
ZORGPROCES ZORGPROGRAMMA OUDERENZORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATIEFASE 

 

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

       

 

 

 

Verwijsbrief bij “niet pluis” gevoel of zorgen  

Toetsen o.b.v. 3 domeinen:  

1. Lichamelijk functioneren 

2. Psychische situatie  

3. Sociale participatie 

Identificatie door eerstelijnszorgverleners 

Patiënt > 75 met risico op kwetsbaarheid 

Huisarts  

Beoordeelt op basis van context en aard van de 

zorgen de mogelijke kwetsbaarheid* 

Mogelijke kwetsbaarheid  

Diagnostische fase 

(POH Ouderen) 

 

 

Identificatiefase (alle eerstelijnszorgverleners) 

Signaleren van mogelijke kwetsbaarheid 

Diagnostische fase (POH Ouderen) 

Probleem analyse  

 

 

Instelfase 

Opstellen (POH en Huisarts) en uitvoeren IZP (alle 

zorgverleners) 

 

 

Controlefase (POH Ouderen) 

Casemanagement 

 

 

*Kwetsbaarheid is een subjectieve waarneming 

Definitie Kwetsbaar 

Een kwetsbare oudere is ouder dan 75 jaar, die door het hebben van één of meerdere risicofactoren (sociaal-, psychisch 

en/of somatisch) niet in staat is om volledig voor zichzelf te zorgen en daarvoor hulp nodig heeft van derden. 

 

Legenda 

 

 

 

  
 Alle eerstelijnszorgverleners 

  
 Huisarts 

  
 POH 



DIAGNOTISCHE FASE  

Probleemanalyse en urgentie bespreken met huisarts 

Kwetsbaar Niet kwetsbaar 

Inclusie Zorgprogramma  

Registratie ICPC A05 

Probleeminventarisatie d.m.v. TraZag vragenlijst 

Na 1 of 2 jaar opnieuw toetsen 

kwetsbaarheid door huisarts 

Bij eventueel geconstateerde problemen 

worden door de huisarts vervolgacties 

ingezet 



INSTELFASE 

Individueel  Zorg Plan in KOS 

(door POH Ouderen in samenspraak met huisarts) 

 

 

 

 
                 Begeleidingscontact patiënt 

- Welke problemen zijn belangrijk  

- Wat wil patiënt bereiken   

- Bespreken van vervolgacties (conformIZP) 

- Bespreken rol van POH Ouderen / casemanager 

 

 

 

 Eerstelijnsverleners  

begeleiding / behandeling 

 

 

 

 

Consultatie geriater 

 

 

 

Consultatie SOG 

 

 

 

Vermoeden Dementie 

- Diagnostiek door HA 

- POH ouderen voert IZP uit 

- Na diagnostiek ook casemanager  

  dementie inschakelen 

 

 

 

             CONTROLEFASE 

Bij nieuw functioneel evenwicht 

 

 

 

 

CASEMANAGEMENT 

 



 CONTROLEFASE (POH Ouderen / Casemanger) 

 
Protocol in KOS 

 

 

INSTELFASE 

JAARCONTROLE  HUISARTS 

- Is het zelfstandig functioneren verbeterd  

- Is men zelfredzaam  

- Is er sprake van lasten verlichting of draagkracht verbetering?  

- Hoe is de kwaliteit van leven 

- Zijn de doelen in van het IZP bereikt 

- Is casemanagement nog gewenst 

 

 

Exclusie zorgprogramma 

Jaarlijks monitoren 

kwetsbaarheid 

KWARTAALCONTROLE  POH 

- Monitoren voortgang ingezette acties IZP (Casemanagement) 

- Bespreken functionele beperkingen 

- Vaststellen draagkracht / draaglast 

- Bespreken ondersteuningsbehoefte 

- Kwetsbaarheid (eens per jaar middels TraZag) 

 


