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Opzet zorgpad

Vastleggen organisatie zorg aan 

kwetsbare ouderen 

 Juiste zorgverlener verleent de juiste zorg

 Zowel medische als verpleegkundige as

 Afstemming verantwoordelijkheden en 
werkzaamheden 

 Logistiek binnen keten van taken



Onderdelen zorgpad

Deel I: beschrijving zorgpad met doel,

toegang, zorgproces, taken en 

verantwoordelijkheden

Deel II: stroomdiagrammen

Deel III: bijlagen



Hoofdlijn zorgpad

Kwetsbare oudere

is gebaat bij 

behandeling en 

verwijzing 

door generalisten



Generalisten

Medische as:

Huisarts

Specialist ouderengeneeskunde

Klinisch geriater of 

internist ouderengeneeskunde in 

vakgroep geriatrie

Ouderenpsychiater

Verpleegkundige as: 

Praktijkverpleegkundige (nu POH)

Wijkverpleegkundige

Verpleegkundige in verpleeghuis

(Geriatrisch) verpleegkundige in de 

2e lijn



Overige functies in het zorgpad

 Verpleegkundig specialist (nurse practitioner):

- levert verpleegkundige en medische zorg

- kan zowel in 1e als 2e lijn ingezet worden

 Gespecialiseerde verpleegkundige:  

- kan ingeschakeld worden bij complexe zorgvraag

 Casemanager:

- is functie die ingezet wordt bij complexe zorgvraag 
en organisatorische complexiteit



Uitgangspunten in 1e en 2e lijn

 De generalisten beslissen over verwijzing 

naar elkaar en naar gespecialiseerde zorg

dus:

 Kwetsbare ouderen worden in de 2e lijn niet 

langer door orgaanspecialisten onderling 

doorverwezen



Het zorgpad gaat dus over kwetsbare ouderen



Doel zorgpad

 Zo lang mogelijk in stand houden van 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid kwetsbare oudere

 Leveren van proportionele zorg

 Voorkomen van onnodige crisissituaties 

 Voorkomen van vermijdbare complicaties en beperken van 
ontstaan/gevolgen van functionele en/of cognitieve achteruitgang

 Verantwoorde terugkeer in de thuissituatie na opname

 Voorbereiden en begeleiden van de keuze voor (medische) zorg in de 
laatste levensfase



Relevante onderdelen van het zorgpad 
in de medische 1e lijn

 Casefinding kwetsbare ouderen (GFI)

 Zorgbehandelplan (NHG) in overleg met 

oudere en evt. mantelzorger

 Indien nodig multidisciplinair overleg 

 Casemanagement indien nodig bij voorkeur 

door praktijkvpk/poh met aanvullende 

opleiding casemanagement

 Advance Care Planning

 Zorgvuldige overdracht in de keten



Verwijzing naar de 2e lijn



Wat is voor de overdracht essentieel

 Algemene verwijsinformatie

 Eventuele comorbiditeit

 Complete lijst van medicatie 

en contra-indicaties

 Specifieke informatie over de kwetsbaarheid 

waaronder het zorgbehandelplan en de 

afspraken t.a.v. het levenseinde



In het ziekenhuis

 Afname VMS bij persoon > 70 jaar (screening op delirium, 
vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen) en indien nodig 
de GFI bij  verdenking op kwetsbaarheid en dit is niet bij de 
patiënt bekend

 Afhankelijk van de complexiteit is de klinisch geriater 
hoofdbehandelaar of medebehandelaar (afname CGA)

 Bij lage complexiteit wordt de klinisch geriater in consult 
geroepen of het geriatrieteam ingeschakeld

 De specialist ouderengeneeskunde kan in het ziekenhuis als 
consulent ingeschakeld worden



Naar huis na een tijdelijke opname

 Ontslagplanning: zo vroeg mogelijk na opname

 Ontslagmoment: bepaald en voorbereid  door 

hoofdbehandelaar 

- in samenspraak met medebehandelaar

- en in samenwerking met transferbureau

 Verpleegkundige afstemming: geriatrisch 

verpleegkundige +  vpk van de afdeling 

met praktijkvpk/poh en wijkvpk 

 Warme overdracht door vpk (in zh of telef.)



Acute opname



Welke mogelijkheden zijn er

1. Oorzaak crisis en beloop duidelijk; specialistische 
zorg niet nodig:

 tijdelijke opname HA-bed

2. Oorzaak crisis en beloop zijn duidelijk; 
specialistische zorg nodig:

 (tijdelijke) opname verpleeghuis

3. Oorzaak crisis en beloop onduidelijk;   

specialistische zorg nodig:

 verwijzing naar SEH:beoordeling door klinisch 
geriater



Verbinding met 
WMO/Sociale wijkteam



De zorg in de wijk verandert ook



Samenwerking op grens van WMO en zorg

Tijdens het werken aan het zorgpad was er nog veel

onduidelijk ten aanzien van de rol van het sociale

wijkteam en de taken van de wijkverpleegkundigen.

In Friesland zullen er nu wijken/postcodegebieden zijn

waar een wijkverpleegkundige met S1-taken (niet 

toewijsbare zorg) actief is, maar in de meeste wijken levert de

wijkverpleegkundige alleen de gebruikelijke zorg aan huis.

Deze zorg kan zij in het vervolg wel zelf indiceren. 



Samenwerking in de wijk

Wijkverpleegkundige en praktijkverpleegkundige zullen

hun rol in de thuissituatie afhankelijk van de gekozen

opzet in hun gemeente gezamenlijk vorm moeten

geven.

De ervaringen in het jaar 2015 t.a.v. de S1-taken goed

geëvalueerd moeten worden teneinde in 2016 de inzet

ook effectief te kunnen verbreden.



Vragen?


