
MEDISCHE ZORG VOOR 
KWETSBARE OUDEREN THUIS 

Een kwetsbare oudere
•  Verwevenheid medisch, biologisch, sociaal en psychische factoren
•  Multi-pathologie
•  Poly farmacie
•  A-typische presentatie van ziekten
•  Verminderde reservefunctie
•  Interindividuele variatie

Vertrekpunt is het KNMG standpunt.

Hettie Suurd, specialist ouderengeneeskunde niet praktiserend, Savant Zorg/Novicare
Miriam van der Weerden huisarts, ‘t Heelhuis Helmond

Praktijk ‘t Heelhuis: Implementatie M&I module ouderenzorg

Uitgangspunten voor de eerste fase in Helmond
•  Huisartsenvoorziening fungeert als centraal aanspreekpunt 
•  Professionele trajectbegeleiding door POH, casemanager of 
 wijkverpleegkundige
•  Monitoring via MDO door kernteam van huisarts, POH en evt. ZTB/
 wijkverpleegkundig en specialist ouderengeneeskunde
•  Consultatiemogelijkheid specialist ouderengeneeskunde/klinisch geriater

Initiatieven
Praktijk Albert van Gennip
PoZoB: Project KOMPLEET
Praktijk ‘t Heelhuis: Implementatie M&I module ouderenzorg
Pilot huisartsen Deurne

• Valincident
• Opname
• Polyfarmacie

Vervolgtraject

Inclusie

• Korte Screeningslijst
• Overleg huisarts

• Zorgplan
• Valpreventie
• Medicatiebeoordeling 
• Cognitie/psychisch
• Chronische aandoening
• Voedingstoestand

Herbeoordeling 
na 1 jaar

Vervolgtraject

Inclusie

• Consult SO (project    
 Deurne) eventueel 
 samen met POH
• Consult POH (project 
 PoZoB KOMPLEET)
• TRAZAG vragenlijst
• Concept behandelplan   
 volgens SAMPC

• MDO met huisarts, POH,   
 casemanager/
 wijkverpleegkundige, SO
• Definitieve vaststelling 
 behandelplan
• Eventueel inzet andere 
 disciplines
• Monitoring door POH/
 casemanager of 
 wijkverpleegkundige 

Herbeoordeling 
na 1 jaar

Expertise neemt toe

Elkaar kunnen vinden
als professionals

Rust in de 
huisartsenpraktijk

Consult levert veel 
nieuwe informatie op

Voorkomen crisis 
voor 2e lijn

Betere overdracht met 
bredere info naar 2e lijn

Groter vangnet na 
ontslag ziekenhuis

Pilot huisartsen 
Deurne/PoZoB 

KOMPLEET

Praktijk ‘t Heelhuis
Helmond

Overeenkomsten
• Casefinding adhv 
 criteria en 
 niet pluisgevoel
• Structureel MDO
• Behandelplan 
 volgens SAMPC
• Clientbespreking
 2x per jaar

Verschillen
• Apotheker betrokken in MDO 
• Geriater in MDO 
• Specialist ouderengeneeskunde 
 als consulent 
• Screeningslijst Easycare

Verschillen
• Specialist ouderengeneeskunde 
 in MDO
• Screeningslijst TRAZAG

Cliënt en mantelzorger 
zijn zeer positief!

Medicatiesanering 
is quick win

Pilot huisartsen Deurne/PoZoB KOMPLEET

Casefinding door POH en/
of huisarts bijvoorbeeld bij 
cliënten met:
• Dementie
• Parkinson
• Status na CVA
• > 75 jaar
• E.a.

Aandachtspunten
• Begin kost veel tijd
•  Niet alle betrokken professionals zien de meerwaarde
•  Logistieke processen kunnen nog verbeteren
•  Financiering huisbezoeken POH is aandachtspunt


