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Dit document beschrijft drie vormen van casefinding die toegepast kunnen  

worden in de huisarts en p raktijk om kwetsbare ouderen te identificeren. Dit  

document is samengesteld door HZW (voorheen Zorggroep SEZ) i.s.m. HV-MK in  - 

Kader van het project Multidisciplinaire Samenwerking Ouderenzorg.    

  

  



                                                                                                                                                                                    

     

Inhoudsopgave  
 

Inleiding .............................................................................................. 3 

1. Stroomschema casefinding ........................................................... 4 

Figuur 1: Stroomschema casefinding en screening ..................................... 4 

2. Casefinding en screening .............................................................. 5 

2.1 Inleiding ...................................................................................... 5 

2.2 Casefinding door huisarts ............................................................... 5 

2.3 Screening leeftijdsindicatie ............................................................. 6 

2.4 Selectieve screening HIS ................................................................ 6 

2.5 Samenvatting screeningsmethoden .................................................. 7 

Tabel 1: Voor- en nadelen drie methoden van casefinding en screening ......... 7 

3. Stappenplan selectie VIPLive ........................................................ 8 

4. Korte vragenlijst screening ......................................................... 14 

Stap 1. Keuze instrument ......................................................................14 

Tabel 2: Vergelijking korte vragenlijsten ..................................................15 

Stap 2. Afname van de vragenlijst ..........................................................15 

Stap 3. Interpretatie korte vragenlijst .....................................................17 

Tabel 3: Interpretatie score korte vragenlijst ............................................17 

Stap 4. Korte vragenlijst registreren in HIS ..............................................17 

5. Uitgebreid assessment ................................................................ 18 

Stap 1. Keuze instrument ......................................................................18 

Tabel 4: Vergelijking uitgebreide vragenlijsten .........................................19 

Stap 2. Voorbereiding op het huisbezoek .................................................19 

Stap 3. Huisbezoek ..............................................................................20 

Stap 4. Huisbezoek registreren in HIS .....................................................20 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                    

  

Inleiding  
  

Als gevolg van de dubbele vergrijzing en het zo lang mogelijk zelfstandig 

thuis wonen van ouderen, vraagt zorg voor ouderen steeds meer van de 

huisarts en de praktijkondersteuner. Bovendien is samenwerking met 

thuiszorg, welzijnsorganisaties en paramedici van belang om goede zorg 

en begeleiding aan ouderen mogelijk te maken. Door goed zicht te hebben 

op persoonlijke wensen en de beleving van ouderen, kan de zorg 

vervolgens worden afgestemd op de behoeften.  

Binnen het project Multidisciplinaire Samenwerking Ouderenzorg in 

Midden-Kennemerland, wordt gewerkt aan een goede samenwerking en 

optimalisatie van de zorgketen, om de zorg voor kwetsbare ouderen te 

optimaliseren. In het kader van dit project, is het streven om 

kwetsbaarheid van ouderen proberen te voorkomen, te verminderen of uit 

te stellen, om zo de kwaliteit van leven te vergroten. Daarvoor is het van 

groot belang om zicht te hebben op de kwetsbare ouderen binnen de 

huisartspraktijk.   

  

Dit document beschrijft drie vormen van casefinding om kwetsbare 

ouderen te identificeren. Het beschrijft mogelijkheden om te screenen, 

zodat kwetsbare ouderen in beeld worden gebracht en het gesprek aan 

kan worden gegaan welke wensen en behoeften er zijn en welke zorg en 

begeleiding hiervoor nodig zijn.   

HZW biedt de huisartsenpraktijken hulp ondersteuning aan bij het 

identificeren van kwetsbare ouderen. Dat doen we met dit document, 

maar ook met praktische ondersteuning op maat in de praktijk. U kunt 

hiervoor contact opnemen met het regiokantoor, telefoon 075-2010221.   

  



                                                                                                                                                                                    

  

1. Stroomschema casefinding   

 

 

  

Figuur 1: Stroomschema casefinding en screening  

 

 

 

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                                    

  

2. Casefinding en screening  
  

2.1 Inleiding   
Dit hoofdstuk bevat een handreiking hoe kwetsbare ouderen in de 

huisartsenpraktijk geïdentificeerd kunnen worden. Uit figuur 1 valt af te lezen dat 

er zijn drie mogelijkheden zijn voor het in kaart brengen van kwetsbare ouderen 

(groene blokjes):   

  

1. Casefinding door huisarts (2.2)  

2. Screening leeftijdsindicatie (2.3)  

3. Selectieve screening HIS (2.4 en hoofdstuk 3)  

  

Er is geen wetenschappelijk bewijs welke methode de voorkeur heeft. U kunt zelf 

bepalen welke methode het beste in uw praktijk past. In tabel 1 onderaan dit 

hoofdstuk zijn de voor- en nadelen beschreven per identificatiemethode. In 

hoofdstuk 3 wordt een stappenplan beschreven voor de selectieve screening in 

VIPLive van Calculus. Ook als men kiest voor casefinding of screening op 

leeftijdsindicatie kan VIPLive een toegevoegde waarde hebben in het 

selectieproces.     

  

  

Kwetsbaarheid is ‘het proces van opeenstapelen van  

   lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het  

functioneren, dat de kans vergroot op negatieve  

gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname,  

   vroegtijdig overlijden)’ (SCP, 2011)   

2.2 Casefinding door huisarts  
De eerste methode van casefinding is het signaleren van kwetsbare ouderen in 

de huisartsenpraktijk op basis van risicofactoren voor kwetsbaarheid. Iedereen 

die bij de zorg betrokken is, kan een signaal afgegeven bij mogelijke 

kwetsbaarheid. Een groot deel van de kwetsbare ouderen (+/- 80%) heeft in de 

afgelopen drie maanden contact gehad met de praktijk. Als alle medewerkers 

weten waar ze op moeten letten kan de signalering van kwetsbare ouderen 

worden geoptimaliseerd. Men kan bijvoorbeeld alert zijn bij grote veranderingen, 

zoals het overlijden van een naaste of een verhuizing. Indien bepaalde signalen 

wijzen op een verhoogde kwetsbaarheid kan een kort assessment plaatsvinden. 

Vervolgens kan worden vastgesteld of de oudere in het ouderenzorgprogramma 

dient te worden opgenomen. Hoe kleiner de praktijk hoe effectiever deze 

methode van signalering is. Het voordeel is dat het relatief weinig tijd kost en 

ouderen het hele jaar door worden gesignaleerd. Het nadeel van deze methode is 

dat zorgmijders veelal worden gemist. 

  



                                                                                                                                                                                    

  

   

                              Risicofactoren voor kwetsbaarheid  

• Hogere leeftijd (>85 jaar)  

• Vrouw  

• Laagopgeleid of lage sociaaleconomische klasse  

• Weduwe/weduwnaar  

• Multimorbiditeit  

• Motorische beperkingen  

• Huisbezoek nodig voor griepvaccinatie  

• Recente opname in ziekenhuis of verpleeghuis  

• Polyfarmacie (≥ 5 verschillende soorten medicatie)  

• Frequent contact met de huisarts  

• Lang niet bij de huisarts geweest  

• * VIPLive kan voor deze items automatisch een selectie maken, zie voor uitleg 

hoofdstuk 3  

  

2.3 Screening leeftijdsindicatie   
De tweede methode van casefinding is het screenen op leeftijd. In VIPLive kan 

een uitdraai worden gemaakt van alle patiënten van 75 jaar of ouder. Vervolgens 

worden al deze patiënten benaderd voor het invullen van een korte vragenlijst 

om te bepalen of de oudere mogelijk kwetsbaar is. Als vuistregel is 20% van 

75+populatie kwetsbaar. Met deze methode ‘mist’ u in principe niemand in de 

benadering. Het nadeel is dat deze methode arbeidsintensief is en het succes 

sterk afhankelijk is van de respons. Wel kunnen patiënten worden gesorteerd op 

Frailty Index (zie hoofdstuk 3.1 voor uitleg) van hoog naar laag om de selectie 

en bezoekvolgorde van de patiënten te vergemakkelijken.   

  

2.4 Selectieve screening HIS  
De laatste en derde methode om kwetsbare ouderen in kaart te brengen is via 

selectieve screening. Bij selectieve screening wordt er geselecteerd op gegevens 

uit het HIS die zijn geassocieerd met verhoogde kwetsbaarheid. In VIPLive 

bestaat de mogelijkheid om het ‘Ouderenrapport’ te genereren. Dit rapport toont 

alle 60+’ers in uw praktijk en extraheert ieder kwartaal parameters uit het HIS 

voor het in kaart brengen van kwetsbare ouderen. Hiermee kunt u vervolgens 

zelf een selectie maken welke patiënten mogelijk kwetsbaar zijn. Om met deze 

methode een betrouwbare selectie te maken is een goede registratie in het HIS 

vereist. VIPLive extraheert onder andere ICPC- en ATC-codes (medicatie) uit het 

HIS. In hoofdstuk 3 wordt een stappenplan beschreven voor de patiëntenselectie 

in VIPLive.   

 

 



                                                                                                                                                                                    

  

2.5 Samenvatting screeningsmethoden   
In onderstaande tabel worden kort de voor- en nadelen beschreven van de drie 

methoden van casefinding.   

  

Tabel 1: Voor- en nadelen drie methoden van casefinding en screening    

Methode  Voordelen  Nadelen  

  

Casefinding door huisarts  - Kost relatief weinig tijd   

- Patiënten worden het 

hele jaar door direct 

gesignaleerd   

- Zorgmijders worden gemist  

- Patiënten met een cognitieve 

stoornis worden mogelijk 

gemist  

- Patiënten vaker “te laat” in 

beeld voor preventie van 

incidenten  

  

Leeftijdsindicatie   - Alle ouderen worden 

geïncludeerd   

- Arbeidsintensief  

- Een grote groep patiënten 

wordt benaderd waarvan maar 

een klein deel tot de 
doelpopulatie behoort   

- Succes is sterk afhankelijk 

van respons  

  

Selectieve screening  - Selectie wordt 

‘automatisch’ 

gegenereerd   

- Zorgmijders en 
cognitieve stoornissen 

worden makkelijker 

gesignaleerd  
  

- Betrouwbaarheid afhankelijk 

van goede registratie in HIS   

- Kwetsbare ouderen die niet 

aan ‘zoekcriteria’ voldoen 

kunnen worden gemist   

- Vergt enige 

computervaardigheid   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    

  

3. Stappenplan selectie VIPLive  
  

Wanneer u besluit een selectieve screening vanuit het HIS uit te voeren, dienen 

een aantal stappen te worden doorlopen die hieronder worden behandeld. Wij 

adviseren om te selecteren op basis van een leeftijd van 75 jaar en ouder en de 

onderstaande Utrecht Periodic Risk Identification and Monitoring 

(UPRIM)criteria1:   

1. Frailty Index: totale aantal geregistreerde ‘kwetsbare’ deficits bij 

uw patiënt (ICPC en ATC-codes) gedeeld door het totale aantal 

‘kwetsbare’ deficits (n=50)2. Voorbeeld: een patiënt heeft 10 

positieve deficits dan is de Frailty Index: 10/50=0,2. Een hogere 

score impliceert een hogere mate van kwetsbaarheid, range 0-1.  

2. Polyfarmacie: het aantal medicijnen dat chronisch door de patiënt 

wordt gebruikt.  

3. Consultatie-gap: het aantal dagen dat de patiënt niet bij de 

huisarts is geweest met uitzondering van de griepvaccinatie.   

  

Stappen:  

1. Open VIPLive en klik rechtsboven op ‘ ’, voer nogmaals uw wachtwoord in 

en klik op ‘Start beveiligde sessie’.  

2. Ga linksboven naar ‘Inzicht’ en klik op ‘Rapporten’, vul bij ZOEKTERM 

‘Ouderenzorg’ in.   

3. Indien u al eerder het ouderenrapport heeft gedownload klikt u op 

‘Download rapport’. Indien u voor het eerst het ouderenrapport wilt 

openen vinkt u ‘Ouderenzorg’ aan en klikt u op ‘1 rapport genereren’, 

klik vervolgens op ‘Download rapport’. Dit kan soms even duren.   

4. Open het Excelbestand ‘Ouderenzorg’ en sla dit bestand op uw computer 

op.   

5. Ga onderaan naar het tabblad ‘Patiëntenlijst Monitoring’, deze lijst toont 

alle 60+’ers in uw praktijk.   

 

1 UPRIM is een softwareapplicatie ter identificatie van potentieel kwetsbare ouderen. VIPLive heeft de criteria uit deze applicatie 

geïntegreerd in het ouderenzorgrapport.  

  
2 zie handleiding ‘Ouderenzorg Rapport’ in VIPLive voor uitgebreide uitleg en deficits   



                                                                                                                                                                                    

  

 
      

  

6. Pas in eerste instantie een filter voor leeftijd ≥ 75 jaar toe (klik op het 

pijltje rechts naast ‘Leeftijdscategorie’  vink alleen 75+ aan  ‘OK’)  

 

Vervolgens draait u drie patiëntenlijsten uit met de volgende selecties:    

1) Multimorbiditeit en polyfarmacie (Frailty Index ≥ 0,2 en polyfarmacie ≥ 

5 medicijnen) (stap 7 en 8).  

2) Multimorbiditeit zonder polyfarmacie (bij deze patiënten is polyfarmacie 
mogelijk slecht geregistreerd) (Frailty Index ≥ 0.4 en polyfarmacie < 5) 

(vanaf stap 9).  

3) Mogelijke zorgmijders (Consultatie-gap > 365 dagen) (vanaf stap 12).   

 

 

 

7. Selecteer de patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie:   

  

  
  

  



                                                                                                                                                                                    

  

• Frailty Index: ≥ 0,2 (klik op het pijltje rechts naast ‘Frailty Index’  

‘Getalfilters’  ‘Is groter dan of gelijk aan..’  vul ‘0,2’ in (komma, 

geen punt!)  ‘OK’).  

 

• Polyfarmacie: ≥ 5 medicijnen (klik op het pijltje rechts naast  

‘Polyfarmacie’  ‘Getalfilters’  ‘Is groter dan of gelijk aan..’  vul 

‘5’ in  ‘OK’).   

 

 

 

 

8. Print de lijst met patiënten. (Op deze manier kunt u zo optimaal mogelijk 

alle kolommen naast elkaar printen: ‘Bestand’  ‘Afdrukken’  ‘Liggende 

  

                 
  

                    
  



                                                                                                                                                                                    

  

afdrukstand’  Ga vervolgens terug en naar het tabblad rechtsboven 

‘Beeld’  ‘Pagina-eindvoorbeeld’  Sleep de blauwe lijn  

naar rechts t/m kolom “Z” (woonplaats)  ‘Afdrukken’  klik bij ‘Beeld’ 

weer op ‘Normaal’.)  

  

9. Maak vervolgens een selectie voor multimorbiditeit zonder polyfarmacie:  

• Frailty Index ≥ 0.4 (klik op het pijltje rechts naast ‘Frailty Index’  

‘Getalfilters’  ‘Is groter dan of gelijk aan..’  vul nu ‘0,4’ in (komma, 

geen punt!)  ‘OK’).  

 
  

• Polyfarmacie < 5 (klik op het pijltje rechts naast ‘Polyfarmacie’  

‘Getalfilters’  ‘Kleiner dan…’  vul ‘5’ in  ‘OK’).   

     
  

                  

  



                                                                                                                                                                                    

  

 
  

  

10. Print de lijst met patiënten.   

  

11. Verwijder vervolgens de filters voor ‘Frailty Index’ en ‘Polyfarmacie’, 

behoud de filter voor 75+ (klik op het pijltje rechts naast ‘Polyfarmacie’ en 

‘Frailty Index’ klik op ‘Filter uit Polyfarmacie wissen’ en ‘Filter uit 

Frailty Index wissen’).   

 
 

     

12. Maak ten slotte een aparte selectie voor mogelijke zorgmijders:   

• Consultatie-gap > 365 dagen (klik op het pijltje rechts naast  

‘Consultation gap’  ‘Getalfilters’  ‘Groter dan…’  vul ‘365’ in  

‘OK’)   

                

  

  

                   



                                                                                                                                                                                    

  

 

  

Deze drie lijsten vormen de basis voor het opsporen van kwetsbare ouderen.  

Ten slotte kunnen patiënten ook worden geselecteerd door de patiënten te 

sorteren op Frailty Index van hoog naar laag. Hierdoor wordt het duidelijk welke 

patiënten de hoogste score op kwetsbaarheid hebben en met welke patiënten als 

eerste de volgende stap van screening gezet kan worden.    

  

Opmerkingen:   

• U kunt zelf alvast de lijsten langslopen om de patiënten die u al goed kent 

te in- of excluderen. U kunt hierbij bijvoorbeeld gebruik maken van de 

patiëntkenmerken die ouderen kwetsbaar maken in hoofdstuk 1 

(‘Casefinding door huisarts’).  

• Controleer eventueel bij de patiënten met een consultatie-gap of zij 

daadwerkelijk een gap hebben en niet bijvoorbeeld zijn uitgeschreven.   

• Verwijder handmatig terminaal zieke patiënten uit de lijst.   

• De kolom cognitieve achteruitgang kan u helpen te differentiëren of een 

huisbezoek de voorkeur heeft (indien ‘Ja’ in de kolom ‘Cognitieve 

achteruitgang’).   

  

                  

  
  
13.   Print de lijst met patiënten .    



                                                                                                                                                                                    

  

4. Korte vragenlijst screening   
  

Met de eerste stap heeft u een selectie gemaakt van mogelijk kwetsbare ouderen 

in uw praktijk. Bij de volgende stap wordt met een korte vragenlijst de kans 

ingeschat dat de oudere daadwerkelijk kwetsbaar is.   

  

Stap 1. Keuze instrument  
De meest gebruikte vragenlijsten worden in tabel 2 weergegeven. Het is wellicht 

logisch om een vragenlijst te kiezen die al gebruikt wordt in de praktijk. In deze 

regio wordt met name de TraZAG veel gebruikt. De GFI en PRISMA7 zijn 

daarnaast goede en betrouwbare instrumenten. De TFI kost aanzienlijk meer tijd 

en is daarom met name geschikt om door de patiënt zelf in te laten vullen. Alle 

vragenlijsten zijn online vrij toegankelijk.   

  

Houd er rekening mee dat de ‘gevoeligheid’ voor kwetsbaarheid per vragenlijst 

wisselt. Zo is bijvoorbeeld het afkappunt van de TraZAG start relatief laag en 

zullen hiermee meer patiënten als mogelijk kwetsbaar worden aangeduid dan bij 

bijvoorbeeld de GFI. Hieruit blijkt al dat het begrip ‘kwetsbaarheid’ lastig af te 

bakenen is. Houd in het achterhoofd dat het in elk geval gaat om een oudere met 

een verzameling van risicofactoren zoals veroudering, beperkingen en 

multimorbiditeit. Deze opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale 

tekorten in het functioneren vergroot de kans op negatieve 

gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden).3  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3 Campen C van (red). Kwetsbare Ouderen. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau, 2011  



                                                                                                                                                                                    

  

Tabel 2: Vergelijking korte vragenlijsten   

Instrument   Duur 

(min)   
Aantal 

vragen  
Voordelen  Nadelen  Validiteit   Door wie?   

TraZAG  
start  

15  13  - Nadruk op 

achteruitgang; goede 
voorspeller voor 

toenemende 

kwetsbaarheid  
- Neemt valrisico en 

incontinentie mee  
- Uitgebreide 

assessment 

beschikbaar 

(complete 

assessment 1,5 uur)  

-  Afkappunt 

kwetsbaarheid 

relatief laag 

(kwetsbaar bij een 

score van ≥3 v/d 13 

items), veel 

patiënten worden 

mogelijk onterecht 

als kwetsbaar geduid  

Maastricht; 

gevalideerd  
Hulpverlener 

of patiënt zelf   
(2 versies)   

GFI  15-20  15  - Beknopt maar 

compleet   
- Psychosociale 

component  
uitgebreider   

-  Geen vervolg, alleen 

kwetsbaarheid  
Groningen; 

gevalideerd  
Hulpverlener 

of patiënt zelf    

PRISMA7   5-10  7  - Kort  
- Neemt 85+ mee als 

risicofactor  

- Vrij algemene/  
- aspecifieke vragen  
- Geeft man als extra  

risicoscore, terwijl in  
literatuur vrouw 

genoemd wordt  
- Geen  

vervolgvragenlijst  

Amsterdam 
gevalideerd  

Patiënt zelf 

(evt. 

hulpverlener)  

TFI  45  30  - Neemt overlijden 

dierbaar persoon mee  
- Neemt alleenwonend  
mee  

  

- Relatief lang   
- Weinig specifiek voor 

ouderen, met name 

deel A  
- Deel A is oriënterend 

en  
wordt niet 
meegenomen in 

score  
- Geen vervolg  

Tilburg; 

gevalideerd  
Patiënt zelf 

(evt. hulp- 

verlener, 

maar relatief 

lang)   

  

  

Waar kan ik de korte vragenlijsten online vinden?   

 

TraZAG start: http://www.platformouderenzorg.nl/screeningdt.php?ide=409 

GFI: http://www.platformouderenzorg.nl/screeningdt.php?ide=408  

PRISMA7: https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naarbeter-

Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf  

 TFI: http://www.platformouderenzorg.nl/screeningdt.php?ide=417  

  

Stap 2. Afname van de vragenlijst  
Het afnemen van de vragenlijst kan op drie manieren:   

1. Huisbezoek  

2. Telefonisch  

3. Vragenlijst opsturen  

  

http://www.platformouderenzorg.nl/screeningdt.php?ide=408
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/projecten/Samen-naar-beter-Prisma-7-Vroegsignalering-kwetsbare-ouderen.pdf
http://www.platformouderenzorg.nl/screeningdt.php?ide=417
http://www.platformouderenzorg.nl/screeningdt.php?ide=417


                                                                                                                                                                                    

  

Bij optie 1 en 2 wordt de vragenlijst afgenomen door een medewerker van de 

huisartsenpraktijk. Een huisbezoek is het meest tijdrovend, maar geeft wel het 

beste beeld van de patiënt en zijn/haar leefomgeving. Daarnaast kan men indien 

nodig toelichting geven bij onduidelijkheid over de vragen. Vooral bij cognitieve 

achteruitgang kan een huisbezoek voordelen opleveren. Eventueel kan gevraagd 

worden of een familielid of mantelzorger bij het gesprek aanwezig kan zijn. 

Indien men van te voren al het vermoeden heeft dat het een kwetsbare oudere 

betreft, kan ervoor gekozen worden het uitgebreide assessment direct tijdens het 

eerste bezoek af te nemen (dit scheelt weer een extra visite). Echter, dit zal 

soms organisatorisch lastig zijn, aangezien u van te voren niet zeker weet of u 

15 minuten of 1,5 uur moet inplannen. Als er al een selectieve screening in 

VIPLive heeft plaatsgevonden, hebben sommige korte vragenlijsten mogelijk een 

beperkt differentiërende waarde. De Trazag start bijvoorbeeld heeft een relatief 

laag afkappunt en omdat er al een voorselectie heeft plaatsgevonden zal 

nagenoeg iedereen worden geduid als mogelijk kwetsbaar. In dat geval is het 

eventueel praktischer om de Trazag start en uitgebreide assessment te 

combineren in één huisbezoek. Telefonisch de vragenlijst afnemen bespaart 

aanzienlijk tijd, maar is bij patiënten met gehoorproblemen en cognitieve 

problemen niet optimaal. Indien de vragenlijst telefonisch wordt afgenomen is de 

TFI minder geschikt door de tijdsduur.    

  

Ook kan ervoor gekozen worden om de vragenlijst op te sturen en door patiënt 

zelf in te laten vullen. Met name wanneer het aantal patiënten dat mogelijk 

kwetsbaar is erg groot is, kan deze methode geschikt zijn. Het voordeel van deze 

methode is dat de patiënt rustig de tijd heeft om de vragenlijst in te vullen. Bij 

non-respons kan de patiënt worden gebeld om de reden te achterhalen en kan 

de vragenlijst eventueel telefonisch worden afgenomen of een huisbezoek 

worden gepland.   

  

Hoeveel ouderen tegelijkertijd kunnen starten hangt af van de capaciteit van de 

huisartsenpraktijk en de methode waarvoor wordt gekozen. Overleg samen 

welke ouderen als eerst gestart gaan worden. Als hulp voor het bepalen van de 

volgorde kunnen bijvoorbeeld de patiënten worden gesorteerd op FI van hoog 

naar laag.   

  

Met welke patiënten starten?      

- Zorgmijders en/of kwetsbare ouderen met complexe problematiek  

- Patiënten die nog niet eerder goed in beeld zijn gebracht   

- Overweeg te kiezen voor patiënten ouder dan 85 jaar  

  

 Besteed het plannen van het huisbezoek of versturen van de vragenlijsten 

uit aan de doktersassistente.   

  

  



                                                                                                                                                                                    

  

Stap 3. Interpretatie korte vragenlijst  
Wanneer de vragenlijst is ingevuld, kan de score worden geïnterpreteerd met 

behulp van tabel 3. Ouderen die beneden de grenswaarde uitkomen hoeven 

geen uitgebreid assessment te krijgen, maar plan deze patiënten wel in voor 

follow-up (bijvoorbeeld jaarlijks). Indien blijkt dat de oudere mogelijk kwetsbaar 

is, wordt een uitgebreid assessment verricht.   

  

  

Tabel 3: Interpretatie score korte vragenlijst  

Instrument   Range  Afkappunt 

kwetsbaarheid  

TraZAG start  0-13  ≥ 3  

GFI  0-15  ≥ 4  

PRISMA7   0-7  ≥ 3  

TFI  0-15  ≥ 5  

  

   

Stap 4. Korte vragenlijst registreren in HIS   
Vervolgens wordt de score van de vragenlijst genoteerd in het HIS. Dit zorgt 

ervoor dat u het overzicht behoudt en de score later kunt terugvinden. De 

manier waarop de score wordt genoteerd in HIS, verschilt per systeem. Omdat er 

in de regio verschillende HIS’en worden gebruikt, is het niet mogelijk om 

hiervoor een stappenplan te beschrijven. Indien u vragen hebt over de 

registratie, of hierbij ondersteuning nodig heeft, kunt u daarvoor contact 

opnemen met ons.   

 Noteer ook de score op de (uitgedraaide) selectielijsten om bij te houden bij 

wie al een vragenlijst is afgenomen.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                    

  

5. Uitgebreid assessment  
  

Indien een patiënt boven de grenswaarde scoort, is een uitgebreid assessment 

geïndiceerd. Er bestaan hiervoor diverse vragenlijsten die systematisch gegevens 

verzamelen op alle relevante functiedomeinen (somatisch, functioneel, 

maatschappelijk, psychisch en communicatief). Vervolgens wordt op de 

probleemgebieden een behandelplan opgesteld. Brede assessments vergen 

ervaring en/of scholing alvorens hiermee aan de slag te gaan.  Samenwerking 

met andere hulpverleners is dan ook essentieel. De vragenlijsten zijn een 

toegevoegde waarde in het inzichtelijk maken en rapporteren van de 

mogelijkheden van de kwetsbare oudere en vervolgens het opstellen van het 

individueel zorgplan.   

  

Stap 1. Keuze instrument   
Wederom zijn er voor de uitgebreide assessment meerdere opties. Wij adviseren 

het gebruik van de TraZAG, EasyCare of (G)OUD. Tabel 4 geeft een 

samenvatting van de verschillende instrumenten. Indien u voor TraZAG heeft 

gekozen gaat u verder met de vervolgvragenlijsten op de gebieden waar een 

patiënt ‘ja’ op heeft geantwoord. Indien u bij de korte assessment voor de GFI, 

PRISMA7 of TFI heeft gekozen is het handiger om voor EasyCare of (G)OUD te 

kiezen.   

  

  

Waar kan ik de uitgebreide assessments online vinden?   

TraZAG:   http://www.platformouderenzorg.nl/screeningdt.php?ide=409, 

Trazag 4e druk lege lijsten  

EasyCare:  http://easycare.nl/easycare-instrumenten     

downloaden/?instrument=easycare_trap2, vink Easycare trap 2 en 

eventueel aanvullende instrumenten aan en vul uw gegevens in, 

vervolgens zal het document naar u gemaild worden.    

(G)OUD:   http://www.beteroud.nl/ouderen/zorg-goud-vragenlijst.html,  

basisvragenlijst (G)OUD)   
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Tabel 4: Vergelijking uitgebreide vragenlijsten   
  

  

Stap 2. Voorbereiding op het huisbezoek   

• Draai een probleemlijst uit om mee te nemen naar het huisbezoek.  

• Check en print de medicatielijst, verifieer deze tijdens het huisbezoek.  

• Ga na wanneer er voor het laatst lab is gedaan (bij polyfarmacie wil je in 

ieder geval jaarlijks een nierfunctie, bij verschillende antihypertensiva Na, 

K). Indien > 1 jaar geleden: nieuwe bloedafname regelen.  

• Ga na wanneer voor het laatst de bloeddruk is gemeten. Indien de patiënt 

antihypertensiva en/of diuretica gebruikt en > 1 jaar geleden een meting 

is verricht  tijdens huisbezoek bloeddruk meten.   

• Ga na in het dossier of er eerder gesproken is over wensen rondom het 

levenseinde.  

Dit kan inhouden dat er een wilsverklaring is, dat er afspraken zijn rondom 

reanimeren, beademen, opname op Intensive Care of dat andere 

behandelbeperkingen of grenzen zijn aangegeven. Ook kan het zijn dat er 

behandelbesluiten door artsen (huisarts SOG of medisch specialist) zijn 

genomen.  

 

Instrument   Duur  

(min)  
Basis  Inhoud  Voordeel  Nadeel   Kenmerk  

TraZAG  90  Quattro 
model (HA, 
POH, vpk- 
specialist 

en SO)   

Zorgsituatie en 

zorgbehoefte  
- Goede aansluiting 

op korte 

assessment   
- Doelgericht, alleen 

specifieke 

probleemgebieden 

uit Trazag start 

worden verdiept  
- Bestaat uit 

gevalideerde 

(internationale)  
vragenlijsten   

- Bevordert 

samenwerking 

andere 

zorgverleners  

-  Sommige  
onderdelen 
vergen  
scholing    

  

Patiënt centraal  

EasyCare  45-60  Gewogen 

oordeel 

huisarts 

en/of POH  

Gezondheid, 

wonen en 

welzijn   

- Vragen niet te 

ingewikkeld voor 

ouderen     
- Vergt minder 

ervaring/scholing  

  LEAD:  
luisteren, 

EasyCare 

instrument 

inzetten, 

afstemmen en 

doelen    
(G)OUD  60  75+, 

thuiswonen 

d; TraZAG 

verdiept  

Lichamelijk, 

psychisch en 

sociaal 

functioneren  

- Volledig  
- Oogt duidelijk   

- Goede  
handleidin 
g  
ontbreekt  

- Weinig 

aandacht 

voor  
welzijn  

  

Proactieve zorg   



                                                                                                                                                                                    

  

a. Indien een van bovenstaande zaken aanwezig, kijk dan of het 

goed geregistreerd staat: onder ICPC A.20. Indien dat niet zo is, 

zorg dan voor goede registratie.  

b. Indien een wilsverklaring aanwezig is, maar > 1 jaar oud 

vraag dan of de inhoud nog actueel is.  

c. Indien niets bekend is over wensen rondom het levenseinde, 

vraag er dan in het huisbezoek naar. Het is de arts die inhoudelijk 

het gesprek moet voeren, u doet het voorbereidende werk. Vragen 

die u kunt stellen zijn: ”Wat is voor u belangrijk in deze laatste 

levensfase? Wat houdt u bezig? Heeft u vragen of zorgen i.v.m. uw 

gezondheid? Hebt u weleens nagedacht of u nog gereanimeerd  wilt 

worden? ”. U kunt verwijzen naar informatie op thuisarts.nl en de 

KNMG folder. Geef aan dat ze omtrent hun wensen met de huisarts 

in gesprek kunnen gaan (en zelfs al een afspraak voor ze maken 

met de huisarts).  

  

  

Stap 3. Huisbezoek   
Houd er rekening mee dat een huisbezoek 1 tot 2 uur in beslag neemt. Dit zal 

per patiënt verschillen en is ook afhankelijk van welke onderdelen van de 

assessment kunnen worden uitbesteed aan andere zorgverleners. Tijdens het 

assessment gaat het niet alleen over de problemen die door de oudere worden 

ervaren, maar mogelijk nog belangrijker, ook over de wensen en prioriteiten van 

de oudere ten aanzien van kwaliteit van leven. Deze informatie is namelijk 

leidend in welke behandeldoelen prioriteit hebben. De uitgebreide geriatrische 

assessment levert de input voor het opstellen van het individueel zorgplan. Naast 

de standaard vragenlijst kan men aanvullende deelinstrumenten gebruiken bij de 

EasyCare en (G)OUD (te downloaden via de website). Bijvoorbeeld een MMSE bij 

het vermoeden van een cognitieve stoornis. Na het afnemen van de vragenlijst 

kan indien nodig nog de bloeddruk worden gemeten.   

  

 Werk samen met andere zorgverleners: besteed bijvoorbeeld assessments 

over mobiliteit uit aan de fysiotherapeut.   

  

  

Stap 4. Huisbezoek registreren in HIS  
Het huisbezoek kan als volgt worden geregistreerd in HIS:  

  

1. Op de S-regel geef je de reden van het contact, bevindingen van het bezoek 

en uitgebreide anamnese in. Hierdoor is snel en overzichtelijk de inventarisatie 

van dit huisbezoek voor iedereen terug te vinden. Situatie beschrijven, 

hulpverleners aangeven. Tevens vastgestelde problemen benoemen: bijv.  

eenzaamheid, incontinentie, mobiliteitsstoornis.   

3. Registreer zoveel mogelijk metingen op de O-regel.  



                                                                                                                                                                                    

  

4. Noteer op de E-regel Kwetsbare Oudere.  

5. Geef ICPC code 49.01 (vergeet niet te koppelen aan episode Ouderenzorg).   

6. Niet alle kwetsbare ouderen zullen echter complexe zorgbehoeftes hebben. Als  

n.a.v. het huisbezoek blijkt dat het om een paar problemen gaat die 

praktijkondersteuner eenvoudig zelf kan afhandelen, worden de acties op de 

Pregel vermeld.   

  

Een individueel zorgplan wordt opgesteld indien blijkt dat er zich op meerdere 

terreinen problemen voordoen, waarbij:   

- andere eerstelijns zorgverleners en/of hulpverleners uit de maatschappelijke 

ondersteuning moeten worden betrokken en/of  

- waarbij doelen voor de patiënt moeten worden geformuleerd en/of  

- waarbij de benodigde acties moeten worden gecoördineerd en geëvalueerd  

  


