
                                                   

                                                                         
 

DE ROLLEN/ HULPVERLENERS ROND KWETSBARE OUDEREN1 

VERWIJSMOGELIJKHEDEN 
 

Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH-S/-GGZ) 

levert eerstelijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in 

thuissituatie en verzorgingshuis. Een deel van de populatie behoort tot de groep kwetsbare ouderen.  

 

Wijkverpleegkundige Kwetsbare Ouderen (wv) 

heeft een coördinerende rol betreffende afstemming en ondersteuning van de patiënt/mantelzorger: 

 monitoring ziekteverloop en functionele mogelijkheden en beperkingen; 

 begeleiding en ondersteuning van de patiënt; 

 zorgcoördinatie, contacten wijkteam; 

 begeleiding en ondersteuning van de mantelzorger, ook een vroeg-signalerende rol vanuit de 

wijk. 

 

Specialist Ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) 

levert voornamelijk zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken met: 

 complexe problemen; 

 met één of meerdere aandoeningen; 

 ongeacht verblijfplaats, uitgezonderd patiënten die klinische diagnostiek en behandeling nodig 

hebben (b.v. somatisch: naar klinische geriatrie of psychiatrisch: naar ouderenpsychiatrie). 

De specialist Ouderengeneeskunde kan werkzaam zijn in een verpleeghuis, binnen de GGZ, als 

consulent in de huisartsenpraktijk en in een verzorgingshuis als medebehandelaar bij cliënten met 

aanvullende verpleeghuiszorg of als consulent. 

 

Ouderenpsychiatrie: GGZ Ouderen (psychiater en/of SPV, klinisch geriater, psycholoog, 

PIT/TOP- verpleegkundige) 

levert zorg aan ouderen boven de 65 jaar met: 

 een psychiatrische aandoening, die niet in de Basis GGZ behandeld kan worden; 

 ernstige psychosociale problematiek; 

 psycho-organische stoornissen (dementie), waarbij de psychiatrische gedragsstoornis op de 

voorgrond staat. 

De psychiatrische zorg kan verleend worden: ambulant, intensieve begeleiding in samenwerking met 

de thuiszorg, poliklinisch contact, deeltijdbehandeling of door klinische opname of in een beschermde 

woonvoorziening. 

Consultatie is mogelijk in een verpleeg- of verzorgingshuis en in thuiszorgteams. 

 

Klinische geriatrie (klinisch geriater en/of nurse practitioner) 

levert in het ziekenhuis zorg, d.w.z. diagnostiek en behandeling aan: 

kwetsbare oudere patiënten met een hoge leeftijd en multimorbiditeit op somatisch, psychisch, 

functioneel en sociaal gebied. Is consulent voor alle bij andere specialismen in het ziekenhuis 

opgenomen kwetsbare ouderen. 

Doet poliklinische diagnostiek en behandelingen op de polikliniek en dagkliniek geriatrie. 

  

                                                             
1 Gebaseerd op: 
http://www.mccleeuwarden.nl/Downloads/221/werkafspraak%20kwetsbare%20ouderen.pdf 



 

 

Niet horend bij de klinische geriatrie: een zorgvraag zonder diagnostische vraag en 

enkelvoudige psychiatrische problematiek 

 

Een kwetsbare oudere patiënt kan via verwijzing door de huisarts terecht komen bij: 

 de specialist Ouderengeneeskunde: consult op verzoek van de huisarts (huisarts kan 

verwijzen via ZorgDomein) of opname in verpleeghuis (bv crisisopname); 

 de ouderenpsychiater voor diagnostiek en behandeling van de psychiatrische aandoening 

(elektronische verwijzing via ZorgDomein); 

 de klinisch geriater voor diagnostiek en/of therapeutisch advies (elektronische verwijzing via 

ZorgDomein). 

 

Onderstaand organogram geeft de centrale positie weer van de patiënt weer  bij de zorg aan 

kwetsbare ouderen. 

 

             Apotheker 
 Medicatie controle 

 Polyfarmacie 

 Problemen gebruik (logistiek,  

hulpmiddelen  

 

    

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Verwijzing voor ouderenpsychiatrie kan plaatsvinden door de huisarts. Specialisten 
Ouderengeneeskunde, neurologen en niet-medici kunnen via de huisarts verwijzen naar de 
ouderenpsychiatrie. 
 
Voor de overigen geldt: klinisch geriater, specialist Ouderengeneeskunde of ouderen-psychiater 
kunnen voor de patiënt bij één van de bovengenoemde specialismen een consult aanvragen. Er kan 
(vaak daarna) een doorverwijzing worden gedaan. 
De huisarts dient over consult en doorverwijzing te worden geïnformeerd. 
 
In de ontslagbrief dient nadrukkelijk vermeld te worden: 

 conclusie 

 afspraken bij ontslag/wat is geregeld 

 wie is hoofdbehandelaar, medebehandelaar of consulent/wie heeft de regie 

 wat wordt van welke partij verwacht 

 

Tussen hoofd- en medebehandelaar is voortdurend informatieoverdracht 

KWETSBARE OUDERE 

Specialist Ouderengeneeskunde 
Levert zorg aan kwetsbare ouderen en 
chronisch zieken met: 
 Complexe problemen 

 Een of meerdere aandoeningen 

 Ongeacht verblijfplaats 

Huisarts/POH-S/GGZ 
Levert eerstelijns zorg aan alle inwoners in 

de thuissituatie en verzorgingshuis, een 
deel behoort tot de kwetsbare ouderen 

        Ouderenpsychiatrie 
Levert zorg aan ouderen > 65 met: 
 Een behandelbare psychiatrische 

aandoening 

 Ernstige sociale problematiek 

 Ouderen met psycho-organische 
stoornissen waarbij psychiatrische 
gedragsstoornissen op de voorgrond 
staan 

       Klinische geriatrie 
Levert in het ziekenhuis zorg aan 
kwetsbare oudere patiënten met hoge 
leeftijd en multimorbiditeit op somatisch, 
psychisch, functioneel en sociaal gebied 

2e lijn 

1e lijn 

Wijkverpleegkundige/casemanager 
Heeft een coördinerende rol betreffende 
afstemming en ondersteuning van de 
patiënt/mantelzorger: 

 Monitoring 

 Begeleiding en ondersteuning 

 zorgcoördinatie 
 



                                                                                                                   
                                                                                                                     Psycholoog  

                                                                                                                                                         Casemanager Dementie (CMD), wv  

  

 

 

 

 

 

          Paramedici 

                                                                         diëtist 

                                                                         ergotherapeut 

                                                                         fysiotherapeut 

                                                                  psycholoog 

                                                                  CMD, wv 

 

 

Verwijzing naar huisarts door: 
 

 Klinisch geriater: 
vervolg na diagnostiek/ behandeling/ 
therapeutisch advies 

 

 Specialist Ouderengeneeskunde: 
advies na consult/behandeling 

 

 GGZ-ouderen: 
vervolg na diagnostiek/behandeling 

Kwetsbare Oudere 

Klinisch geriater: diagnostische vraag/ therapeutisch advies 

(elektronische verwijsbrief ZorgDomein); geen zorgvraag 

Verwijzing naar specialist 
Ouderengeneeskunde door: 
 

 Huisarts 
Consult in 1e lijn/opname in 
verpleeghuis 
 

 Klinisch geriater 
Vervolg na diagnostiek/ behandeling/ 
therapeutisch advies 

 
 

 GGZ-ouderen 
Vervolg na diagnostiek/behandeling 

Specialist Ouderengeneeskunde: met name bij zorgvragen, 
functionele diagnostiek en ondersteuning systeemproblematiek 

 Consult in 1e lijn (tel. aanvraag/ verwijsbrief ZorgDomein 

 Opname verpleeghuis (evt. crisisopname) 

GGZ-ouderen: Bij psychiatrische en/of gedragsstoornissen 

(aanmelding via ZorgDomein) of Fax  

Huisarts 

Huisarts voor vervolg na consult/medebehandeling. 
In verslag vermelden: wie is hoofdbehandelaar/ wie heeft regie/ wat 
wordt van welke partij verwacht 

Klinisch geriater: verwijzing voor diagnostiek / therapeutisch 
advies 
Vermelden: wie is hoofdbehandelaar/ wat wordt van welke partij  
verwacht 

GGZ-ouderen: verwijzing bij psychiatrische gedragsproblematiek 
regelen via huisarts. Vermelden: wie is hoofdbehandelaar/ Wat 
wordt van welke partij verwacht 
 

Specialist 

Ouderengenees- 

kunde 

Verwijzing naar GGZ-ouderen door: 
 

 Huisarts bij psychiatrische 
gedragsproblematiek 

 

 Klinische geriatrie, neuroloog,  
Specialist Ouderengeneeskunde, 
niet-medici zoals Ouderenconsulent, 
politie etc. 

 
o Verwijzing via huisarts 

Verwijzing naar klinische geriatrie door: 

 Huisarts 
o Diagnostiek/therapeutisch 

advies 
 

 Consult in ziekenhuis/overname 
behandeling 

o Specialist vermeldt dit in 
ontslagbrief 

 

 Specialist Ouderengeneeskunde 
o Diagnostiek/therapeutisch 

advies 
 

 GGZ-ouderen 
o Somatisch onderzoek op 

afdeling 

Huisarts: vervolg na consult/medebehandeling. 
In brief vraag aan huisarts/actiepunten huisarts, wat mag verwacht 
worden van GGZ-ouderen 

Verpleeghuis: opname of dagbehandeling (huisarts bericht bij 
dagbehandeling) 

Klinisch geriater: somatisch onderzoek  
In verwijsbrief (kopie naar huisarts): wie is hoofdbehandelaar / wat 
wordt van welke partij verwacht 

Huisarts: vervolg na diagnostiek. 
Voorlopig bericht van ontslag of tel. contact, ontslagbrief waarin: 

 Actiepunten voor de huisarts (bv huisbezoek, verder 
vervolgen/behandelen) 

 Wat kan verwacht worden van de geriater 

 Wie is hoofdbehandelaar / heeft regie: huisarts of geriater 

Behandelend specialist in ziekenhuis voor vervolg 
Bericht aan huisarts, in verslag betreffende specialist 
 

 Specialist ouderen: voor overname behandeling, observatievraag 
Gestructureerde omgeving nodig 
In ontslagbrief (met kopie naar huisarts) vermelden wie 
hoofdbehandelaar is en wat nog verwacht wordt van de huisarts 

GGZ-ouderen: voor overname behandeling/begeleiding 

In ontslagbrief (kopie naar huisarts) vermelden wie 

hoofdbehandelaar is en wat van welke partij wordt verwacht 

GGZ ouderen 

Klinische 

geriatrie 


