Gestructureerde Ouderenzorg
Kwetsbaarheid, meetinstrument, actie en registratie

Meetinstrument / bevinding

Actie

Registratie

Advies
Periodiek lijst 75-plussers uitdraaien (zie
gestippelde lijn), met aandacht voor:
- De ‘nieuwe’ 75-plussers
- Degenen die eerder niet kwetsbaar
bevonden zijn
- Risicogroepen (via: ouderenzorgrapport
VIPLive)

Basisregistratie voor alle 75-plussers
S-regel (subjectief)
Verhaal
O-regel (objectief)
Vragenlijst, gewicht
E-regel (evaluatie)
Werkdiagnose,
symptoom
P-regel (programma/plan) Actie
Advance Care Planning
A20, S- en P-regel,
zo nodig O-regel

• Niet proactief opvolgen
- Reguliere zorg aanbieden

Basisregistratie
ICPC
Meetinstrument

• Niet – pluis gevoel en/of
• Frailty Index ≥ 0.2
• Score meetinstrument, bijvoorbeeld:
- GFI < 4
- TraZAG < 3
- Easycare: indicatie trap 1
- Prisma < 3
- TFI < 5

• Niet proactief opvolgen
- Reguliere zorg aanbieden
- Netwerk patiënt in kaart brengen
- Pro-actief toestemming vragen voor het
delen van informatie met andere
zorgverlener(s)/LSP

Basisregistratie én:
ICPC
Meetinstrument
O-regel (objectief)
P-regel

• Score meetinstrument, bijvoorbeeld:
- GFI ≥ 4
- TraZAG ≥ 3
- Easycare: indicatie trap 1
- Prisma ≥ 3
- TFI ≥ 5
• Cognitieve problemen
• Ontbreken van (mantel)zorg

• Proactief opvolgen
- Coördinator aanstellen
- Multidomein analyse: SFMPC oriënterend
- Medicatiereview overwegen
- Netwerk patiënt in kaart brengen
- Kernteam bespreking in de praktijk
- Advance Care Planning gesprek
- Terugkoppeling aan patiënt / mantelzorg
- Pro-actief toestemming vragen voor het
delen van informatie met andere
zorgverlener(s)/LSP

Basisregistratie én:
ICPC
Medicatie review
Meetinstrument
O-regel (objectief)
Hoofdbehandelaar
Contactgegevens

• Patiënt is kwetsbaar én uit
multidomein analyse blijkt:
- Ongeplande zorg en/of
- Geen eigen regie

• Zie acties ‘kwetsbare ouderen’ én:
- Hogere frequentie van opvolgen
- Meer informanten (bijvoorbeeld mantelzorg)
- SFMPC verdiepend, Gezondheidsplan
opstellen
- Patiënt gebonden overleg (breder dan
kernteam praktijk):
- Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO)
- Multidisciplinair Overleg (MDO)

Zie registratie ‘kwetsbare oudere’ én:
Kwetsbaarheid met
Aanvinken in
complexe zorg
ouderenzorgprotocol
Advance Care Planning
A20, S- en P-regel,
z.n. O-regel

75-plus
populatie

Casefinding en
selectieve screening

potentieel
kwetsbaar

Gesprek en/of
screeningsinstrument

niet
kwetsbaar

dreigend
kwetsbaar

kwetsbaar

Multidomein analyse
(SFMPC oriënterend)

niet-complex
kwetsbaar

complex
kwetsbaar
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Op hulpvraag patiënt
Niet gerelateerd aan ouderenzorg
Score (indien aanwezig)

A49.01
Score
Vragenlijst, gewicht
Samenvatting:
Beargumenteer waarom je de
patiënt als dreigend kwetsbaar
classifiseert?

A05 (vervang evt. A49.01)
ICPC A49.02 (bij polyfarmacie)
Score
Vragenlijst, gewicht
Huisarts aanvinken
Mantelzorg, casemanager,
thuiszorg, wettelijk
vertegenwoordiger

