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* De oorspronkelijke surprise question (´Zou het mij verbazen als deze patiënt binnen de komende twaalf maanden komt te overlijden?´), 

wordt veel gebruikt om palliatieve patiënten te identificeren. De vraag helpt zorgverleners om de palliatieve fase tijdig te herkennen. 
Wanneer een zorgverlener de oorspronkelijke vraag met ‘nee’ beantwoord, luidt de vervolgvraag 'Zou ik verbaasd zijn als deze patiënt over 
een jaar nog leeft?'. De combinatie van deze twee vragen heet de dubbele surprise question.  
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Taken POH-O van Huisartsenpraktijken 

 MedZZo / Gezondheidscentra GAZO 
Registratie: 

1) Iedere 75 plusser en 65- tot 75-jarige (achterstandspostcode) registreren in het HIS. Doel 

van de goede registratie: Essentiële informatie (zoals kwetsbaarheid, behandelwensen 

en contactpersonen) is bij overdracht goed zichtbaar: intern en op de HAP via LSP   

 

 
 

Toestemming vragen: 

2) Iedere kwetsbare oudere toestemming vragen voor het LSP  

 

Zorgplan:  

3) Maken van een (zorg)plan voor iedere kwetsbare oudere met duidelijke verantwoordelijke 

contactpersoon, vastleggen in SOEP  

 

Surprise Question (SP):  

4) Indien bij de Surprise vraag:  ‘Zou het mij verbazen wanneer deze patiënt in de komende 

12 maanden komt te overlijden?' * het antwoord nee is dan:  

a) Terugkoppelen naar de behandelend huisarts 

b) Met behandelend huisarts afspraken maken over rolverdeling → ACP bespreken met 

de patiënt (door huisarts of POH-O)  

c) Zodra er een notitie vastgelegd wordt in het HIS ook de ICPC registreren (A20)  

 

ICPC  Episodetitel + toevoeging  Belangrijke informatie in:  

• attentieregel (OmniHis, TetraHis) 

• memoregel (Promedico) 

• notitie/memo (Medicom)  

• overdracht tekst (MicroHis) 

Wanneer gebruik van deze code   

A05.00 Kwetsbare oudere  
+ in steekwoorden toelichting op kwetsbaarheid 
(bijv. valrisico, slechte nierfunctie, hartfalen) 

Contactpersonen (tel nr.): familie/naasten 
Wanneer van toepassing: POH-O/ 
VVT/casemanager dementie (CMD) 

Indien uit oordeel POH-O/huisarts 
en/of screening blijkt dat er sprake is 
van kwetsbaarheid  

A49.01 Ouderenzorg 
+ toelichting  

Contactpersonen (tel nr.) familie/naasten 
Wanneer van toepassing: POH-O/ VVT 

Indien de oudere in beeld is bij de 
huisarts én niet kwetsbaar  

A20 Wensen/afspraken t.a.v. behandeling en 
levenseinde 
+ behandelwensen, datum,  initialen van diegene 
die de afspraak maakt 
 
Bij wens niet-reanimeren en/of IC nogmaals A20 
aanmaken (zodat je een pop-up hebt). + datum, 
initialen van diegene die de afspraak maakt.  

Contactpersonen (tel nr.): familie/naasten 
Wanneer van toepassing: /POH-
O/VVT/CMD 
 
 

Na gesprek over behandelwensen van 
de oudere en afspraken hierover met 
de oudere en/of mantelzorger  

A49.02 Polyfarmacie  
+ afspraken n.a.v. medicatiebeoordeling 

Contactpersonen (tel nr.): familie/naasten 
Wanneer van toepassing: POH-
O/VVT/CMD 

Medicatiebeoordeling  bij ouderen 
met hoog risico op farmaceutische 
problemen  

P20 Geheugen-/concentratie-
/oriëntatiestoornissen 

 MCI 

P70 
P70.01 
P70.02 

Seniele dementie/Alzheimer Contactpersonen (tel nr.): familie.  
Wanneer van toepassing: POH-
O/VVT/CMD  

Bij een vastgestelde diagnose 
dementie  

A80 Ongeval/letsel    
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Structureel MDO: 

5) Structureel MDO met samenwerkingspartijen minimaal aanwezig: Huisarts, POH-O 

wijkverpleging, medewerker buurtteam. 

Op indicatie: casemanager dementie, SO, Paramedici   

 

Medicatiebeoordeling (MBO):  

6) Polyfarmacie → signaleren, inventariseren, coördineren, registreren. 

Afspraken maken met behandelend huisarts en apotheker:  

a) Wie maakt selectie patiënten? 

b) Wie roept op? 

c) Hoe wordt de farmacotherapeutische anamnese gedaan? 

d) POH-O  plant de overleggen met de apotheker 

e) Wie declareert? 

 

Inventarisatie door POH-O middels vragenlijst voor patiënt: 

1. Wat verwacht de patiënt van zijn medicatie, wat vindt de patiënt ervan? 

2. Weet de patiënt welk middel waarvoor is? 

3. Wat zijn de ervaringen van de patiënt met de huidige medicatie en eerder gebruikte 

medicatie? 

4. Heeft de patiënt klachten, is de behandeling effectief? 

5. Ervaart de patiënt bijwerkingen? 

6. Wat gebruikt de patiënt daadwerkelijk aan medicatie? 

7. Gebruikt de patiënt zelfzorg-of kruidengeneesmiddelen? 

8. Hoe volgt de patiënt de gebruikersadviezen op? 

9. Ervaart de patiënt praktische problemen bij het gebruik van zijn medicatie? 

10. Om welke redenen wijkt de patiënt af van het geadviseerde gebruik? 

 

Richtlijn/polyfarmacie bij ouderen/medicatiebeoordeling 

 

Valrisico: 

7) Signaleren valrisico en initiëren  

passende interventies 

 

 

 

 

 
https://www.veiligheid.nl/valpreventie/interventies 

 

Mantelzorgondersteuning:  

8) Signaleren behoefte aan mantelzorgondersteuning 

 

Samenwerkingsafspraken:  

9) Samenwerkingsafspraken m.b.t. transfer/ontslag, CM dementie, WOR → 

verwijzen/feedback, buurtteams, paramedici, informele partijen (GIZZO) 

10) Kennis van Wet Zorg en Dwang (WZD)  

 

LINK voor meer info/achtergrond informatie: 

https://www.elaa.nl/wat-we-doen/ouderenzorg 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/polyfarmacie_bij_ouderen/medicatiebeoordeling_mbo.html
https://www.veiligheid.nl/valpreventie/interventies
https://www.elaa.nl/wat-we-doen/ouderenzorg

