. Langzaam maar zeker ontstijgt 

deze manier van werken de pioniersfase. In 2014 vormt het uniformeren van de kwaliteitsborging een speerpunt.  

 

Kwaliteitsborging vindt op dit moment op diverse manieren plaats: 

 

- Deskundigheidsbevordering: 

o Terugkombijeenkomsten waarin door middel van intervisie casuïstiek wordt besproken. Tevens 

wordt in deze terugkombijeenkomsten steeds ook een inhoudelijk onderwerp besproken, zodat de 

expertise verder wordt opgebouwd.  

o Frequent afstemming op operationeel, tactisch en strategisch niveau  

 Stuurgroep Bergen op Zoom, 5 keer per jaar  

 Werkgroep Bergen op Zoom  

 Stuurgroep Roosendaal, 5 keer per jaar  

 Tandem geriatrische expertise continue afstemming op patiëntniveau  

o Scholing op het gebied van case-finding, verslaglegging en deelnemen van een MDO 

o De verpleegkundigen worden intensief begeleid tijdens de case-finding en de verslagen worden 

teruggekoppeld naar de projectleiders, zodat zij deze kunnen voorzien van feedback.   

o Opleiding Casemanagement wordt gevolgd door diverse verpleegkundigen. 

 

- Uniform werken: 

o 360 graden feedback eens per jaar 

o Inwerkprogramma VKO voor Specialisten Ouderengeneeskunde en geriatrisch verpleegkundigen.  

 

- Regionaal scholingsplan: 

o De zorggroep West Brabant en de VVT-instellingen stellen gezamenlijk een regionaal scholingsplan 

op.  

 

- Expertgroep Ouderenzorg:   

Het bestuur van het fusieziekenhuis Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en het Lievensberg Ziekenhuis te 

Bergen op Zoom, nu Bravis Ziekenhuis, heeft samen met de Zorggroep West Brabant het initiatief genomen 

een Expertgroep Ouderenzorg op te richten. Het doel is op medisch niveau met elkaar af te stemmen tussen 

de 1
e
 en de 2

de
 lijn. In deze expertgroep komen afgevaardigden namens medisch specialisten, huisartsen en 

specialisten Ouderengeneeskunde.  
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6 Financiering 

 

De huisarts kan voor financiële ondersteuning een beroep doen op de module complexe ouderenzorg. De huisarts 

dient hiervoor een aanvraag in bij de zorgverzekeraars. De huisarts kan bij de aanvraag van de module  gebruik 

maken van een format opgesteld door de samenwerkende organisaties en specifiek voor de regio. De zorggroep 

West Brabant kan bij de aanvraag ondersteunen.  

 

De inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde voor consulten wordt tot op heden vergoed vanuit de 

subsidieregeling extramurale behandeling.  

De begeleiding door de geriatrisch verpleegkundige middels de huisbezoeken (eerste screening en vervolgbezoeken) 

wordt bekostigd via de zorgverzekeringswet, waarbij zorgaanbieders met zorgverzekeraars zorginkoop afspraken 

maken. De inzet is maximaal 4 uur per klant per jaar. Een oudere, die vanuit het kernteam wordt ondersteund, heeft 

hiervoor geen CIZ indicatie nodig. Ook is er geen sprake van een eventuele eigen bijdrage voor de patiënt.  

 

Wanneer sprake is van (een vermoeden van) dementie bij de oudere dan kan de opvolging plaatsvinden op grond 

van de prestatie ketenzorg dementie.  

 
Noot:  
Jaarlijks veranderen de productie afspraken en de daarbij horende randvoorwaarden. Deze paragraaf behoeft 
daarom jaarlijks aanpassing. 
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Bijlage I Tilburg Frailty Indicator  

 

 
Onderdeel A Determinanten van fragiliteit 
 
1.  Wat is uw geslacht? 
 

0 man  0 vrouw 

2.  Wat is uw leeftijd? 
 

.......................................jaar 

3.  Wat is uw burgerlijke staat? 
 

0 gehuwd of samenwonend 
0 ongehuwd 
0 gescheiden 
0 weduwnaar/weduwe 
 

4.  Wat is uw geboorteland? 
 

0 Nederland 
0 Nederlands Indië 
0 Suriname 
0 Nederlandse Antillen 
0 Turkije 
0 Marokko 
0 Anders, 
   namelijk............................ 
 

5.  Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? 0 geen of lager onderwijs 
0 middelbaar onderwijs 
0 hoger beroepsonderwijs of  
   universiteit 

6.  In welke categorie valt het netto maandinkomen van uw 
     huishouden? 
 

0 €600,- of minder 
0 €601,- tot en met €900,- 
0 €901,- tot en met €1200,- 
0 €1201,- tot en met €1500,- 
0 €1501,- tot en met €1800,- 
0 €1801,- tot en met €2100,- 
0 €2101,- of meer 
 

7.  Hoe gezond vindt u alles bij elkaar uw manier van leven? 
 

0 gezond 
0 niet gezond, niet ongezond 
0 ongezond 
 

8.  Heeft u twee of meer ziekten en/of chronische  
     aandoeningen? 
 

0 ja   0 nee 

9.  Heeft u het afgelopen jaar één of meerdere van de  
     volgende gebeurtenissen meegemaakt? 
     -   het overlijden van een dierbaar persoon 
     -   een ernstige ziekte van uzelf 
     -   een ernstige ziekte van een dierbaar persoon 
     -   een scheiding, verbreking duurzame, intieme relatie 
     -   een verkeersongeval  
     -   een misdrijf 
    

 
 
0 ja   0 nee 
0 ja   0 nee 
0 ja   0 nee 
0 ja   0 nee 
0 ja   0 nee 
0 ja   0 nee 

10.  Bent u tevreden met uw woonomgeving? 
 

0 ja   0 nee 

 



 

 
Onderdeel B Componenten van fragiliteit 
 
B1   Lichamelijke componenten 
 
11.  Voelt u zich lichamelijk gezond? 
 

0 ja   0 nee 

12.  Bent u de afgelopen periode veel afgevallen zonder 
       dit zelf te willen? 
       (veel is: 6 kg of meer in de afgelopen 6 maanden of 
       3 kg of meer in de afgelopen maand)        
 

0 ja     0 nee 

Heeft u problemen in het dagelijks leven door 
 
13.  ..........slecht lopen? 
 
14.  ..........het slecht kunnen bewaren van uw evenwicht? 
 
15.  ..........slecht horen? 
 
16.  ..........slecht zien? 
 
17.  ..........weinig kracht in uw handen? 
 
18.  ..........lichamelijke moeheid? 
 

 
 
0 ja   0 nee 
 
0 ja   0 nee 
 
0 ja   0 nee 
 
0 ja   0 nee 
 
0 ja   0 nee 
 
0 ja   0 nee 

B2  Psychische componenten 
 

 

19.  Heeft u klachten over uw geheugen? 
 

0 ja       0 soms 0 nee 

20.  Heeft u zich de afgelopen maand somber gevoeld? 
 

0 ja       0 soms 0 nee 

21.  Heeft u zich de afgelopen maand nerveus of angstig    
       gevoeld? 
 

0 ja       0 soms 0 nee 

22.  Kunt u goed omgaan met problemen? 
 

0 ja   0 nee 

B3 Sociale componenten 
 
23.  Woont u alleen? 
 

0 ja   0 nee 

24.  Mist u wel eens mensen om u heen? 
 

0 ja       0 soms 0 nee 

25.  Ontvangt u voldoende steun van andere mensen? 
 

0 ja   0 nee 

Scoring onderdeel B: range van 0 tot 15 
Vraag 11:  ja = 0, nee = 1 
Vraag 12:  nee = 0, ja = 1 
Vraag 13 t/m 18: nee = 0, ja = 1 
Vraag 19:  nee/soms = 0, ja = 1 
Vraag 20 en 21: nee = 0, ja/soms = 1 
Vraag 22:  ja = 0, nee = 1 
Vraag 23:  nee = 0, ja = 1 
Vraag 24:  nee = 0, ja/soms  = 1 
Vraag 25:  ja = 0, nee = 1 
 
Afkappunt: 5 (bij ≥5 is iemand fragiel)



 
 

Bijlage II Stroomschema vroegsignalering en opvolging kwetsbare ouderen  

 

 

 

 

 

   

Selectie cliënten 
“niet pluis" gevoel 

Huisbezoek / 
screening 

kwetsbaarheid 
m.b.v. TFI 

Terugkoppeling 
patiënt

Bespreken uitkomst 
screening in 

kernteam tijdens 
MDO

Verdiepingsconsult 
SOG, aanvullende 

diagnostiek (indien 
relevant)

Opstellen zorg en 
behandelplan 
tijdens MDO

Patiënt is 
kwetsbaar

NEE

JA 

Medische vraag

Medicatiereview 
(indien relevant)

Geen actieve 
opvolging. Huisarts 
brengt cliënt in bij 

veranderingen

Medicatievraagstuk

Zorg/ 
ondersteuning 

aanwezig?

Behoefte zorg / 
ondersteuning? 

NEE

Huidig netwerk in 
staat tot coördinatie 

en signaleren 
veranderingen? 

JA

Zorg en 
ondersteuning 

organiseren

NEE

Netwerk 
coachbaar? 

NEE

Laten uitvoeren. 
Plus monitoren, 

bijstellen zorg en 
behandelplan 

JA 

Huidig netwerk 
coachen & 

coördinatie laten 
uitvoeren

JA

Uitvoeren,  
monitoren, 

bijstellen zorg en 
behandelplan 

Coördinerende rol / 
casemangenent 
door geriatrisch 

vpk / wijkvpk

NEE

Overig
Bespreken 

bevindingen tijdens 
MDO

JA

Casemanagement 
dementieSprake van dementie



 
 

Bijlage III Taken casemanager dementie  

De taken van de persoon die het casemanagement uitvoert, zijn:  

 het eerste aanspreekpunt zijn voor cliënt en mantelzorgers; 

 begeleiding van cliënten met vragen rond een ‘niet-pluisgevoel’ en indien gewenst of nodig 

stimulans tot diagnostiek; 

 zorgdiagnostiek, die aansluit op de ziektediagnostiek, waarvan de uitkomst wordt vastgelegd 

in een zorgplan; 

 mensen die zorg mijden naar hulp en ondersteuning toeleiden (bemoeizorg); 

 Psycho-educatie –individueel en in groepsverband– voor mensen met dementie en hun 

naasten:  

 voorlichting, informatie en advies over de ziekte, de gevolgen en de aanpak in de breedste 

zin van het woord volgens bewezen effectieve methoden;  

 casemanagement bemiddelt voor mensen met dementie en hun naasten voor het gebruik 

van de diensten en activiteiten van zorg- en welzijnsorganisaties in de dementieketen; 

 therapeutische interventies uitvoeren dan wel doorgeleiden naar andere professionals, zoals 

psychosociale systeembegeleiding en emotionele ondersteuning bij het aanpassen aan de 

gevolgen  

 van de ziekte en rouwverwerking, waar nodig gezamenlijk met andere professionals  

 (familiegesprekken); 

 indien gewenst het houden van gesprekken met de bredere kring rond het cliëntsysteem en 

gezamenlijke besluitvorming: Shared Decision Making (SDM). Enerzijds ter ondersteuning 

van cliënt en de mantelzorger, anderzijds  voor het verstrekken van informatie en advies aan 

de bredere kring rond het cliëntsysteem; 

 coördinatie:  

- vanuit actuele kennis van de regionale sociale kaart informeren over 

(on)mogelijkheden; 

- zorgbemiddeling: regelen van praktische zaken en hulp; 

- afstemming van mantelzorg, informele zorg, professionele zorg en de 

eindverantwoordelijke arts en waar nodig verwijzing; 

- zorgen dat de afzonderlijke interventies samenhang hebben in een hoofdlijn van 

anamnese, zorgdiagnose, planning, uitvoering, monitoring en evaluatie; 

- toeleiding: zorgen dat hulp en ondersteuning ook daadwerkelijk tot stand komen; 

- monitoring en evaluatie van resultaten; 

 praktische hulp, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, huishouding, vervoer, financiën, 

rijvaardigheid en gevaar; 

 naast praktische ondersteuning ook aandacht en emotionele ondersteuning van cliënt en 

mantelzorger, bijvoorbeeld aandacht voor levensvragen; 

 hulp bij het behouden van een zinvol leven; 

 begeleiding bij het opstellen van wilsverklaringen en het regelen van wettelijke 

vertegenwoordiging  

 actieve betrokkenheid in complexe situaties bij: zorgweigering, gevaar, overbelasting 

mantelzorg, inadequaat gedrag, jonge mensen met dementie, afwezigheid mantelzorg, 

bedreiging kwaliteit van leven van mensen met dementie en/of de mantelzorger en 

comorbiditeit  en hiermee voorkomen van crises; 

 zorgen dat er acute sociaal-medische en sociaal-psychiatrische hulp komt in crisissituaties en 

een aandeel in de uitvoering van de geldende wettelijke kaders: onvrijwillige opname 

bemiddeling met inbewaringstelling of rechterlijke machtiging; 



 

 begeleiding bij alle transities; na een verhuizing stopt de begeleiding niet, maar wordt 

besproken welke activiteiten vanuit het casemanagement nog nodig zijn en vindt een goede 

zorgoverdracht plaats; 

 bij tijdelijke opname de gehele opnameperiode actieve betrokkenheid bij behandelplan en/of 

zorgplan; 

 bij permanente opname zorgen voor een goede zorgoverdracht tot en met het eerste  

 multidisciplinaire overleg in de andere woonomgeving en actieve betrokkenheid bij het 

opstellen van het zorgleefplan en omgangsadvisering naar verzorgenden; 

 verlenen van nazorg aan de mantelzorger na opname of overlijden (Alzheimer Nederland & 

Vilans, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage IIII Jaarlijkse Evaluatie VKO 

 

 

 Actualiseren gegevens deelnemers 

 Procesevaluatie:  

 Hoe verloopt het screenen / de huisbezoeken 

 Hoe verloopt het MDO 

 Hoe verloopt de verslaglegging 

 Hoe verloopt het administratieve proces 

 Overige procesonderdelen 

 Productevaluatie:  

 Richten we ons op de juiste doelgroep 

 Wat levert VKO op voor de cliënt / burger 

 Wat levert VKO op in de samenwerking (zorg/welzijn) 

 Overige productonderdelen 

 Samenwerking: 

 Hoe verloopt de samenwerking tussen de deelnemers 

 Hoe verloopt de samenwerking met het voorliggend veld (m.u.v. de deelnemers) 

 Hoe verloopt de samenwerking met het omringend netwerk (transmuraal) 

 Overige samenwerkingsonderdelen 

 Zijn er relevante toekomstige ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op VKO 
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evaluatie-instrument 

o 1x per jaar evaluatie VKO in de huisartspraktijk met betrokken hulpverleners, daarna 

monitoring, borging, evaluatie door VKO kernteam ism beleidsmedewerker. 

 

Borging van kwaliteit door: 

 Continuïteit in samenstelling van het kernteam VKO. Dit team bestaat uit 1 Huisarts /POH, 1 

Specialist ouderengeneeskunde en 1 geriatrisch verpleegkundige, of 1 wijkverpleegkundige 

(HBO)/ 1 casemanager dementie; 

 2x per jaar de lijst door te nemen van 75+ ers (uit HIS) op basis van pluis-niet pluis gevoel en 

afspreken wie in aanmerking komt voor screening en eventuele opvolging;  

 TFE screening door Gvk/Wvk/Cmd en inventarisatie welke hulpverleners bekend zijn bij de 

oudere;  

 Check van de component “welbevinden” door de POH/Gvk/Wvk/Cmd in samenspraak met 

welzijns organisatie; 

 Een MDO 6 x per jaar met kernteam, waarbij het wenselijk is om te kiezen voor een brede 

samenstelling van het MDO om expertise te laten aansluiten bij vraag en behoefte van 

oudere; 

 1 coördinator/casemanager als aanspreekpunt voor oudere, huisarts, familie en 

hulpverleners, die zorg op elkaar afstemt;  

 Een coördinator die rapporteert in zorgplan (bij voorkeur in een keteninformatiesysteem), en 

bekend is met sociale kaart en zorgt op basis van behoefte oudere voor de opvolging en inzet 

van hulpverlening. 

 Gebruik van een diagnose-instrument bij vermoeden van cognitieve problematiek, door 

Gvk/Cmd en SO. 

 Bekendheid met en gebruik van sociale kaart; iedere gemeente heeft hiervoor een website 

beschikbaar. Zie hiervoor het VKO overzicht.  

 Commitment van deelnemende organisaties aan het VKO impliceert dat er een 

Gvk/Wvk/Cmd beschikbaar is en dat dit per huisartspraktijk dezelfde persoon is. 
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