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Registratie Kwetsbare Ouderen 

 

Dit advies is bedoeld om de registratie binnen de Module Kwetsbare Ouderen te structureren en te 
uniformeren. Voordelen hiervan zijn: 

• informatie is makkelijk op vergelijkbare plaats vindbaar in HIS, ook tijdens ANW-uren; 

• zicht op de populatie (mogelijk) kwetsbare ouderen in de praktijk via uitwisseling met VIPLive; 

• cyclisch werken en proactieve zorg wordt ondersteund door overzicht bij wie MDO,  
polyfarmacie, ACP-gesprek etc. is gedaan. 

Noodzakelijke registratie in HIS 

 

A49.01 Ouderenzorg 
én hoofdbehandelaar ouderenzorg = huisarts of specialist  
én deelname ketenzorgprogramma ouderenzorg = nee 

Patiënt waarbij nog geen TFI is ge-
daan of die (nog) niet kwetsbaar is 
bevonden met TFI of Trazag.   

 

A05 Kwetsbare oudere 
én hoofdbehandelaar ouderenzorg = huisarts 
én deelname ketenzorgprogramma ouderenzorg = ja 

Patiënt is kwetsbaar bevonden met 
TFI en ontvangt zorg op  
basis van module ouderenzorg. 

 

A05 
+ Labcode / 
meetwaarde 

MDO 
én voer labcode / meetwaarde in bij ‘nieuwe uitslag  
invoeren’: Datum bespreking MDO 

Patiënt met complexe (zorg)situatie 
wordt besproken in het MDO. 

 

A49.02 
+ Labcode /  
meetwaarde 

Medicatiebeoordeling  
én voer labcode / meetwaarde in bij ‘nieuwe uitslag  
invoeren’: Datum medicatiebeoordeling 

Patiënt met polyfarmacie wordt 
jaarlijks besproken door  
huisarts en apotheker. 

Bovenstaande registratiecodes zijn ook via het HIS in te vullen via het protocol: PrimaCura Ouderenzorg (jaar)controle. 

 

Wenselijke registratie in HIS 

 

A20 Advanced Care Planning Gesprek met patiënt over wensen 
en (on)mogelijkheden.   
Behandelwensenformulier is  
leidraad. 

 

P70 
L49.01 
T05 

Dementie 
Valpreventie 
Ondervoeding 

Maak episode aan voor alle proble-
men die de oudere heeft om onder-
diagnostiek te voorkomen. 

 

A05 
of 
… 

Mantelzorger / 1e contactpersoon 
Betrokken wijkverpleegkundige of casemanager 
ZZP indicatie en hoogte 

Maak afspraak binnen de praktijk 
waar de contactinformatie in 
VIPLive en het HIS terug te  
vinden is. 

 

VIPLive  
en 
HIS 

 
Gezondheidsplan opgesteld middels SFMPC-model 

Maak afspraak binnen de praktijk 
waar het gezondheidsplan in 
VIPLive en het HIS terug te vinden 
is. 

 


