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Inleiding 
 

 

Het aantal thuiswonende ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid zal de komende jaren 

fors toenemen. Deze ouderen hebben vaak complexe zorgvragen en behoefte aan 

ondersteuning, die gericht is op kwaliteit van leven, beter functioneren en meer 

zelfredzaamheid. 

 

Dit vraagt een meer gestructureerde aanpak, welke gericht is op samenwerking binnen de 

zorg en over domeinen heen. De zorg voor kwetsbare ouderen omvat vele onderwerpen: 

medisch inhoudelijke onderwerpen, maar ook het maken van zorgbehandelplannen, 

vroegtijdige zorgplanning en samenwerking met het sociale domein. 

 

Doel zorgprogramma 
Zorg aan kwetsbare ouderen vereist een proactieve werkwijze, met als doel de kwetsbare 

oudere langer zelfredzaam te laten zijn in de thuissituatie met een betere kwaliteit van leven. 

Tevens vraagt de zorg aan kwetsbare ouderen om een goede organisatie van de zorg om te 

komen tot een samenhangend zorgaanbod met als beoogde resultaten: 

• De problematiek van de oudere is en blijft goed in beeld. 

• De zorg en behandeling is afgestemd op de vraag en behoefte van de oudere. 

• Spoed- en crisissituaties worden zoveel als mogelijk voorkomen. 

• De samenwerking tussen behandelaars en zorgverleners verloopt doelmatig en naar 

tevredenheid. 

 

Doelgroep 
Dit zorgprogramma richt zich op kwetsbare ouderen, waarbij de huisarts de regierol vervult in 

de zorg. Kwetsbare ouderen zijn ouderen van 75 jaar en ouder van wie op basis van het 

screeningsinstrument is bepaald dat zij kwetsbaar zijn. Op basis van zorginhoudelijke 

gronden kunnen ouderen onder de 75 jaar ook onder de doelgroep vallen. 

 

Rol van persoonsgerichte zorg in het programma 
Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen 

en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als 

mens. Centraal staat de vraag: wat heeft jouw cliënt nodig om zich gezond en gelukkig te 

voelen? Dit stimuleert de betrokkenheid van de patiënt bij zijn/haar ziekte en gezondheid.  

Voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij 

de zorg in de laatste levensfase.  

Iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken middels een gezondheidsplan over en inspraak 

bij de doelen ten aanzien van zorg, behandeling en ondersteuning. 

Persoonsgerichte zorg wordt niet als apart onderdeel beschreven in dit programma. Sterker 

nog, het is een zienswijze die van belang is in alle chronische zorgprogramma’s.  

 

De oudere zal zoveel als mogelijk in de eigen kracht worden gezet. Wat ‘zoveel als mogelijk’ 

precies is, hangt sterk af van de situatie van de oudere zelf. De oudere/mantelzorger staan 

daarbij centraal.  
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Werkwijze  
De werkwijze van het zorgprogramma staat globaal beschreven in onderstaand schema.  

Dit schema wordt in de volgende hoofdstukken per onderdeel nader uitgewerkt.  

 

De genoemde bijlagen kunt u vinden op de website van RCH: Zorg-Kwetsbare ouderen-
Tools 

 

 

 

  

https://www.rchmbr.nl/zorgprogrammas/ouderenzorg/kwetsbare-ouderen#tab-Tools
https://www.rchmbr.nl/zorgprogrammas/ouderenzorg/kwetsbare-ouderen#tab-Tools
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Module 1: Casefinding  
 

 

Doel  
Het identificeren van mogelijke kwetsbare ouderen welke opgenomen kunnen worden in het 

zorgprogramma kwetsbare ouderen. 

 

Werkwijze 
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Casefinding huisartsenpraktijk 
 

Door wie 

De casefinding in de huisartsenpraktijk kan worden gedaan door de huisarts, POH, 

wijkverpleegkundige en de assistente.  

 

Risicofactoren voor kwetsbaarheid  

• Multimorbiditeit 

• Polyfarmacie 

• Care gap (> 3 jaar geleden laatste consult) 

• Recente ziekenhuisopname 

• Cognitieve problematiek 

• Frequent praktijkbezoek 

• Alleenwonend   

• Recent weduwe / weduwnaar 

• Woonomgeving (onveilige woonsituatie) 

• Overbelasting mantelzorger 

 

Indien één of meerdere van bovenstaande factoren van toepassing zijn, is het aan de 

betreffende functionaris om – op basis van de totale informatie welke beschikbaar is over de 

oudere – te bepalen of de oudere mogelijk kwetsbaar is. Er zal altijd overleg plaatsvinden 

met de huisarts. 

 

Werkwijze 

Casefinding kan gebeuren op een tweetal manieren:  

• Tijdens reguliere contactmomenten 

• Indien er een vermoeden bestaat wordt dit overlegd met de huisarts. Deze bepaalt 

vervolgens of er overgegaan wordt naar module 2.  

• Screenen via patiëntenbestand (VIPLive ouderenzorgrapport)  

• Op vastgestelde momenten zal worden onderzocht of er mogelijk kwetsbare ouderen 

binnen de huisartsenpraktijk aanwezig zijn, welke nog niet in beeld zijn. Dit gebeurt door 

de huisarts en mogelijk de POH, welke – bij aanvang van het zorgprogramma en daarna 

jaarlijks – op basis van de risicofactoren het patiëntenbestand doorloopt.  

 
 
 
  



RCH20.158-1.0 Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen 7/36 

Casefinding door derden 
 

Door wie 

De casefinding door derden kan worden gedaan door mensen uit het netwerk van de oudere, 

leden van het MDO, leden van het wijknetwerk – waaronder wijkbewoners en vrijwilligers – of 

andere samenwerkingspartners. 

 

Werkwijze 

Genoemde functionarissen signaleren mogelijke kwetsbaarheid vanuit verschillende 

perspectieven (waaronder zorg-, welzijns- en sociale problematiek). Zij hanteren hiervoor 

eigen observatietechnieken en instrumenten. 

Indien iemand als mogelijk kwetsbaar wordt aangemerkt, zal de betreffende functionaris dit 

kenbaar maken aan de huisartsenpraktijk. De huisarts bepaalt vervolgens of overgegaan 

wordt naar module 2. De conclusie van de huisarts wordt teruggekoppeld aan de 

functionaris.  
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Module 2: Vaststellen kwetsbaarheid 
 

 

Doel  
Vaststellen of oudere wel of niet kwetsbaar is. 

 

Wie 
Wijkverpleegkundige of POH 

 

Werkwijze 
Indien in de voorgaande module is vastgesteld dat een oudere mogelijk kwetsbaar is, zullen 

de volgende stappen worden gezet. 
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1. Afstemming POH en wijkverpleegkundige 
De huisarts informeert de POH over de mogelijk kwetsbare oudere. De POH stemt 

vervolgens met de wijkverpleegkundige af wie deze module uit gaat voeren.  

 

2. Aankondiging huisbezoek 
De POH / wijkverpleegkundige kondigt het huisbezoek aan bij de oudere. Dit kan op de 

volgende twee manieren: 

• Telefonisch contact waarin de POH / wijkverpleegkundige aangeeft de oudere te willen 

bezoeken, met als doel inzicht te krijgen in de situatie van de oudere op een aantal 

gebieden (SFPMC). 

• Brief, waarin het doel van het huisbezoek wordt aangegeven. Tevens staat vermeld dat 

de oudere wordt gebeld om – indien gewenst – een afspraak te plannen voor een 

huisbezoek. De POH / wijkverpleegkundige stuurt desgewenst de TFI of het 

startdocument van TraZAG mee.  

• Een week na verzending van de brief neemt de POH / wijkverpleegkundige contact op 

met de oudere en plant desgewenst een afspraak in.  

Indien de oudere geen afspraak wenst, wordt dit geregistreerd in de HIS onder code A49.01 

met de vermelding: “wenst geen afspraak voor bepaling kwetsbaarheid”. 

Indien de POH het gevoel heeft dat de situatie aandacht blijft vragen, zal deze proactief 

contact op blijven nemen met de oudere.   

 

3. Huisbezoek 
De POH / wijkverpleegkundige bezoekt de oudere – bij voorkeur in aanwezigheid van de 

mantelzorger – en voert daarbij de volgende acties uit: 

• Observatie oudere en zijn omgeving. Hiervoor kan de observatielijst worden gebruikt  

• De POH / wijkverpleegkundige stelt in een gesprek de items zoals genoemd in één van 

onderstaande vragenlijsten aan de orde en vult vervolgens zelf de lijst in.  

• TFI  

• Startdocument TraZAG  

 

4. Vaststellen kwetsbaarheid 
De POH / wijkverpleegkundige stelt op basis van de uitkomst van de vragenlijst en op basis 

van de observatie vast of de oudere kwetsbaar is of niet.  

Om kwetsbaarheid vast te stellen zijn de volgende overwegingen van belang: 

• Conclusie vragenlijst kan overruled worden door conclusie uit observatie.  

• Als er meerdere zorgverleners betrokken zijn bij deze oudere, is de kans op 

kwetsbaarheid groter. 

• Als blijkt dat er sprake is van kwetsbaarheid, die (deels) is opgelost d.m.v. hulpmiddelen 

én de oudere ervaart ook geen kwetsbaarheid, dan wordt dit beschouwd als niet-

kwetsbaar (mits dit bevestigd wordt door de observatie). 
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5. Kwetsbaar dan wel niet-kwetsbaar 
Na constatering kwetsbaarheid of niet-kwetsbaarheid worden de volgende acties uitgevoerd: 

• Kwetsbaar 

Doorgaan met module 3 (Module 2 en Module 3 worden uitgevoerd tijdens hetzelfde 

huisbezoek en gaan vloeiend in elkaar over).  

• Niet kwetsbaar 

Registreer in het HIS code A49.01 niet-kwetsbare oudere. 
Nieuwe screeningsdatum plannen en opslaan in agenda. Deze datum is afhankelijk van 
de uitkomst van de vragenlijst. 

• TFI  

• Score 0-1: na 3 jaar herhaling screening 

• Score 2-3: na 2 jaar herhaling screening 

• Score 4: na 1 jaar herhaling screening 

• TraZAG Startdocument  

• Score 0: na 3 jaar herhaling screening 

• Score 1: na 2 jaar herhaling screening 

• Score 2: na 1 jaar herhaling screening 
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Module 3: Probleemanalyse 
 

Doel  
Het integrale probleem van de oudere is inzichtelijk.  

 

Wie 
Wijkverpleegkundige of POH 

 

Werkwijze 
Indien in de voorgaande module is vastgesteld dat de oudere kwetsbaar is, worden de 

volgende stappen worden gezet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststellen kwetsbaarheid 
Registreer in het HIS na het vaststellen van de kwetsbaarheid: 

• ICPC A05: kwetsbare oudere 

• Hoofdbehandelaar kwetsbare ouderen = huisarts 

Zie ook: registratie protocol ouderenzorg 
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Probleem analyse 
1. Onderzoek  

Het onderzoek vindt plaats tijdens hetzelfde huisbezoek als de screening, bij voorkeur in 

aanwezigheid van de mantelzorger. Het onderzoek valt uiteen in drie delen: 

• Afname ‘Instrument om problemen in kaart te brengen’ 

De POH / wijkverpleegkundige kiest hierbij uit de vragenlijst:  Orion of de TraZAG. 

lichamelijk onderzoek 

Het lichamelijk onderzoek bestaat uit het vaststellen van het gewicht, de lengte, de pols 

en de tensie. Hiervoor neemt de wijkverpleegkundige / POH een bloeddrukmeter, 

centimeter en klok mee naar het huisbezoek. Een weegschaal wordt – indien aanwezig – 

gebruikt van de oudere zelf. De POH / wijkverpleegkundige kan er ook voor kiezen 

navraag te doen bij de oudere over het gewicht en de lengte of deze te schatten. 

• Laboratorium Onderzoek 

Dit bestaat uit het Standaard Geriatrisch Onderzoek. Items die recent zijn bepaald hoeven 

niet opnieuw onderzocht te worden. Wat ‘recent’ is, wordt aan het oordeel van de 

wijkverpleegkundige / POH overgelaten (dit zal per item verschillen). 

Let op: dit onderzoek valt onder het eigen risico van de basisverzekering. Het is belangrijk 

de oudere hier vooraf over te informeren.  
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Module 4: Gezondheidsplan 
 
 

Doel  
Het gezondheidsplan is een hulpmiddel voor het bevorderen van zelfmanagement.  

Een zorgverlener die werkt met een gezondheidsplan kan de zorg beter aan laten sluiten bij 

de wensen en behoeften van de oudere. 

 

Wie 
Wijkverpleegkundige/POH en huisarts 

 

Werkwijze 
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1. Vaststellen coördinator 
De coördinator van de zorg wordt de huisarts of de POH of de WVP. Indien het de POH of 

WVP betreft, is het in principe de functionaris die de screening en probleemanalyse heeft 

uitgevoerd bij betreffende oudere. De POH, huisarts en WVP stellen dit samen vast. 

 

2. Uitkomst uit onderzoek wordt verwerkt in SFMPC-lijst 
De uitkomsten uit het onderzoek worden door de coördinator verwerkt in de SFMPC-lijst in 

bv VIPLive. De SFMPC-lijst is onderdeel van de LAEGO-kaart  

 

3. Inwinnen informatie bij betrokken zorgverleners 
Indien uit de SFMPC-lijst blijkt dat er informatie ontbreekt over een huidige behandeling, 

neemt de coördinator contact op met de betreffende zorgverlener en verwerkt de informatie 

in de lijst. De coördinator kan dit verwerken in het gezondheidsplan in VIPLive. 

 

4. Opstellen concept Gezondheidsplan 
Maximaal een maand na de probleemanalyse wordt een overleg gepland met het kernteam 

(huisarts, wijkverpleegkundige en POH). De SFMPC-lijst wordt besproken in het kernteam. 

Op basis van deze lijst wordt het gezondheidsplan opgesteld en door de coördinator 

vastgelegd. Hierbij kan de LAEGO-kaart worden gebruikt. 

 

Een gezondheidsplan is maatwerk welke gebaseerd is op de actuele situatie, wensen en 

behoefte van de betreffende oudere. De zorg rondom kwetsbare ouderen is namelijk niet te 

standaardiseren. Wel zijn er een aantal veel voorkomende problematieken met (mogelijke) 

interventies te benoemen. Op de website www.effectieveouderenzorg.nl/toolkit worden deze 

problematieken als volgt uitgewerkt: 

• Doel 

• Achtergrond 

• Screening 

• Diagnostiek 

• Interventie 

• Financiering 

• Richtlijnen en referenties 

• Stappenplan 

 

 

  

http://www.effectieveouderenzorg.nl/toolkit
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Hieronder volgen de meest voorkomende problematieken welke te vinden zijn op de website 

www.effectieveouderenzorg.nl/toolkit 

• Duizeligheid 

• Incontinentie 

• Ondervoeding 

• Osteoporose  

• Cognitieve stoornis 

• Delirium 

• Depressie en rouw 

• ADL en IADL afhankelijkheid 

• Slechthorendheid 

• Mobiliteitsstoornis 

• Val- en fractuurrisico 

• Eenzaamheid/sociale participatie 

• Woonsituatie 

• Inzet mantelzorg 

• Oudermishandeling 

 

5. Vaststellen gezondheidsplan 
Het gezondheidsplan wordt door de coördinator besproken met de oudere en/of diens 

mantelzorger. Indien van toepassing wordt het plan bijgesteld, waarna het gezamenlijk wordt 

vastgesteld. Eventuele wijzigingen worden door de coördinator aangebracht in het 

gezondheidsplan. 

 

 

  

http://www.effectieveouderenzorg.nl/toolkit
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Module 5.1: Uitvoeren interventies 
 

 

Doel 
De interventies zoals afgesproken in het gezondheidsplan worden uitgevoerd, vastgelegd 

gemonitord en – indien wenselijk – bijgesteld, zodanig dat deze bijdragen aan de doelen 

zoals geformuleerd voor en met de oudere.  

 

Wie 
Coördinator en betrokken hulpverleners 

 

Werkwijze 
Deze fase doorloopt de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Op deze wijze wordt er continue 

gewerkt aan kwaliteitsverbetering binnen de hulpverlening.  
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Gezondheidsplan (Plan) 
Het Gezondheidsplan vormt het uitgangspunt voor deze fase. Deze is reeds opgesteld in 

fase 4.  

 

Uitvoeren Interventies (Do) 
De coördinator heeft in fase 4 de acties zoals afgesproken in het gezondheidsplan uitgezet. 

In deze fase worden de interventies uitgevoerd door de oudere en/of diens mantelzorger, 

waarbij de hulpverlener adviseert en/of ondersteunt. Naast de beschreven interventies zullen 

er ook crisisinterventies worden uitgevoerd. 

De polyfarmaciecheck is apart uitgewerkt in module 5.2; Vroegtijdige zorgplanning in module 

5.3. 

 

Vastleggen in VIPLive 
Indien de hulpverleners toegang hebben tot VIPLive, leggen de hulpverleners de acties en 

behaalde resultaten vast in het Gezondheidsplan. Dit is aanvullend op de eigen 

administratie.  

 

Ketenpartners en VIPLive 

Iedere betrokken zorgverlener rondom de kwetsbare oudere kan toegang krijgen tot 

VIPLive. Hierbij zal de huisarts aangeven wanneer dit wenselijk is. 

 

Om als zorgverlener toegang te kunnen krijgen tot VIPLive, zal de volgende procedure 

worden doorlopen: 

• Zorgverlener en huisarts zijn beide akkoord bij het aanvragen van een account bij 

VIPLive 

• De huisarts vraagt voor de zorgverleners een account aan bij VIPLive 

• VIPLive zal begeleidende mail sturen naar zorgverlener om de vervolgstappen te 

zetten voor een inlog. 

 
Monitoren interventies (Check)  
Met name bij kwetsbare ouderen is het essentieel de situatie goed te blijven monitoren. Deze 

taak zal door de coördinator worden opgepakt op de volgende manier: 

• Regelmatig contact onderhouden met de oudere en/of mantelzorger. Belangrijk in deze is 

om zicht te houden op de situatie van de oudere, eventuele andere wensen/behoeften en 

tevens (het effect) van de reeds uitgevoerde interventies.  

• Regelmatige update van de betrokken hulpverleners. Dit kan op twee manieren: 

• Monitoren Gezondheidsplan (VIPLive) 

• (Telefonisch) overleg.  

 

Bijstellen Gezondheidsplan 
Op basis van bovenstaande informatie bepaalt de coördinator of aanpassingen gewenst zijn. 

Indien dit het geval is, zal de coördinator dit overleggen met het kernteam – welke 

maandelijks bijeenkomt – en mogelijk inbrengen in het MDO (zie module 6.1 MDO). 

Eventuele voorgestelde wijzigingen worden allereerst besproken met de 

oudere/mantelzorger alvorens te worden doorgevoerd in het Gezondheidsplan.  
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Module 5.2: Polyfarmaciecheck 
 

 

Doel 
De medicamenteuze behandeling van de oudere - met 5 of meer medicijnen - optimaliseren, 

waarbij zoveel als mogelijk (vermijdbare) bijwerkingen van medicatie voorkomen wordt. 

 

Wie 
Huisarts en apotheker. De huisarts heeft de mogelijkheid taken te delegeren aan de POH of 

op bepaalde onderdelen samen met de POH de polyfarmaciecheck uit te voeren.  

 

Werkwijze  
De werkwijze is gebaseerd op de STRIP methodiek zoals verwoord in de ‘Multidisciplinaire 

richtlijn Polyfarmacie voor ouderen 2012’. 
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Stap 1: Voorbereiding (door huisarts en/of apotheker) 
1. Selectie ouderen  

2. Toestemming vragen aan oudere om gegevens te mogen delen tussen apotheker 

en huisarts/POH 

3. Verzamelen gegevens  

• Medicatieoverzicht van apotheek, inclusief allergieën, overgevoeligheden en reden van 

start/stop 

• Medische voorgeschiedenis/episode of probleemlijst  

• De gegevens uit lichamelijk onderzoek (bloeddruk, pols, gewicht)  

• Meetwaarden van het laboratorium over de afgelopen 12 maanden  

 

Stap 2: Farmacotherapeutische Anamnese (door apotheker tenzij 
andere afspraken gemaakt)  
De farmacotherapeutische anamnese wordt afgenomen bij de oudere. Als de oudere zijn 

medicatie niet (volledig) in eigen beheer heeft, participeert idealiter ook degene die de 

oudere hierbij helpt (de verzorgende of mantelzorger) in het gesprek. Het medicatieoverzicht 

en de medicijndoosjes van de oudere vormen de basis voor de farmacotherapeutische 

anamnese. Bij voorkeur wordt een gestructureerde vragenlijst gebruikt. 

 

Bespreek in ieder geval:  

• Wat verwacht de oudere van zijn medicatie, wat vindt de oudere van zijn 

farmacotherapie?  

• Wat zijn de ervaringen van de oudere met de huidige medicatie en de eerder gebruikte 

medicatie?  

• Heeft de oudere klachten, is de farmacotherapeutische behandeling effectief?  

• Ervaart de oudere bijwerkingen?  

• Wat gebruikt de oudere daadwerkelijk aan medicatie?  

• Gebruikt de oudere zelfzorg- of kruidengeneesmiddelen?  

• Hoe volgt de oudere de gebruiksadviezen op?  

• Ervaart de oudere praktische problemen bij het gebruik van zijn medicatie?  

• Om welke redenen wijkt de oudere af van het geadviseerde gebruik? 

 

Stap 3: Farmacotherapeutische Analyse (door apotheker/huisarts)  
De analyse begint met het ordenen van de gegevens uit de voorbereiding en de 

farmacotherapeutische anamnese. De actuele aandoeningen en problemen worden 

gekoppeld aan de voorgeschreven actuele medicatie en indien mogelijk aan meetwaarden. 

Bij deze aandoeningen en problemen worden behandeldoelen geformuleerd. Deze 

behandeldoelen worden in stap 3 met de betrokken behandelaren en in stap 4 met de 

oudere vastgesteld.  
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Controleer met deze geordende informatie op mogelijke FTP’s (Farmaco Therapeutische 

Problemen) zoals:  

1. Onderbehandeling  

2. Niet-effectieve behandeling  

3. Overbehandeling 

4. (potentiële) bijwerkingen  

5. Klinisch relevante contra-indicatie en interactie  

6. Onjuiste dosering  

7. Problemen bij gebruik 

 

Identificeer de problemen met behulp van onderstaande vragen en aandachtspunten, de 

tabel Startcriteria en de tabel Stopcriteria (zie bijlage). 

 

1. Onderbehandeling: 

• Worden alle aandoeningen of klachten behandeld?  

• Worden alle aandoeningen of klachten op een doelmatige manier behandeld (volgens 

de geldende richtlijnen)?  

• Controleer met behulp van de tabel Start-criteria. 

 

2. Niet effectieve behandeling 

• Hebben alle geneesmiddelen het beoogde effect (worden behandeldoelen gehaald)? 

• Zijn er aandoeningen of klachten die onvoldoende effectief behandeld zijn?  

• Controleer of de voorgeschreven dosering effectief is (sterkte, frequentie, duur, 

lab). Gebruik voor de effectiviteitsbeoordeling de gegevens uit de algemene 

voorbereiding (metingen, lab) en de farmacotherapeutische anamnese. 

 

3. Overbehandeling  

• Zijn er geneesmiddelen waarvoor geen indicatie (meer) is? 

 

4. (potentiële) bijwerkingen  

• Controleer of er sprake is van een (potentiële) bijwerking van een geneesmiddel.  

• Controleer met behulp van de tabel Stop-criteria.  

• Controleer bij een potentiële bijwerking of dit een bekende bijwerking is, welke 

alternatieve verklaringen er zijn voor de klacht(en) en hoe de tijdsrelatie is (is de 

bijwerking opgetreden na start van het verdachte geneesmiddel).   

• Controleer of er bij risico op een bijwerking de benodigde monitoring wordt uitgevoerd.  

 

5. Klinisch relevante contra-indicatie en interactie  

• Controleer of er sprake is van geneesmiddeleninteractie of van contra-indicaties (CI) 

voor een geneesmiddel. Bepaal vervolgens of de interactie of CI voor deze oudere 

relevant is en of deze invloed heeft op de behandeling omdat deze mogelijk minder 

effectief of minder veilig is of dat de oudere hier een bijwerking van ervaart. Denk hierbij 

ook aan interacties met voeding, grapefruitsap, kruiden of zelfzorgmiddelen. 

• Controleer of er geneesmiddelen gecontra-indiceerd zijn gezien de nierfunctie van de 

oudere. 

• Controleer of bij geneesmiddelinteractie of bij een gecontra-indiceerd geneesmiddel de 

benodigde monitoring wordt uitgevoerd. 
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6. Onjuiste dosering  

• Controleer of de voorgeschreven dosering past bij de indicatie  

• Controleer of de voorgeschreven dosering veilig is (sterkte, frequentie, duur, lab)  

• Controleer of de voorgeschreven dosering past bij de nierfunctie en leeftijd van de 

oudere 

 

7. Probleem bij gebruik  

• Gebruikt de oudere zijn geneesmiddelen volgens voorschrift?  

• Is de oudere gemotiveerd om zijn geneesmiddelen te gebruiken?  

• Is de toedieningsweg het meest gemakkelijk en meest effectief voor de oudere?  

• Is de toedieningsvorm het meest gemakkelijk en meest effectief voor de oudere?  

• Kan het geneesmiddelgebruik gemakkelijker voor de oudere: 

• Kan de doseerfrequentie omlaag?  

• Kan de oudere baat hebben bij een andere formulering? 

• Zijn er hulpmiddelen waardoor het gebruik gemakkelijker wordt voor deze oudere?   

 

Stap 4: Opstellen Farmacotherapeutisch Behandel Plan (door 
apotheker/huisarts)  
De arts/POH en apotheker bespreken de gesignaleerde problemen uit stap 1 en 2 en 

prioriteren deze. Vervolgens stellen ze de behandeldoelen op en de bijbehorende 

interventies. Ze prioriteren de verschillende interventies en verdelen de verantwoordelijkheid 

tussen arts/POH en apotheker voor de verschillende acties. Dit leggen ze vast in een 

Farmacotherapeutisch Behandel Plan.  

 

Bij het opstellen van het Behandelplan zijn de volgende zaken belangrijk. 

Neem bij het opstellen van dit behandelplan de wensen van de oudere naast specifieke 

patiëntkenmerken en ervaringen en levensverwachting mee. Streef naar zo weinig mogelijk 

innamemomenten per dag, schrijf zo weinig mogelijk voor, schrijf alleen hele tabletten voor 

en houd het aantal wijzigingen per keer beperkt. Denk aan de mogelijkheid van 

weekdoseersystemen zoals ‘medicatie op rol’. 

 

Stap 5: Vaststellen Farmacotherapeutisch Behandel Plan (door 
apotheker/huisarts)  
Bespreek met de oudere (en/of diens verzorgende) de voorgestelde wijzigingen en neem op 

grond daarvan de definitieve beslissing welke wijzingen worden doorgevoerd. Maak daarbij 

een tijdpad voor elke verandering. Geef de wijzigingen op schrift mee zodat de oudere dit 

desgewenst kan nalezen of kan bespreken met de mantelzorger. 

Geef iedere wijziging ook aan op het Actueel Medicatieoverzicht en communiceer dit met de 

andere relevante behandelaren, zoals de specialisten. 
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Stap 6: Follow-up en monitoring (door apotheker/huisarts)  
Documenteer in het Farmacotherapeutisch Behandel Plan welke controles uitgevoerd dienen 

te worden en op welke termijn. Bespreek met de oudere hoe hij het geneesmiddelengebruik 

zelf kan evalueren en wanneer het goed is om contact op te nemen met de behandelend arts 

of apotheker. Documenteer tevens welke evaluatieafspraken er gemaakt zijn met de oudere. 

Leg vast op welke termijn de polypharmaciecheck opnieuw zal worden uitgevoerd. Deze 

dient minimaal eens per 2 jaar plaats te vinden.   

 
Bijlagen  

‘Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie voor ouderen 2019’ te vinden onder de link  

https://www.nhg.org/themas/publicaties/multidisciplinaire-richtlijn-polyfarmacie-bij-ouderen 

 

 
 
 
 
 

  

https://www.nhg.org/themas/publicaties/multidisciplinaire-richtlijn-polyfarmacie-bij-ouderen
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Module 5.3: Vroegtijdige zorgplanning 
 
 

Doel 
Vroegtijdige zorgplanning (ook wel bekend als Advance Care Planning) bevordert de 

kwaliteit van zorg binnen de eerste en tweede lijn doordat tijdig wordt nagedacht over de 

(mogelijk) benodigde zorg en ongewenste behandelingen mogelijk voorkomen worden. Door 

tijdig zorgwensen te bespreken behoudt de kwetsbare oudere zo lang mogelijk de eigen 

regie terwijl de professionals handvatten hebben om de juiste zorg in te zetten. 

 

Hierover nadenken en praten kan moeilijk zijn voor de patiënt of zorgverlener. Het is 

belangrijk dat niet alleen de patiënt maar ook de naasten én de zorgverleners weten wat de 

wensen zijn van de patiënt.  

 

Wie 
Huisarts 

 

Werkwijze 
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Gehanteerde definities 
Vroegtijdige zorgplanning (VZP) 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. (Bron: Toolkit Advanced 

Care Planning m.b.t. levenseinde, Laego) 

 

Reanimatiebesluit: Een individueel anticiperend besluit van de eindverantwoordelijk arts 

(hoofdbehandelaar) waaruit blijkt of de patiënt wel of niet gereanimeerd moet worden in 

geval van acuut falen van circulatie en/of ademhaling.  

 

Niet-reanimeerverklaring: een schriftelijke wilsverklaring waarin iemand zelf heeft 

vastgelegd dat hij − in geval van acuut falen van circulatie en/of ademhaling − niet 

gereanimeerd wil worden (NR-wilsverklaring).  

 

Zorg-& behandelwensenformulier: Een hulpmiddel in het gesprek over vroegtijdige 

zorgplanning is het Zorg- & behandelwensenformulier. Dit formulier vult de patiënt en 

zorgverleners samen in. Hoewel er geen rechten en plichten aan dit formulier ontleend 

kunnen worden, geeft het richting aan de zorg in de laatste levensfase. Het formulier wordt 

met de patiënt ingevuld en in 3-voud afgedrukt: 

• 1 exemplaar voor in het medisch dossier 

• 1 voor de patiënt thuis en 

• 1 exemplaar dat de patiënt mee neemt wanneer hij/zij elders zorg ontvangt 

 

Schriftelijke wilsverklaring: document waarin iemand zelf instructies geeft over de 

behandeling die hij in de toekomst wel of niet wenst te ondergaan onder gespecificeerde 

omstandigheden. Hieronder vallen een behandelverbod, NR-wilsverklaring, 

levenswensverklaring en een euthanasieverklaring.  

 

Shared decision-making: gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en arts om samen tot 

een beleid te komen dat het beste bij de patiënt past. De ervaringen, behoeften, normen, 

waarden en voorkeuren van de patiënt vormen daarbij het uitgangspunt. Gezamenlijke 

besluitvorming is een adviserende stijl van communiceren die vooral wordt gebruikt bij 

belangrijke, preferentiegevoelige beslissingen.  

 

Medisch zinloos handelen: handelen dat niet meer bijdraagt aan de oplossing voor het 

medische probleem van de patiënt en/of waarbij de beoogde behandeling qua effecten en 

belasting niet in redelijke verhouding staat tot het te bereiken doel, volgens de professionele 

standaard.  

 

Wilsonbekwaam: iemand is wilsonbekwaam indien hij niet in staat kan worden geacht tot 

een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.  

 

  

https://www.rchmbr.nl/fileadmin/RCH/Zorg/Ouderenzorg/Vroegtijdige_ZP/RCH19.548-2.0_Zorg-_en_behandelwensenformulier_VZP.pdf
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Wettelijk vertegenwoordiger: bij een wilsonbekwame cliënt wordt een (wettelijk) 

vertegenwoordiger aangewezen die de beslissingen neemt op de gebieden waarop de cliënt 

wilsonbekwaam is. De vertegenwoordiger moet hierbij wel de cliënt zo veel mogelijk 

betrekken. Volgens de WBGO kunnen de volgende personen wettelijke vertegenwoordigers 

zijn: 

• Curator / mentor: benoemd door de rechter 

• De schriftelijk gemachtigde (benoemd door de cliënt zelf in een schriftelijke verklaring) 

• De echtgenoot of partner (niet benoemd, vrijwillig) 

• Een ouder / kind / broer / zus (niet benoemd, vrijwillig) 

• Deze opsomming is in volgorde. Dus eerst moet de arts kijken of er een mentor of curator 

is. Is deze er niet? Dan kijkt hij of er een schriftelijke gemachtigde is. 

 

Proces 
1. Aanleiding tot gesprek 

Het initiatief tot een gesprek in het kader van vroegtijdige zorgplanning kan liggen bij de 

oudere zelf, een wettelijk vertegenwoordiger van de oudere, de huisarts of andere 

zorgverleners. 

 

Op initiatief van de oudere1 als deze:  

• Vragen heeft over de zorg rond het levenseinde 

• Melding maakt van een niet-reanimeerverklaring, niet-reanimeerwens of een wils- of 

euthanasieverklaring 

• Vragen heeft over (de succeskans van) reanimatie 

• Nadere informatie wenst rondom dit onderwerp n.a.v. een foldertje of poster in de 

wachtkamer van de huisarts  

 

Op initiatief van de huisarts als blijkt dat:  

• Er een sterke verandering optreedt in de gezondheidssituatie van de oudere  

• Iemand als kwetsbare oudere wordt geïdentificeerd of er een ernstige diagnose wordt 

gesteld  

• Te verwachten is dat de oudere binnen een jaar zal overlijden 

• Er een risico aanwezig is dat de oudere op korte termijn wilsonbekwaam wordt 

• Bij de start van palliatieve zorg 

• Voor de oudere één of meer van onderstaande punten gelden:  

• een ongeneeslijke maligne of progressieve ziekte;  

• 70+ met comorbiditeit én een sterk afnemende somatopsychologische vitaliteit;  

• een verhoogde kans op een hart- of ademhalingsstilstand;  

• cognitieve beperkingen;  

• een verhoogde kans op ernstige en blijvende invaliditeit.  

 

 

 

  

 
1 Overal waar hieronder de ‘oudere’ wordt geschreven, kan ook ‘oudere en/of de wettelijk vertegenwoordiger’ worden gelezen. 
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Op initiatief van andere zorgverleners (zoals POH, wijkverpleegkundigen, ergotherapeut, 

etc.) indien deze daartoe aanleiding zien. Indien dit het geval is, kunnen zij overgaan tot de 

volgende acties: 

• Bespreken met de oudere dat deze mogelijkheid bestaat en de oudere voor nadere 

informatie verwijzen naar de huisarts 

• Signaal overbrengen aan de huisarts van de oudere 

 

2. Bepalen wilsbekwaamheid oudere 

Om de wilsbekwaamheid van de oudere vast te kunnen stellen, kan gebruik worden gemaakt 

van het stappenplan van de KNMG  

Indien de oudere wilsbekwaam is, wordt een afspraak met de oudere ingepland bij voorkeur 

met aanwezigheid van een mantelzorger. Indien de oudere wilsonbekwaam is, wordt er een 

afspraak ingepland met diens wettelijk vertegenwoordiger in aanwezigheid van de oudere.  

 

3. Informatie benutten van multidisciplinair team (MDO) 

Op basis van het dossier en informatie van andere zorgverleners wordt de nodige kennis 

ingewonnen over de gezondheidstoestand van de oudere en de behandelingsmogelijkheden. 

Ook is het zinvol informatie in te winnen over het aanwezige sociale netwerk, de draagkracht 

van de oudere en die van zijn naasten. Indien het wenselijk en haalbaar is, kan een 

multidisciplinair overleg georganiseerd worden. 

 

4. Maak een afspraak met de oudere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger 

De huisarts maakt een afspraak met de oudere en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.  

De huisarts vraagt de afspraak voor te bereiden aan de hand van de informatie die gegeven 

wordt op het Zorg-&behandelwensenformulier en op thuisarts.nl. 

https://www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-en-praten-over-mijn-levenseinde  

 

5. Overleg met oudere waarin relevante informatie wordt versterkt 

Tijdens het eerste gesprek bespreekt de huisarts wat Vroegtijdige Zorg Planning (VZP) 

inhoudt en wat het belang kan zijn voor de oudere, zijn naasten en het zorgteam. Ook de 

beperkingen van de afspraken rondom VZP komen aan bod.  

De essentie is het beter kunnen respecteren van de wensen van de oudere en het 

verminderen van de belasting voor de naasten door te voorkomen dat zij alleen de 

verantwoordelijkheid moeten dragen voor moeilijke beslissingen in die laatste periode.  

Ook voor de zorgverleners is het essentieel om te weten wat te doen in bepaalde situaties. 

 
  

https://www.rchmbr.nl/fileadmin/RCH/Zorg/Ouderenzorg/Vroegtijdige_ZP/RCH19.548-2.0_Zorg-_en_behandelwensenformulier_VZP.pdf
https://www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-nadenken-en-praten-over-mijn-levenseinde
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6. Arts verzamelt input van de oudere en gezamenlijk worden afspraken gemaakt  

De arts en oudere voeren een gezamenlijk gesprek, op basis van de vragen uit Zorg-& 
behandelwensenformulier. Tijdens dit gesprek komen in ieder geval de volgende 
onderwerpen aan bod:  

• Opvattingen over het ziekteverloop, de waarden en de zorgvoorkeuren van de oudere. 

Misvattingen over de ziekte kunnen hier worden rechtgezet. 

• Informatie aan oudere over zijn eigen ziekteverloop en de prognose 

• Op basis van het principe van ‘shared decision making’ besluit een oudere/wettelijk 

vertegenwoordiger definitief tot het maken van afspraken in het kader van VZP. Deze 

kunnen bestaan uit: 

• Een schriftelijke wilsverklaring. Een voorbeeld hiervan is te vinden in bijlage. Echter de 

voorkeur gaat er naar uit dat de ouderen deze zelf schrijft.  

• Keuzes over behandelaanbod en -verbod; curatief of levensverlengend behandelen 

• Keuzes in verband met palliatief handelen en symptoomcontrole  

• Verklaring Niet Reanimeren (NR)  

• Keuzes in verband met levensbeëindiging: euthanasie of hulp bij zelfdoding  

• Aanwijzen wettelijk vertegenwoordiger 
 

Bij het uiteindelijk opstellen van de afspraken kan het ABC-model een handig hulpmiddel 

zijn. Bij dit model worden 3 zorgdoelen beschreven (Alles doen, Behoud van functies en 

Comfortzorg), op basis waarvan de interventies bepaald kunnen wordt. 

 
Bron: Pallialine 

 

Belangrijk is om voortdurend te toetsen of de oudere de afspraken begrepen heeft. 

 
 
 

Zorgcode A: Alles doen B: Behoud functie C: Comfortzorg 

Doel Behouden en 
verlengen van het 
leven 

Behoud van functie met 
behandeling van acute 
aandoening 

Comfortzorg 

Vooruitzicht Verbetering van de 
gezondheidstoestand 

Verbetering van acute 
aandoeningen 
Stabilisering van de 
gezondheidstoestand 

Verder langzame 
achteruitgang van de 
gezondheidstoestand. 
Snelle achteruitgang met 
sterven op relatief korte 
termijn. 
Sterven op korte termijn. 

Afspraken Cardiopulmonaire 
reanimatie 
Hospitalisatie 
Maximale medische 
behandeling 

Geen reanimatie 
Geen ICU 
Geen hemodialyse 
Hospitalisatie? 
(eventueel kortdurende 
ziekenhuisopname met 
doel diagnosestelling en 
niet-invasieve 
kortdurende therapie) 

Enkel medicatie met oog 
op levenskwaliteit en 
comfort 
Symptoombestrijding 
Palliatieve zorg 
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7. Huisarts checkt voorgenomen besluit op ‘medisch zinloos handelen’ 

De arts neemt het uiteindelijk besluit of het voorstel van de oudere medisch zinvol is. Dit doet 

de arts op basis van medisch professionele gronden.  

Indien de wensen van de oudere niet medisch zinvol zijn, bespreekt hij dit met de oudere.  

 

8a. Besluit tot afspraken in het kader van VZP 

Na het gesprek vult de huisarts samen met de patiënt het zorg -& behandelwensenformulier 

in en laat deze ondertekenen. Vervolgens wordt deze in 3-voud afgedrukt, 1 voor de patiënt, 

1 voor de huisarts (HIS) en 1 voor zorgverleners elders. Het verslag slaat de huisarts op 

onder ICPC A58. De aanwezigheid van een wilsverklaring en/of NR-verklaring registreert de 

huisarts in het journaal en in de episodelijst (ICPC A20).  

Het Zorg-& behandelwensenformulier geeft de arts mee aan de oudere. 

De oudere is zelf verantwoordelijk voor communicatie naar familie en verzorgenden. 

Adviseer haar/hem een kopie van het Zorg- & behandelwensenformulier aan de directe 

naasten te tonen. 

Bij verhuizing naar een verzorgingshuis of verpleeghuis, is het belangrijk de oudere te wijzen 

op het feit dat hij de afspraken plus de opgestelde wilsverklaring meeneemt naar de nieuwe 

instelling waar hij gaat wonen.  

 

Daarnaast is het zinvol om samen met de oudere met enige regelmaat – zeker bij belangrijke 

veranderingen in de gezondheid – te verifiëren of de wilsverklaring en/of behandelafspraken 

nog up to date zijn. 

 

8b. Besluit tot geen afspraken in het kader van VZP 

Registreer ook een gesprek zonder dat er een besluit uit is voortgekomen (ICPC A58) en 

herhaal dit gesprek bijvoorbeeld bij een verandering in de gezondheidssituatie. 
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Module 6.1: Multi Disciplinair Overleg (MDO) 
 
 

Doel 
Middels multidisciplinair overleg evalueren en bijstellen van Gezondheidsplan, zodanig dat 

dit aansluit bij de huidige situatie, de wensen en behoeften van de oudere. 

  

Wie 
Kernteam, MDO-leden (dit kan per praktijk verschillend zijn) en aanvullende personen  

 

Werkwijze  
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Algemeen 
Een MDO vindt plaats indien, naast het kernteam, meerdere zorgverleners betrokken zijn bij 

de uitvoering van het Gezondheidsplan. In uitzondering hierop kan ook een MDO worden 

georganiseerd rondom een oudere indien hier een andere reden aan ten grondslag ligt.   

De frequentie waarmee een oudere wordt besproken, is verschillend en afhankelijk van de 

specifieke (zorg)situatie van de betreffende oudere. Dit geldt ook voor de duur van de 

bespreking.  

 

Er zijn verschillende vormen van MDO’s mogelijk. Hieronder worden er enkele geschetst. 

Het is aan de praktijk om zelf te bepalen welke vorm (of combinatie van vormen) het 

beste aansluit bij de eigen situatie: 

• Kernteam aangevuld met een vast team van hulpverleners (welke niet noodzakelijk 

de hulpverleners van de betreffende oudere zijn). Deze hulpverleners geven input 

vanuit de eigen expertise op de anonieme casus. 

• Kernteam aangevuld met betrokken hulpverleners van betreffende oudere. 

• Wisselende samenstelling MDO, waarbij ouderen met vergelijkbare problemen in 

eenzelfde MDO worden besproken aangevuld met relevante hulpverleners. Te 

denken valt aan: 

• Dementie-MDO met aanvullend een dementieconsulent 

• Mobiliteits-MDO met aanvullend een fysiotherapeut en ergotherapeut 

• Complex MDO met aanvullend een SO 

 

 
Werkwijze 
Vaststellen welke oudere wordt besproken met welke aanvullende hulpverleners 

Aan de hand van de overzichtslijst van alle geïncludeerde ouderen bepaalt het kernteam – 

welke maandelijks bijeen komt – een maand voor het geplande MDO welke oudere(n) het 

volgende MDO zullen worden besproken. Tevens wordt per oudere bepaald of het 

noodzakelijk is aanvullende hulpverleners uit te nodigen.   

 

Voorbereiding 

Iedere oudere wordt door de coördinator apart voorbereid op de volgende manier.  

 

1. In een (telefonisch) overleg met de oudere en / of diens mantelzorger verzamelt de 

coördinator in ieder geval de volgende informatie: 

• Actuele situatie oudere op basis van de SFMPC factoren 

• Stand van zaken huidige hulpverlening 

• Wensen en behoeften  

 

2. Naast de informatie van de oudere / mantelzorger verzamelt de coördinator ook relevante 

informatie bij de betrokken hulpverleners. Hiertoe maakt de coördinator gebruik van het 

Gezondheidsplan. 

 

3. Op basis van de verkregen informatie van de oudere / mantelzorger actualiseert de 

coördinator de SFMPC-lijst. 
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Plannen MDO 

De wijkverpleegkundige en de POH stemmen af wie de agenda en uitnodiging zal versturen 

aan de MDO-leden. De aanvullende personen worden uitgenodigd door de coördinator van 

de betreffende oudere.  

 

MDO 

De coördinator licht iedere oudere kort toe aan de hand van de verzamelde gegevens welke 

zijn verwerkt in de SFMPC-lijst. Tevens wordt (indien relevant) aanvullende informatie m.b.t. 

de actuele situatie en de wensen en behoeften van de oudere ingebracht. Ten slotte worden 

de reeds uitgevoerde interventies besproken en tevens de resultaten.  

Op basis van bovenstaande informatie wordt naar het Gezondheidsplan gekeken. 

Gezamenlijk wordt bepaald waar aanpassingen nodig zijn in doelen en acties. De acties 

worden nader geconcretiseerd (verantwoordelijke, uitvoerder en termijn). 

 

Bijstellen gezondheidsplan en uitzetten acties 

Alvorens de aanpassingen in het gezondheidsplan definitief vast te stellen, overlegt de 

coördinator over de voorgestelde wijzigingen met de oudere en/of diens mantelzorger.  

Na akkoord zullen de wijzigingen worden verwerkt in het gezondheidsplan. Daarna zullen de 

afgesproken acties worden uitgezet door de coördinator. Indien er een actie was toebedeeld 

aan een ander MDO-lid, informeert de coördinator dit lid dat de actie akkoord is en kan 

worden uitgezet.  

Indien de oudere /mantelzorger niet akkoord is met de voorgestelde wijziging(en), zal de 

coördinator de MDO-leden hierover informeren. De wens van de oudere is hierin leidend. 
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Module 6.2: Ketenpartners 
 
 

Doel 
Huisartsenpraktijken hebben toegang tot expertise, welke ingezet kan worden tijdens de 

behandeling van de kwetsbare oudere.  

Er zijn verschillende ketenpartners die men kan consulteren/bevragen, middels VIPLive of 

andere kanalen. 

Diverse ketenpartners: 

• Geriater 

• Specialist ouderengeneeskunde (SO) 

• Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde 

• Diëtist 

• Apotheker 

• Ergotherapeut / fysiotherapeut 

• Dementieconsulent / casemanager 

• Sociaal Wijkteam 

• Etc…. 

 
 

Onderscheid tussen een geriater, specialist ouderengeneeskunde en 

kaderhuisarts ouderengeneeskunde 

 

De geriater is gespecialiseerd in kortdurende ziekte episodes en diagnostiek (cure). De 

geriater heeft een adviesfunctie en gaat niet naar ouderen thuis. De geriater kan via 

moderne media aan het MDO worden verbonden. 

 

De SO is gericht op langdurige programmatische zorg en continuïteit, functionele 

diagnostiek en behandeladviezen (care). De SO kan op huisbezoek gaan. De SO kan 

(incidenteel) aan het MDO deelnemen. 

 

De Kaderarts Ouderengeneeskunde ondersteunt collega’s en andere hulpverleners in 

het leveren van zorg aan de kwetsbare ouderen. Indien een huisarts/POH een casus 

heeft waar hij graag over wil sparren, kan hij contact opnemen met de kaderarts. De 

Kaderarts gaat niet naar de ouderen thuis. Wel kan deze op verzoek participeren in een 

MDO.  
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Module 6.3: Wijknetwerk 
 
 

Doel  
Vanuit het idee dat zorg en ondersteuning dichtbij, integraal en beginnend vanuit de vraag 

van een inwoner moet worden georganiseerd, kiezen veel gemeenten voor het inrichten van 

zogenaamde sociale of integrale (wijk)teams. Gemeenten kunnen hierbij zelf keuzes maken 

over de inrichting, scope, bekostiging en aansturing van de teams. De verschijningsvormen 

zijn dan ook divers binnen de regio Midden Brabant.  

 

Functies die in wijkteams kunnen worden belegd zijn onder meer:  

• Activeren van bewoners en het stimuleren van bewonersinitiatief 

• Verbindingspost tussen inwoners en voorzieningen 

• Verstrekken van basisvoorzieningen, zoals primaire directe ondersteuning 

• Signaleringsfuncties 

• Vraagverheldering 

• Toegangsfunctie, toeleiding naar voorzieningen en hulp 

• Borgen integrale aanpak 

• Netwerkfunctie 

• Casusregie2 

 

Wat is een wijknetwerk/-team?  
Een wijknetwerk is een breed netwerk van professionals en vrijwilligers uit het medische en 

sociale domein op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen een bepaald geografisch 

gebied zoals de wijk, het dorp of een kern. Het wijknetwerk zorgt ervoor dat beleid wordt 

ontwikkeld ten aanzien van wonen, welzijn en zorg voor het collectief van bewoners in de 

wijk en biedt daarmee de benodigde randvoorwaarden voor de zorg aan deze groep. 

Daarnaast is het een ontmoetingsplaats, een forum om elkaar te leren kennen en informatie 

uit te wisselen, een verbindingspost tussen inwoners en voorzieningen en tevens een plek 

voor signalering en doorverwijzing.  

Een wijknetwerk is idealiter ingebed in de regionale structuur.  

 

Waarin verschilt een wijknetwerk van een Multidisciplinair Overleg (MDO) 

 

Het MDO is gericht op casuïstiekbespreking van de individuele oudere. Het wijknetwerk 

is de plek waar informatie-uitwisseling plaats vindt, signalen worden gedeeld en 

vervolgens gekeken wordt wat hier op wijkniveau mee moet/kan gebeuren.  
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Wie 
In de kern van het wijknetwerk functioneert een samenwerkingsverband van personen welke 

actief zijn binnen het sociale of medische domein. Het medisch domein wordt in ieder geval 

vertegenwoordigd door huisartsgeneeskundige zorg (inclusief POH) en 

wijkverpleegkundigen.  

Het netwerk kan daarnaast nog de volgende disciplines bevatten: SO, Kaderhuisarts 

Ouderengeneeskunde, V&V, Maatschappelijk werk, welzijn, fysiotherapeut, ergotherapeut,  

SPV, POH GGZ, psycholoog, apotheker, wijkgezondheidswerker GGD, ouderenadviseur, 

mantelzorgconsulent en de coördinator vrijwilligerswerk.  

Afhankelijk van de doelstelling van het wijknetwerk is de lijst uit te breiden met een 

vertegenwoordiger van de woningcoöperatie, wijkagent, pastor, gebiedscoördinator van de 

gemeente of andere relevante personen/organisaties.  

 

Kortom, allemaal mensen die actief zijn in de wijk en de wijk goed kennen.  

 

Mogelijke aanpak opstart wijknetwerk 

Geen wijk is hetzelfde. Dit geldt ook voor het wijknetwerk. Er is dan ook geen blauwdruk voor 

een wijknetwerk.  

 

Wel zijn enkele belangrijke stappen en thema’s te benoemen welke aan bod kunnen komen. 

Deze worden hieronder toegelicht. 

 

Mogelijke stappen: 

Indien er al een wijknetwerk is opgericht, sluit daar dan – indien mogelijk – bij aan. Indien er 

geen wijknetwerk aanwezig is, kunnen de volgende stappen worden genomen.  

1. Bijeenkomst initiatiefnemers  

2. Formuleren doelgroep (richt het wijknetwerk zich op alle bewoners in de wijk of wordt het 

netwerk ingericht voor de groep kwetsbare ouderen?) 

3. Formuleren doelstelling wijknetwerk 

4. Op basis van doelstelling en doelgroep, uitnodigen organisaties/personen welke mogelijk 

kunnen participeren 

5. Kennismaken personen en organisaties in de wijk en delen bevindingen vanuit de eigen 

organisaties rondom de groep (kwetsbare) ouderen  

6. Inventariseren huidige situatie, beschrijven van de ideale situatie en maken van een plan 

om voor de kwetsbare oudere tot de meest ideale situatie op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg in de wijk te komen. 

7. Uitzetten acties  
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In een wijknetwerk kan op basis van individuele casussen en kwantitatieve informatie een 

thema op collectief niveau worden opgepakt. Hieronder volgt een overzicht van actuele, 

belangrijke thema’s als het gaat om zorg, welzijn en preventie bij kwetsbare ouderen. Dit 

overzicht kan wijknetwerken helpen bij het bepalen van hun koers: 

• Eenzaamheid en sociale steun 

• Depressie 

• Participatie, zelfredzaamheid 

• Mantelzorg en informele zorg 

• Lichamelijk actief zijn 

• Valpreventie 

• Voeding (ondervoeding, dehydratatie, alcohol) 

• Chronische ziekten, waaronder diabetes, hart & vaatziekten 

• Dementie 

• Zintuiglijke functies (gehoor, gezichtsvermogen) 

• Woonomgeving (fysiek) en domotica 

• Armoede en lage sociaaleconomische status (laat inkomen, vaker allochtoon) 

 
 
 
 
 
 
  



RCH20.158-1.0 Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen 36/36 

Bijlagen 
 
 

Op onze website is het zorgprogramma Kwetsbare ouderen te vinden.  

Ook vind je hier de gegevens van de contactpersonen.  

Onder het tabblad “Tools” vind je een aantal van de genoemde bijlagen. 

Zie het tabblad “Registratie” voor meer informatie over de wijze van registreren binnen het 

zorgprogramma Kwetsbare ouderen.  

 

Bezoek de pagina over Vroegtijdige zorgplanning voor meer informatie over dit onderwerp en 

video’s.  

 

https://www.rchmbr.nl/zorgprogrammas/ouderenzorg/kwetsbare-ouderen
https://www.rchmbr.nl/zorgprogrammas/ouderenzorg/kwetsbare-ouderen#tab-Tools
https://www.rchmbr.nl/zorgprogrammas/ouderenzorg/kwetsbare-ouderen#tab-Registratie
https://www.rchmbr.nl/zorgprogrammas/ouderenzorg/vroegtijdige-zorgplanning

