
   

  

    

    

2018 
  

  

Zorgpad  

  

Opname e n ontslag kwetsbare ouderen 

  

Flevoziekenhuis 

  



   
-1-  

01.09.2018 
  

Inhoud  
  

 

Inleiding  4  

1. Kwetsbaarheid bij ouderen         6  

2. Opnameroutes van een kwetsbare oudere       8  

2.1 Registratiegegevens verwijsbrief         8  

2.2 Route geplande opname          8 

2.3 Route ongeplande opname         9 

3. De kwetsbare oudere op een verpleegafdeling in het Flevoziekenhuis    11  

3.1 Het screenen van kwetsbaarheid tijdens opname       11  

3.2 Medicatie            12  

4. Ontslag van een kwetsbare oudere uit het Flevoziekenhuis                                                      13  

 

4.1 Thuiszorg bij kwetsbare ouderen              14  

4.2 Ontslag naar Flevoburen of woonzorgcentrum           15  

  Bijlage 1:  Prognose 70-plussers in Almere  16  

  Bijlage 2:  Niet kwetsbaar, kwetsbaar niet complex, kwetsbaar en complex  17  

 Bijlage 3:  Routing 19 

        Bijlage 4: Vragenlijst John Hopkins 23 

  Bijlage 5:  Route opname  25  

  Bijlage 6:  Verpleegkundige anamnese Flevoziekenhuis  26  

 Bijlage 7:  Medicatieverificatie bij opname  30 

 Bijlage 8:  Medicatieverificatie bij ontslag  32  

  

  

    

  

  

  

  

   



   
-2-  

01.09.2018 
  

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon  

Dit zorgpad is geschreven door Inge Beers, met input van Lisanne Balemans en Marja Slettenhaar. Dit 

zorgpad is tot stand gekomen door de projectgroep ‘Verbetering Continuïteit van Zorg voor 

Kwetsbare Ouderen bij Opname en Ontslag in het Flevoziekenhuis’, afgekort tot de werktitel 

‘COOKOF’. COOKOF is een project dat is uitgevoerd in het kader van de Regiotafel Almere en is 

gefinancierd met geld dat daartoe beschikbaar was uit de S3-Bekostiging ‘Huisartsenzorg en 

Multidisciplinaire zorg’.  

De COOKOF-projectgroep bestaat uit onderstaande personen:  

- Lisanne Balemans, internist ouderengeneeskunde, Flevoziekenhuis  

- Inge Beers, adviseur chronische zorgprogramma’s, Zorggroep Almere  

- Marga Driessen, transferverpleegkundige, Flevoziekenhuis  

- Damar Ismangil, cliëntenraad, Flevoziekenhuis  

- Anneke Kattouw, praktijkondersteuner, Zorggroep Almere  

- Marja Slettenhaar, huisarts & kaderarts ouderengeneeskunde, Zorggroep Almere  

- Remco Stam, praktijkondersteuner, Medi-Mere  

- Suzanne van der Werff, huisarts, ‘t Duyfken  

- Stefan Wigger, senior adviseur, Elaa  

  

Daarnaast hebben Diane Angenent (specialist ouderengeneeskunde, Zorggroep Almere) Chantal  

Brockotter (wijkverpleegkundige, Leger des Heils), Sjieuwkje van der Wijk (teammanager apothekers, 

Zorggroep Almere) en Marielle Leugs (wijkverpleegkundige, Woonzorg Flevoland) meegelezen.   
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Inleiding  
  

In het voorjaar van 2016, is op initiatief van het Zilveren Kruis, de Regiotafel Almere van start gegaan. 

Met dit concept worden huisartsen gestimuleerd tot het maken van regionale afspraken op het 

gebied van zorgvernieuwing, wijkgerichte zorg en/of substitutie. Tijdens de Regiotafel is er door de 

deelnemers (Zorggroep Almere, vrijgevestigde huisartsen, Zilveren Kruis, Elaa) een keuze gemaakt in 

een aantal onderwerpen. Eén van die onderwerpen is het verbeteren van de continuïteit van zorg 

voor kwetsbare ouderen bij opname in en ontslag uit het Flevoziekenhuis.  

  

Almere is een relatief jonge gemeente, maar het aantal (kwetsbare) ouderen in Almere groeit 

gestaag; Volgens CBS telde Almere in 2016 ongeveer 201.000 inwoners, waarvan ongeveer 10,4% 

ouder is dan 65 jaar en 3,6% ouder dan 75 jaar. In de toekomst zal dit aantal flink gaan stijgen (zie 

daarvoor bijlage 1). De Zorggroep Almere telt ongeveer 5.900 patiënten van 75 jaar en ouder. 

Hiervan zijn er naar schatting 1.200 (20%) complex kwetsbaar. Voor heel Almere gaat het om 

ongeveer 1.600 complex kwetsbare patiënten.  

  

Zeventig plussers maken meer gebruik van zorg dan jongeren, hebben vaak meerdere ziekten of 

aandoeningen tegelijk en worden vaker in het ziekenhuis opgenomen. Ook herstellen ouderen 

minder snel. De gemiddelde verpleegduur van patiënten in het Flevoziekenhuis is de laatste jaren 

afgenomen; voor 70-plussers daalt deze echter minder snel. Dit resulteerde in 2016 in een 

bedbezettingsgraad van 32% door 70-plussers.   

  

In 2017 heeft het project COOKOF (Continuïteit Opname en Ontslag van Kwetsbare Ouderen in het 

Flevoziekenhuis) plaatsgevonden waarvan dit zorgpad het resultaat is. Hier kwamen de volgende 

punten uit:  

 

- De toeleiding van patiënten. Het op uniforme wijze registreren van kwetsbaarheid, de  

contactpersoon of -personen, en indien van toepassing de eventuele casemanager en 

 betrokken thuiszorgorganisatie in de verwijsbrief.  

- Optimale  communicatie tussen huisartsenpraktijk, thuiszorgorganisatie en ziekenhuis 

door:  

- Een goede overdracht van de wijkverpleging en verpleegafdeling bij opname en ontslag  

via POINT;  

- Uniforme onderdelen gebruiken in de verwijsbrief;  

- Binnen 24 uur ontvangt de huisarts een ontslagbericht van de specialist;  

- Binnen 3 werkdagen ontvangen fysiotherapeut, diëtiste en/of maatschappelijk werk in 

de eerste lijn een overdracht van genoemde disciplines in de tweede lijn, indien de 

behandeling na ontslag in de eerstelijn moet worden gecontinueerd. De huisarts krijgt een 

kopie van de overdracht toegestuurd.  

- Het medicatieverificatiegesprek is een belangrijk onderdeel van zowel de opname- als 

ontslagprocedure. De interdisciplinaire werkgroep Mediatie-overdracht zal medio 2018 

een document presenteren, waarin werkafspraken staan beschreven met betrekking tot 

medicatieoverdracht. 

- Het nazorgtraject van de wijkverpleging moet Almere-breed worden uitgerold.   
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- Het optimaliseren van het opname- en ontslagproces moet bij de kwetsbare ouderen 

  leiden tot:   

  - Vermindering van het aantal heropnames na ontslag; 

  - Afname van mortaliteit en morbiditeit na ontslag; 

  - Meer tevredenheid over de geleverde zorg.  
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1.  Kwetsbaarheid bij ouderen  
  
Huisartsen in de eerstelijn - zowel vrijgevestigd als van Zorggroep Almere -  hebben patiënten ouder 

dan 75 jaar goed in beeld. De trajecten en methodieken bij de Zorggroep Almere en de vrijgevestigde 

praktijken zijn nagenoeg hetzelfde en goed met elkaar te vergelijken.1 De kwetsbaarheid wordt in de 

huisartsprakrijk bij Zorggroep Almere in samenwerking met de Verpleegkundige Praktijk (zie kader 1) 

vastgesteld. De complex kwetsbaren krijgen een casemanager toegewezen. De casemanager kan een 

Praktijkondersteuner Huisarts (POH) (soms ook praktijkverpleegkundige genoemd), een 

wijkverpleegkundige (WV) of (in geval van dementie) een Persoonlijk Begeleider (PB). De 

vrijgevestigde huisartspraktijken hebben een soortgelijke werkwijze.   

  

Kader 1: De verpleegkundige praktijk   

Dit is een samenwerkingsverband van wijkverpleegkundigen (ook van andere organisaties), 

praktijkondersteuners en persoonlijk begeleiders van Zorggroep Almere.   

Op klantniveau wordt de zorg vanuit het gezondheidscentrum georganiseerd. De huisarts kan 

ouderen die mogelijk kwetsbaar zijn aanmelden bij de verpleegkundige praktijk. In onderling overleg 

zal de praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige of persoonlijk begeleider een huisbezoek afleggen 

om de mogelijke kwetsbaarheid van ouderen in beeld te brengen. Hierbij worden gevalideerde 

instrumenten en methodieken gebruikt zoals de CGA (Comprehensive Geriatric Assessment). De 

volgende domeinen worden in beeld gebracht: het lichamelijk functioneren, het psychisch 

functioneren, het dagelijks functioneren en het sociaal functioneren. Samen met de patiënt en 

huisarts worden de prioriteiten vastgesteld en een zorgbehandelplan opgesteld.  De doelen zijn 

gericht op het bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid van de patiënt en mantelzorg; de 

klant behoudt zo lang mogelijk zijn of haar eigen regie.  

  

Kwetsbaarheid  

Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of 

sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten 

(functiebeperkingen, opname, overlijden).2 In kader 2 wordt weergegeven hoe in de Almeerse 

huisartspraktijken kwetsbaarheid wordt weergegeven.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  In 2016 is Zorggroep Almere begonnen met de implementatie van het zorgprogramma kwetsbare ouderen in de eerstelijn Het    

Zorgprogramma is voor externe partners te raadplegen op extranet. Voor medewerkers van Zorggroep Almere is dit document geplaatst 

op intranet.  

2 Bron: Sociaal Cultureel Planbureau  
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Kader 2: Aanduiding mate van kwetsbaarheid in Almeerse huisartspraktijken  

Niet kwetsbaar:   

De cliënt heeft in één domein een probleem en is in staat de regie over zijn/haar gezondheid te 

voeren. Er worden acties uitgezet om het probleem op te lossen of te verminderen. Vervolgens 

wordt jaarlijks de status van de cliënt geëvalueerd. De inzet en expertise van de kaderarts 

ouderenzorg of de specialist ouderengeneeskunde is veelal niet noodzakelijk.  

Kwetsbaar en niet complex :  

Heterogene groep van ouderen: variërend van vitaal tot (eigenlijk al kwetsbaar, maar er zijn 

voldoende in- of externe compensatiemechanismen aanwezig die voor een stabiele situatie zorgen. 

De stabiliteit kan snel veranderen als er een compensatiemechanisme wegvalt.  

Kwetsbaar en complex:   

Complexiteit en het ontbreken van compenserende factoren leiden tot een instabiele situatie. Deze 

groep cliënten vertonen problemen op meerdere domeinen. Veelal is er sprake van 

multimorbiditeit en zijn er meerdere behandelaars bij de zorg betrokken.  

De cliënt wordt meerdere malen per jaar besproken in een structureel overleg ouderenzorg  

(verpleegkundige praktijk en/of gestructureerd periodiek overleg). Bij voorkeur wordt de specialist 

ouderengeneeskunde (SO) en/of de kaderarts geconsulteerd.   

In dit document, maar ook in diverse andere communicatiekanalen die in Almere worden 

gebruikt wordt kwetsbaarheid als volgt aangeduid:  

              Niet kwetsbare patiënten                          :     KW- -   

           Kwetsbare en niet complexe patiënten   :     KW+ -   

           Kwetsbare en complexe patiënten           :     KW!  

  

Voor een uitgebreide uitleg over kwetsbaarheid wordt verwezen naar bijlage 2.  
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2.  Opnameroutes van een kwetsbare oudere  
  
Een ziekenhuisopname kan gepland zijn, maar is in veel gevallen ongepland. Een geplande opname 

verloopt altijd via de specialist waar de patiënt onder behandeling is. Een ongeplande opname kent 

meerdere routes:    

 

- Naar aanleiding van een consult op het eigen gezondheidscentrum van de patiënt;  

- Naar aanleiding van een huisbezoek van de huisarts;  

- Via 112 door huisgenoten of bijvoorbeeld omstanders op straat;  

- Via de huisartsenpost;  

- Via Flevoburen of woonzorgcentrum.  

  

2.1   Registratiegegevens verwijsbrief  

Bij een geplande opname (verwijzing naar de polikliniek) wordt voor het versturen van de 

verwijsbrief gebruik gemaakt van Zorgdomein. Bij een ongeplande opname wordt er of een 

visitebrief meegegeven of een verwijsbrief via Zorgdomein naar de spoedpost gestuurd. In  

kader 3 is beschreven welke onderdelen een verwijs- of visitebrief moet bevatten.  

  

Kader 3: Onderdelen verwijsbrief/visitebrief  

  

De verwijsbrief/visitebrief bevat de volgende gegevens:  

- - De vraagstelling van de huisarts/Specialist Ouderengeneeskunde aan de specialist;  

- - De probleemlijst van de patiënt (voor patiënten in de huisartsenpraktijk ook de vastgestelde 

kwetsbaarheid voor opname: KW-, KW+ en KW!);  

- - De actuele medicatielijst;  

- - De meest recente laboratoriumuitslagen;  

- - De naam van de contactpersoon en in welke relatie deze persoon staat tot de patiënt;  

  

Indien van toepassing voor patiënten uit de huisartsenpraktijk:   

- - De betrokken thuiszorgorganisatie die de wijkverpleging levert;  

- - Indien van toepassing de naam van de casemanager (POH/PB/WV);  

- - Indien bekend: wel of niet beademen/reanimeren beleid.  

  

De verwijsbrief van de specialist ouderen geneeskunde bevat tevens:  

- De naam van de eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV’er);  

- Het zorgleefplan.  

    

 

2.2  Route geplande opname  

1. Tijdens het consult met de specialist wordt gezamenlijk besloten tot opname. De patiënt  

  wordt geïnformeerd door de specialist.  
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2. De patiënt bezoekt Bureau Opname en krijgt het informatiemagazine ‘ZiekenThuis’ (link:  

 https://flevoziekenhuis.docufiller.nl/docupage/view/ZHBhZzo2MTc=/8366d8378ffc3a714 

  31e f45de716147d#page/4) uitgereikt. Dit blad bevat alle relevante informatie over een  

  opname. Er wordt uitgebreid stilgestaan over de preoperatieve voorbereiding, het 

  preoperatieve spreekuur en hoe ouderen onnodige achteruitgang tijdens een opname 

   kunnen voorkomen.    

3. Een planner van Bureau Opname in het Flevoziekenhuis neemt binnen tien dagen na het 

  polikliniekbezoek telefonisch contact op met de patiënt om de dag van opname vast te 

  stellen. De datum van opname wordt schriftelijk bevestigd.   

4. Bij patiënten die geopereerd worden, wordt de medicatie besproken op het  

  preoperatieve spreekuur. Bij overige opnames vindt een farmacotherapeutische 

  anamnese plaats binnen 24 uur na opname door een medewerker van de apotheek van 

  het Flevoziekenhuis (zie bijlage 4).   

  

2.3 Route ongeplande opname  

Risico’s met betrekking tot ongeplande opnames liggen vooral op het gebied van overdracht en 

communicatie. In  de meeste gevallen zijn de huisarts of de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) 

betrokken. Uitzondering is de spoedopname die vanaf een openbare ruimte plaatsvindt (via 

spoednummer 112). Hier is de huisarts of SO niet bij betrokken.  

Indien een patiënt vanuit de huisartsenpraktijk of een woonzorgcentrum wordt opgenomen worden 

de gegevens op de verwijsbrief gecontroleerd (zie kader 3). Na deze controle wordt de verwijsbrief 

geschreven en (via Zorgdomein) verstuurd. Indien een patiënt vanuit huis wordt opgenomen is vaak 

alleen een visitebrief voorhanden. Deze brief wordt met de hand aangevuld en meegegeven aan de 

patiënt. De huisarts controleert ook in de visitebrief of de mate van kwetsbaarheid, het 

contactpersoon, wijkverpleging en casemanager staan vermeld en checkt tevens of de 

medicatiestatus is toegevoegd. Indien de visitebrief onvoldoende gegevens bevat, zal de huisarts 

tijdens telefonisch overleg met de dienstdoende arts melden dat deze bij aankomst in het 

gezondheidscentrum nog een verwijsbrief zal sturen via Zorgdomein.  

  

Verder:  

- Indien de patiënt wijkverpleging  ontvangt wordt de betrokken thuiszorgorganisatie door 

de huisarts of medewerker van het gezondheidscentrum geïnformeerd over de opname;  

- De betrokken thuiszorgorganisatie stuurt via POINT z.s.m. een verpleegkundige    

overdracht naar het ziekenhuis. Indien POINT niet beschikbaar is dient de overdracht 

gemaild te worden naar transferverpleegkundigen@flevoziekenhuis.nl  

  

Indien de patiënt via de huisartsenpost wordt opgenomen controleert de huisarts weer dezelfde 

items ten aanzien van kwetsbaarheid etc. Eventueel neemt de huisarts contact op met de 

contactpersoon en informeert (indien van toepassing) de betrokken thuiszorgorganisatie. Na deze 

controle wordt de verwijsbrief geschreven en verstuurd (zie kader 3).   

 

https://flevoziekenhuis.docufiller.nl/docupage/view/ZHBhZzo2MTc=/8366d8378ffc3a714
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Patiënten die tijdelijk verblijven in revalidatiecentrum Flevoburen vallen onder de medische 

verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Hij of zij regelt de verwijsbrief en licht 

de contactpersoon in.   

  

Een patiënt die vanuit de openbare ruimte (via spoednummer 112) wordt opgenomen op de 

spoedeisende hulp heeft geen verwijsbrief of visitebrief bij zich. De arts in het ziekenhuis is voor 

informatie afhankelijk van de patiënt zelf of diens mantelzorger. Vaak is de patiënt goed in staat aan 

te geven bij welke huisarts / huisartsenpraktijk hij/zij is ingeschreven. Op maandag t/m vrijdag 

tussen 08.00 en 17.00 uur vraagt de secretaresse van de spoedpost een probleemlijst (en eventueel 

een medicatielijst) aan bij de doktersassistente van de huisartsenpraktijk waar de patiënt is 

ingeschreven. Een actueel medicatie-overzicht is op te vragen bij de apotheek waar de patiënt staat 

ingeschreven. Buiten kantooruren is de actuele medicatielijst op te halen bij apotheek de Brug en 

de probleemlijst op te vragen bij de huisartsenpost (HAP).  

  

Indien een patiënt bekend is bij de wijkverpleging wordt door de doktersassistente van de 

huisartspraktijk aan de wijkverpleegkundige een verpleegkundige overdracht gevraagd. De 

wijkverpleegkundige stuurt deze via POINT (indien niet beschikbaar naar 

transferverpleegkundigen@flevoziekenhuis.nl) naar het Flevoziekenhuis.   

 

In bijlage 3 is bovenstaande schematisch kort beschreven in een routing voor opname en ontslag.  
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3.  De kwetsbare oudere op een verpleegafdeling in het Flevoziekenhuis  
  

1. De patiënt wordt op de verpleegafdeling opgevangen door een verpleegkundige. Deze neemt 

de verpleegkundige anamnese af. In deze uitgebreide anamnese is de screening op 

kwetsbaarheid verwerkt. Het verpleegkundige dossier is gedigitaliseerd.   

2. Patiënten die wijkverpleging ontvangen worden door de wijkverpleegkundige digitaal (via 

POINT) overgedragen aan de verpleegkundige van het Flevoziekenhuis. Indien de 

thuiszorgorganisatie niet is aangesloten bij point wordt de verpleegkundige overdracht 

gemaild naar transferverpleegkundigen@flevoziekenhuis.nl. De overdracht bevat de meest 

actuele verpleegkundige informatie, alsmede informatie over contactpersonen, 

mantelzorgers etc.  

3. In de digitale medische status is de verwijsbrief van de huisarts opgenomen. Deze 

administratieve verwerking wordt door de medisch secretaresse verricht. In de verwijsbrief 

van de huisarts is terug te vinden of de patiënt al bekend was met kwetsbaarheid. In de 

probleemlijst is dit terug te vinden onder het probleem ‘Ouderenzorg’. Achter het probleem 

staat het kenmerk ‘KW-‘, ‘KW+’ of ‘KW!’ De patiënten met kenmerk ‘KW!’ hebben doorgaans 

een uitgebreid assessment met het CGA- of ander instrument doorlopen (CGA = 

Comprehensive  Geriatric  Assessment), waarbij testen op diverse domeinen (o.a. fysieke 

beperkingen, valrisico, delier, ondervoeding) van kwetsbaarheid zijn uitgevoerd. Het team 

ouderengeneeskunde in het Flevoziekenhuis vraagt deze informatie desgevraagd bij de 

huisarts op.   

  

3.1   Het screenen van kwetsbaarheid tijdens opname  

Patiënten ouder dan zeventig jaar worden tijdens de opname binnen 24 uur door een 

verpleegkundige gescreend op kwetsbaarheid. De vragen gaan over het risico op delier, vallen, 

fysieke beperkingen en ondervoeding (zie kader 4). Op basis van de uitkomst worden eventueel 

verschillende disciplines (ouderengeneeskunde, fysiotherapie, diëtetiek) automatisch in consult 

geroepen en treden er verschillende protocollen met bijbehorende interventies in werking. Deze 

interventies worden o.b.v. de uitkomsten automatisch opgenomen in het verpleegplan. Het doel is 

het voorkomen van vermijdbaar functieverlies bij klinische patiënten van zeventig jaar en ouder door 

op procesniveau een aantal (bewezen) effectieve maatregelen te implementeren.3  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           
3 https://www.lumc.nl/sub/9085/att/1403040348455623.pdf (geraadpleegd 13-
04-2017).  

  

https://www.lumc.nl/sub/9085/att/1403040348455623.pdf
https://www.lumc.nl/sub/9085/att/1403040348455623.pdf
https://www.lumc.nl/sub/9085/att/1403040348455623.pdf
https://www.lumc.nl/sub/9085/att/1403040348455623.pdf
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Kader 4: Screeningsvragen  

  

Delirium   

1  Heeft u geheugenproblemen?  

2  Heeft u de afgelopen 24 uur hulp nodig gehad bij de zelfzorg?  

3  Zijn er bij een eerdere opname/ ziekte perioden geweest dat u in de war was?  

Vallen  

1  Bent u in de afgelopen 6 maanden 1 keer of vaker gevallen?  

- Zo ja: verhoogd risico.  

- Zo nee: afname John Hopkins valrisico vragenlijst (zie bijlage 3).  

Ondervoeding (MUST-score)  

1  Bereken de Body Mass Index.  

2  Beoordeel het gewichtsverloop in de laatste 3-6 maanden.  

3  Onderken het effect van het acuut ziek zijn op de voedingsinname.  

Fysieke beperkingen (KATZ-ADL 6)  

1  Gebruikt u incontinentiemateriaal?  

2  Heeft u hulp nodig bij het wassen (ADL)?  

3  Heeft u hulp nodig bij het aan- of uitkleden of uiterlijke verzorging?  

4  Heeft u hulp nodig bij een transfer van bed naar stoel?  

5  Heeft u hulp nodig bij de toiletgang?  

6  Heeft u hulp nodig bij het eten?  

  

3.2   Medicatie  

Patiënten worden gevraagd om de medicatie die zij thuis gebruiken mee te nemen (ook 

zelfzorgmedicatie) naar het Flevoziekenhuis. Een actuele medicatielijst is op te vragen bij de 

apotheek waar de patiënt is ingeschreven. Tegelijkertijd met de opname treedt het  

‘medicatieverificatie protocol’ in werking (zie kader 5). Het doel is medicatiefouten te voorkomen. 

Hierbij is een zo actueel mogelijk overzicht van de medicatie essentieel.  

  

Kader 5: Samenvatting Protocol Medicatieverificatie  

De apothekersassistent  van de ziekenhuisapotheek beschikt over een medicatieoverzicht van de 

medicatie die thuis wordt gebruikt, die (na toestemming van de patiënt) is opgevraagd bij de 

apotheek waar de patiënt ingeschreven staat. Een medewerker van de apotheek voert bij een 

geplande opname binnen 24 uur een farmaceutische anamnese uit met de patiënt. De uitkomsten 

worden teruggekoppeld aan de desbetreffende arts en verpleegafdeling in het Flevoziekenhuis.4  

  

Tijdens de opname wordt de medicatie door het ziekenhuis aan de patiënt verstrekt.  

                                                           
4 De  werkgroep ‘Medicatie-overdracht’ heeft hierover werkafspraken opgesteld. Deze worden medio 2018 gepresenteerd.  
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4.   Ontslag van een kwetsbare oudere uit het Flevoziekenhuis   
Het ontslag van een kwetsbare oudere betreft een medisch inhoudelijke deel (inclusief 

farmaceutische zorg ) en een verzorgend/verpleegkundig deel.   

Ontslag betekent dat:  

- De patiënt naar huis gaat of;  

- Naar één van de woonzorgcentra gaat of;  

- Gaat revalideren in Flevoburen.  

  

Er is een verschil tussen ouderen die voor de opname al kwetsbaar waren en ouderen die na de 

ziekenhuisopname kwetsbaar geworden zijn. Het is voor de continuïteit van zorg belangrijk dat 

patiënten na ontslag zorg krijgen van een thuiszorgorganisatie waar de patiënt bekend mee is. Hier 

ligt een belangrijke taak weggelegd voor de transferverpleegkundige.  

  

NB: Soms moet een andere thuiszorgorganisatie worden ingezet. Bijvoorbeeld omdat er een 

specifieke hulpvraag of medische handeling vereist is, die de ‘oude’ thuiszorgorganisatie niet kan 

bieden. Ook kan het voorkomen dat de ‘oude’ thuiszorgorganisatie op moment van aanvraag geen 

capaciteit beschikbaar heeft.   

  

Werkwijze  

In ziekenhuis:  

- De transferverpleegkundige wordt tijdens de opname ingeschakeld voor het regelen/  

 herstarten van wijkverpleging, huishoudelijke zorg, hulpmiddelen etc. Als een 

 thuiszorgorganisatie  voor opname al verpleegkundige zorg verleende aan de patiënt, dan 

 wordt deze geïnformeerd over het ontslag. Indien de casemanager bekend is, dan wordt  

 deze door de  transferverpleegkundige geïnformeerd.5  

- De patiënt wordt door de afdelingssecretaresse of de verpleegkundige van de 

verpleegafdeling geïnformeerd over een afspraak op de polikliniek of afspraken voor 

 vervolgonderzoeken.  

- De arts-assistent (zaalarts) of behandelend specialist draagt zorg voor een ontslagbrief. 

Deze wordt (indien mogelijk)  binnen 24 uur via Edifact door de hoofdbehandelaar 

  verstuurd naar de huisartspraktijk of verpleeghuis. De ontslagbrief wordt meegegeven als 

  patiënt naar een verpleeghuis ontslagen wordt. 

- Andere disciplines die tijdens de opname betrokken zijn geweest bij de behandeling 

(bijvoorbeeld fysiotherapie, diëtetiek en maatschappelijk werk) en waarvan de 

 behandeling na ontslag gecontinueerd dient te worden in de eerstelijn, zorgen ervoor dat 

 de overdracht ook naar de huisarts wordt gestuurd. De desbetreffende disciplines (en 

 huisarts) ontvangen de overdracht binnen drie dagen na ontslag.   

- De behandelend specialist schrijft het ontslag-medicatierecept voor en bespreekt dit 

met de patiënt.  

- De apothekersassistent van het Servicepunt van het Flevoziekenhuis voert een 

medicatieverificatie ontslaggesprek (receptuur/medicatie in weekend/baxterrol) met de 

patiënt.  

- Indien het een kwetsbare patiënt betreft, meldt de transferverpleegkundige de patiënt 

  aan voor het nazorgtraject wijkverpleging kwetsbare ouderen (via Point).  
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In huisartspraktijk:  

- De doktersassistent/huisarts/praktijkondersteuner belt de patiënt om te informeren 

hoe het gaat. Hij/zij checkt tevens of er al afspraken zijn gemaakt met andere disciplines, 

  bijvoorbeeld fysiotherapie of diëtetiek.  

- De huisarts past de probleemlijst aan indien de patiënt voor opname niet kwetsbaar was. 

 De huisarts wijzigt dit in:   

  

Ouderenzorg (KW! of KW+)   

  

- De huisarts kent, indien dit nog niet is gebeurd, de ICPC-code A 49.01 toe.   

- De huisarts of POH gaat (zo nodig of gewenst) op huisbezoek bij de patiënt.  

- Patiënten van Zorggroep Almere worden aangemeld bij de verpleegkundige praktijk door 

de huisarts als ze daar nog niet bekend zijn. Patiënten van de vrijgevestigde praktijken 

volgen een soortgelijke route via MDO of andere overlegsituaties.  

  

  

4.1   Thuiszorg bij kwetsbare ouderen  
Almere kent in 2018 ruim zeventig verschillende thuiszorgorganisaties. Het maken van gezamenlijke 

afspraken is daardoor niet eenvoudig. Sinds 2018 heeft het Zilveren Kruis gekozen voor vijf 

preferente thuiszorgorganisaties, die in Almere de wijkverpleging bieden voor verzekerden van 

Zilveren Kruis. Met deze vijf organisaties zijn inmiddels afspraken gemaakt omtrent het nazorgtraject 

van kwetsbare ouderen. Het gaat om de volgende organisaties: Woonzorg Flevoland, Zorggroep 

Almere, Roebia Zorg, Buurtzorg en Leger des Heils.   

  

Werkwijze Overdracht:  

 

- De verpleegkundige overdracht voor de wijkverpleging wordt door de 

transferverpleegkundige of de verpleegkundige van de afdeling via POINT naar de 

desbetreffende thuiszorgorganisatie verstuurd. Hierin staat dat het een kwetsbare oudere 

betreft en dat het nazorgtraject 70-plus gevolgd moet worden.  

  

Eerste huisbezoek (binnen 48 uur):  

 

- Het eerste huisbezoek van de wijkverpleegkundige niveau 4 of 5 vindt maximaal 48 uur 

na ontslag van de patiënt plaats. Dit om eventuele problemen rondom de medicatie te 

onderscheppen en om te checken of de benodigde zorg is ingezet. De zorg kan dan al 

ingezet zijn (door bijvoorbeeld een ander niveau). De volgende onderwerpen staan 

centraal:   

- Medicatie: is de informatie vanuit het ziekenhuis goed doorgekomen, staan er nog  

oude baxters, is er voldoende voorraad en is de patiënt zelf goed in staat om zorg te  

dragen voor zijn medicatie?  

- Indien de zorg al is ingezet, is de zorg voldoende?  
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- Zijn er voldoende hulpmiddelen (bed/ krukken/rollator)?  

- Indien van toepassing is er voldoende verband- en of incontinentiemateriaal? 

- Inschatting duur kwetsbaarheid (tijdelijk/permanent).  

- Terugkoppeling van het huisbezoek naar de huisartsenpraktijk.  Dit kan telefonisch of 

via de beveiligde mail (bijvoorbeeld securemail). Bij geen bijzonderheden kan volstaan 

worden met het telefonisch doorgeven van het bezoek aan de doktersassistente. Zij 

maakt een aantekening in het medisch dossier. Zijn er bijzonderheden dan neemt de 

wijkverpleegkundige contact op met de huisarts (per mail of telefonisch).  

  

Tweede huisbezoek (na 14 dagen):  

- Is er een vervolgtraject nodig? (bv. POH, huisarts, wijkverpleging). De 

wijkverpleegkundige beoordeelt samen met de patiënt en de eventueel al bekende 

casemanager het vervolgtraject. Hierbij komen thema’s als sociaal, psychisch en fysiek 

functioneren aan bod alsmede (over)belasting mantelzorgers.  

- Aandacht voor financiële aspecten (bijvoorbeeld geen aanvullende verzekering voor 

fysiotherapie).  

- Bij blijvende kwetsbaarbaarheid dient de patiënt aangemeld te worden bij de  

Verpleegkundige Praktijk indien de patiënt daar niet bekend is (bij Zorggroep Almere) of 

bij een andere multidisciplinair overleg.  

  

Telefonisch contact (na 8-12 weken):  

 

- Hoe gaat het met de patiënt en diens mantelzorger?  

- Aandachtspunten en knelpunten.  

- Evaluatie en eventueel vervolgafspraken  

  

4.2   Ontslag naar Flevoburen of woonzorgcentrum (patiënten die onder behandeling 

  zijn  van de specialist ouderengeneeskunde)  

De volgende informatie ontvangt de specialist ouderengeneeskunde van de behandelend specialist 

van het Flevoziekenhuis:  

- Ontslagbrief van de behandelend arts ziekenhuis (direct of 1 dag voor opname Flevoburen 

of woonzorgcentrum);  

- Indien internist ouderengeneeskunde of revalidatiearts betrokken is geweest dit verslag 

meesturen;  

- Een actueel medicatieoverzicht (op de dag van opname voor 13 uur of 1 dag voor opname 

Flevoburen of woonzorgcentrum);   

- Verpleegkundige overdracht in Point;  

- Alle andere overdrachten van bijvoorbeeld fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie, 

logopedie, maatschappelijk werk etc.  

  

Na de revalidatieperiode in Flevoburen wordt het eigen nazorgtraject van Flevoburen gevolgd.  
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Bijlage 1:  Prognose aantal 70-plussers in Almere  

  

Aantal inwoners ouder dan 70 jaar in 2013, 2020 en 2025  

leeftijd  2013  2020 (prognose)  2025 (prognose)  

70-74 jaar  3.712  6.955  8.800  

75-79 jaar  2.855  3.779  6.078  

80-84 jaar  2.216  2.416  3.103  

85 jaar en ouder  1.613  2.160  2.498  

Totaal aantal ouderen 70+  10.396  15.310  20.479  

Totaal aantal inwoners Almere  195.191  213.231  231.299  

Bron: sociale atlas Almere 2013 (uitgave gemeente Almere).  
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Bijlage 2:  Niet kwetsbaar, kwetsbaar niet complex, kwetsbaar en complex  
  
Niet kwetsbaar  

Ouderen beschikken, al dan niet met ondersteuning van hun mantelzorg/sociale netwerk, nog 

over voldoende flexibiliteit om somatische, psycho-emotionele, sociale problemen en 

existentiële vraagstukken het hoofd te bieden. De eigen regiefunctie is doorgaans goed. In veel 

gevallen is men zelfstandig (maar niet per se zelfredzaam).  

  

Vaak is men nog actief participerend in de maatschappij en beschikt men over sociale contacten 

waar men op terug kan vallen. Doorgaans is er geen sprake van cognitieve stoornissen en woont 

men in een zelfstandige woning, met een (niet-zieke) partner of mantelzorger.  

  

Aanbod zorgprogramma:   

leefstijladviezen, preventieprogramma’s en activiteiten op zorg- en welzijnsgebied  

Eens per 2 jaar screenen op kwetsbaarheid  

  

Kwetsbaar niet complex   

Heterogene groep van ouderen: variërend van vitaal tot (eigenlijk al) kwetsbaar, maar er zijn 

voldoende in- of externe compensatiemechanismen aanwezig die voor een stabiele situatie 

zorgen. De stabiliteit kan snel veranderen als er een compensatiemechanisme wegvalt.  

  

Kenmerken:  

- Multimorbiditeit, d.w.z. twee of meer chronische aandoeningen;  

- Milde cognitieve stoornissen;  

- Polyfarmacie (chronisch gebruik van minimaal vijf geneesmiddelen);  

- Eenzaamheid;  

- In staat om reguliere controles te volgen;  

- Weinig ongeplande zorg nodig; 

- Redelijk adequate eigen regiefunctie;  

- Voldoende mantelzorg.  

  

Aanbod zorgprogramma:   

- Gedeeltelijk  screenen op de relevante domeinen;  

- Indien er sprake is van polyfarmacie een medicatiebeoordeling;  

- Noodzakelijke acties ten behoeve van verdere diagnostiek;  

- Uitbreiding zorg(indicatie);  

- Leefstijladviezen;  

- Preventieprogramma’s en activiteiten op zorg- en welzijnsgebied;  

- Afspraak over follow up: 1x per jaar verkort CGA.  
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Kwetsbaar en complex   

Complexiteit en het ontbreken van compenserende factoren leiden tot een instabiele situatie.  

  

Kenmerken:  

Multimorbiditeit: d.w.z. twee of meer chronische aandoeningen  

- Milde tot ernstige cognitieve stoornissen;  

- Polyfarmacie;  

- Aanwezig zijn van een of meerdere geriatrische syndromen (vallen, ondergewicht, 

incontinentie, communicatiestoornis, decubitus, depressie);  

- Meerdere hulpverleners betrokken;  

- Frequente hulpvragen met semi-spoed karakter;  

- Veel ongeplande zorg nodig;  

- Veelal niet (makkelijk) in staat om reguliere controles te volgen;  

- Inadequate eigen regiefunctie;  

- Alleenstaand;  

- Geen of weinig ondersteuning vanuit hulpverleners en/of instabiele mantelzorg.  

  

Aanbod zorgprogramma:  

- (Aanvullende) diagnostiek;  

- Medicatie beoordeling;  

- Multidisciplinair zorg/behandelplan;  

- Consultatie Specialist Ouderengeneeskunde;  

- Consultatie netwerk MDO;  

- (stedelijk expertteam?);  

- Zorgcoördinatie / casemanagement;  

- Transferzorg.  
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Bijlage 3: Routing  

 

Routing Zorgpad Opname en ontslag kwetsbare 

Ouderen Flevoziekenhuis 
 

 

Ongeplande opname via huisarts 
(vanuit huisartsenpraktijk, thuissituatie of via HAP) 

 

Huisarts: 

-Verwijsbrief / visitebrief volgens afspraak (zie paragraaf 2.1 en kader 3) 

(bij onvoldoende gegevens in visitebrief, verwijsbrief nasturen via zorgdomein, meldt dit bij 

telefonisch overleg) 

 

-Verzoekt wijkverpleging tot sturen overdracht 

 

 

Wijkverpleging  

- Overdracht binnen 48 uur via point versturen 

- Indien geen point dan via mail naar transferverpleegkundigen@flevoziekenhuis.nl  

 

 

Flevoziekenhuis 
Transferverpleegkundige 

-  Ontvangt per point / mail overdracht van wijkverpleging en geeft deze z.s.m. door aan 

afdelingsverpleging 
 

Overig 

- Medicatieverificatie volgens protocol 

 - Screening op kwetsbaarheid en inzetten interventies volgens protocol 

  

mailto:transferverpleegkundigen@flevoziekenhuis.nl
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Ongeplande opname via 112 
 

Secretaresse Spoedpost 

- Tijdens kantoortijden: vraagt probleemlijst en medicatielijst op bij huisartsenpraktijk 

- Buiten kantoortijden: vraagt probleemlijst en medicatielijst op de huisartsenpost 

 

 

Doktersassistente huisarts 

- Verzoekt wijkverpleging tot het versturen van overdracht 

 

 

Wijkverpleging  

- Overdracht binnen 48 uur via point versturen 

- Indien geen point dan via mail naar transferverpleegkundigen@flevoziekenhuis.nl  

 

 

Flevoziekenhuis 
Transferverpleegkundige 

-  Ontvangt per point / mail overdracht van wijkverpleging en geeft deze z.s.m. door aan 

afdelingsverpleging 
 

Overig 

- Medicatieverificatie volgens protocol 

 - Screening op kwetsbaarheid en inzetten interventies volgens protocol 

 
 

  

mailto:transferverpleegkundigen@flevoziekenhuis.nl
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Geplande opname via medisch specialist 
 

Wijkverpleging  

- Op de hoogte gebracht door patiënt 

- Overdracht binnen 48 uur via point versturen 

- Indien geen point dan via mail naar transferverpleegkundigen@flevoziekenhuis.nl  

 

 

Flevoziekenhuis 
Transferverpleegkundige 

-  Ontvangt per point / mail overdracht van wijkverpleging en geeft deze z.s.m. door aan 

afdelingsverpleging 
 

Overig 

- Medicatieverificatie volgens protocol 

 - Screening op kwetsbaarheid en inzetten interventies volgens protocol 

mailto:transferverpleegkundigen@flevoziekenhuis.nl
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Ontslag 
 

Flevoziekenhuis 
Transferverpleegkundige 

- Regelt (extra)zorg voor in thuissituatie 

- Geeft folder ontslag 

- Indien KW+ bij opname of tijdens opname kwetsbaar geworden, aanmelden bij 

wijkverpleging voor nazorgtraject 70+  

- Aanmelding voor nazorgtraject 70+ melden aan (zaal)arts 

- Informeert de casemanager over het ontslag 
 

Verpleegkundige 

- Verpleegkundige overdracht via POINT 
 

(zaal)arts 

- Ontslagbrief binnen 24 uur na ontslag 

- In ontslagbrief vermelden als patiënt is aangemeld voor nazorgtraject 70+ 

- Ontslaggesprek met o.a. bespreken medicatie 
 

Apothekersassistente Flevoziekenhuis 

-Medicatieverificatie volgens protocol 
 

Overige disciplines (fysiotherapie, diëtetiek, maatschappelijk werk e.d.) 

- Overdracht naar eerstelijn binnen 3 dagen 

- Overdracht ook naar huisarts versturen 

 

 
 

Huisarts / doktersassistente huisartsenpraktijk 

- Belt patiënt om te informeren hoe het gaat + checkt of afspraken zijn gemaakt 

- Indien KW- of onbekend voor opname en tijdens opname aangemeld voor 

nazorgtraject 70+, probleemlijst aanpassen in KW+ / KW! 

 

 
 

Wijkverpleging 

Bij aanmelding voor nazorgtraject 70+: 

1. Binnen48uur na ontslag huisbezoek patiënt (zie paragraaf 4.1) 

2. 2 weken na ontslag huisbezoek patiënt (zie paragraaf 4.1)     

3. 8-12 weken na ontslag telefonisch contact (zie paragraaf 4.1) 
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Bijlage 4: Screening Valpreventie John Hopkins   
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Bijlage 5: route opname  

Route opname en communicatie medische gegevens   

  

 OPNAME  (bekende of niet bekende kwetsbare) oudere   
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Bijlage 6: Verpleegkundige anamnese Flevoziekenhuis 
 

 

  Verpleegkundige anamnese 
 
 
 
       

   

 

Voornamen (voluit schrijven):………………………………………………………….. 

 

Geboorteplaats:…………………………………………….. 

Opnamedatum:                                          Opnametijd:                                          

Ingevuld door: Gecontroleerd door VPK: 

Contactpersonen 

1e, naam: 2e, naam:  

Relatie: Relatie: 

Telefoonnummer: Telefoonnummer: 

Mobiel: Mobiel: 

Spreekt u Nederlands?   Ο Ja  Ο Nee        Ο Onbekend 

Nationaliteit: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bent u korter dan 2 maanden geleden opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis? 

Ο Ja → was dit langer dan 24 uur? → MRSA protocol en BRMO protocol Ο Nee → geen actie 

Gegevens verkregen van: Ο Patiënt Ο Familielid, nl.:            Ο Anders, nl.:  

Specialisme: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    

Welke gezondheidsklachten heeft u? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat is uw voorgeschiedenis? (zoals hoge bloeddruk, erfelijk belast, hartinfarct; afhankelijk van specialisme) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat is volgens u de reden en duur van deze opname? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Officiële reden van opname: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Volgt u medicatie voorschriften op?    Ο Ja Ο Nee Ο Onbekend 

Reden:  

Zijn er leefregels waar wij rekening mee dienen te houden? Ο Ja        Ο Nee Ο Onbekend 
Reden: 

Gebruikt u alternatieve geneeswijzen/middelen?   Ο Ja Ο Nee Ο Onbekend 

     Zo ja; welke? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gebruikt u bloedverdunners?      Ο Ja Ο Nee Ο Onbekend 

     Zo ja; welke? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     Indien van toepassing, gestaakt sinds:..……………………………………………………………………………………………………… 

Bent u bekend bij de trombosedienst?    Ο Ja Ο Nee Ο Onbekend 

     Zo ja; heeft u uw kaart bij u? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

   

    Patiëntsticker 

Bij een verkorte anamnese alleen de 

vragen  

in de grijze blokken invullen. 
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Gebruikt u O2 (zuurstof) in de thuissituatie                                                 Ο Ja Ο Nee Ο Onbekend 

Heeft u een CPAP masker?                                                                                      Ο Ja Ο Nee Ο Onbekend 

Overig:…………………………………………………………. 

Heeft u een allergie?  Ο Onbekend  Ο Bekend, nl: …………………………………………………………………………… 
                       …………………………………………………………………………… 

                       …………………………………………………………………………… 

Heeft u een prothese/implantaat?                     Ο Ja Ο Nee Ο Onbekend 

Zo ja; welke? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Heeft u een port a cath shunt?      Ο Ja Ο Nee Ο Onbekend 

Ο Roken:         Ο Ja, hoeveel per dag:                 Ο Nee 

Ο Drugs:          Ο Ja, hoeveel per dag:                 Ο Nee  

     Zo ja; welke? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ο Alcohol:        Ο Ja:…………………………per dag Ο Nee 

Ο Hypertensie:       Ο Ja, RR, nl:……./………  Ο 
Nee 
Ο Hypercholesterolemie:                      Ο Ja, nl………………...  Ο 
Nee 

  MUST score → zie protocollen iDOC 

 Zie Mediscore→ score: 

Must ≥1: interventies aangeven op Interventieblad  
kwetsbare ouderen! 

MUST ≥1/≥2 diëtiste automatisch icc (zie Mediscore) 

Lengte:                                                    ..……….cm Gewicht:                           ……..….kg                                        

Gewicht 3-6 mnd geleden:          ……..….kg                                        → indien afgevallen:  Ο Bewust   Ο Onbewust 

Dieet: 

Ο Normaal Ο Energieverrijkt  Ο Diabetes 

Ο Natriumbeperkt Ο Cholesterolbeperkt                Ο Energiebeperkt 

Ο Overig, nl: ________________________________________________________ 

Ο Voedselallergie, nl: _________________________________________________ 

Ο Vochtbeperking, nl: ________________________________________________L /24 uur 

Ο Gebitsprothese   zo ja:      Ο Boven    Ο Onder 

 

Heeft u hulp nodig bij het eten?    Ο Ja        Ο Nee       Ο Onbekend 

Heeft u een verminderde eetlust?    Ο Ja Ο Nee    Ο Onbekend 

     Zo ja, sinds; _________________________________________________ 

Heeft u last van misselijkheid/braken?                  Ο Ja Ο Nee    Ο Onbekend 

     Zo ja, sinds; _________________________________________________ 

Heeft u slik/kauwproblemen?     Ο Ja Ο Nee    Ο Onbekend 

Past u uw voeding hierop aan?    Ο Ja Ο Nee    Ο Onbekend 

     Zo ja, op welke wijze; ___________________________________________ 

Heeft u mond/gebitsproblemen?    Ο Ja Ο Nee    Ο Onbekend 

     Zo ja, welke; ___________________________________________________ 

Heeft  u huid- en wondproblemen?    Ο Ja Ο Nee    Ο Onbekend 

     Zo ja waar?................................................................................................................................................................ 

     Behandeling?________________________________________________ 

Gebruikt u aanvullende voeding, zoals drink- of sondevoeding? Ο Ja Ο Nee    Ο Onbekend 

     Zo ja, welke; ___________________________________________________ 

Maakt u voedingskeuzen (uit levens-/geloofsovertuiging)? Ο Ja Ο Nee    Ο Onbekend 

     Zo ja, welke; ___________________________________________________ 
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Heeft u problemen met de ontlasting?     Ο Ja Ο Nee 

Heeft u last van: 

Ο Obstipatie   Zo ja, sinds; _____________________ Ο Nee  

         
Ο Diarree   Zo ja, sinds; _____________________ Ο Nee 

        Frequentie? 
_______________________________________________________ 

Ο Rectaal bloedverlies   Zo ja, sinds; _____________________ Ο Nee 

Ο Misselijkheid/braken   Zo ja, sinds; _____________________ Ο Nee 
Ο (overmatig) Transpireren               Ο Ja         Ο Nee       Ο NVT 

Ο Oedemen / Vocht vasthouden Zo ja, waar?; ________________          Ο Nee 
          _______________________________________________ 

Bent u incontinent van:    Ο Ontlasting         Ο Urine 

Stoma     Ο Ja    Ο Nee 

     Zo ja, welke:  

     Ο Enkelloops ileostoma   
     Ο Dubbelloops ileostoma 

     Ο Colostoma 

     Ο Urostoma 

Bent u zelfstandig in de verzorging hiervan?   Ο Ja Ο Nee 

Indien van toepassing: 

Menstrueert u momenteel?     Ο Ja Ο Nee  Ο NVT 

Heeft u een blaas/supra pubis katheter?   Ο Ja, type: ______ Ο Nee 
Datum laatste plaatsing:_______________ 

         KATZ-ADL 6 score→ zie protocollen iDOC 

         Op basis van 2 weken geleden 

Gebruikt u incontinentiemateriaal?                    Ο Ja  Ο Nee 

     Zo ja, welke; ___________________________________________________ 

Heeft u hulp nodig bij het wassen (ADL)?                    Ο Ja         Ο Nee      O Onbekend 

    Zo ja, toelichting; ________________________________________________ 

Heeft u hulp nodig bij aan/uitkleden of uiterlijke verzorging?                  Ο Ja         Ο Nee      O Onbekend   

Gebruikt u hulpmiddelen bij het lopen?     Ο Ja         Ο Nee    O Onbekend 
     Zo ja, welke; ___________________________________________________ 

Heeft u hulp nodig bij een transfer van bed naar stoel?                   Ο Ja         Ο Nee      O Onbekend 

 

Heeft u hulp nodig bij de toiletgang?                     Ο Ja         Ο Nee      O Onbekend 

 

Heeft u hulp nodig bij het eten?                        Ο Ja         Ο Nee      Ο Onbekend 

 

 
Bij ≥ 2→  Risico op functieverlies                                                                                     KATZ-ADL6 -score:              
- Fysiotherapie automatisch ICC via Mediscore 

- Start preventie: interventies aangeven op Interventieblad kwetsbare ouderen! 

 

 

 

   

    Patiëntsticker 
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      Risico op VALLEN → zie protocollen iDOC 
         
                                                                                                                               Zie Mediscore → score: 

 

Bent u in de laatste 6 maanden één keer of vaker gevallen?  Ο Ja   Ο Nee  Ο Onbekend 

    Zo ja, hoe vaak;__________________________________________________ 

Indien ja → risico op vallen 

- Fysiotherapie automatisch ICC via Mediscore 

- Start valpreventie: Interventies aangeven op Interventieblad kwetsbare ouderen! 

Indien nee en patiënt 70+ → John Hopkins assessment op tabblad vallen invullen (Mediscore) 

- Bij scoren >6: Interventies aangeven op Interventieblad kwetsbare ouderen! 

- Bij score >13: Fysiotherapie automatisch ICC via Mediscore 
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Bijlage 7: Medicatieverificatie bij opname   
  

Doel  

Bij iedere patiënt vindt medicatieverificatie bij opname plaats vanuit de gedachte dat dit leidt tot 

een optimaal medicatieoverzicht en daardoor een vermindering in medicatiefouten.  

Doelgroep  

Alle artsen en verpleegkundigen.  

Rollen en Verantwoordelijkheden  

Alle artsen en verpleegkundigen zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

werkafspraken zoals deze beschreven staan in dit document.  

Beschrijving Inleiding  

Het thema medicatieverificatie houdt in, dat de medisch specialist of arts-assistent op het moment 

van voorschrijven van medicatie een actueel en gecontroleerd overzicht van de gebruikte 

thuismedicatie ter beschikking heeft.  

Hierbij is het van belang dat de overdracht van medicatiegegevens binnen de keten (huisarts, 

openbaar apotheek, ziekenhuis) goed verloopt en dat de medicatieoverzichten actueel zijn 

bijgehouden. Dit om het risico te verkleinen dat de patiënt, als gevolg van onjuiste registratie van de 

gebruikte medicijnen, de verkeerde medicatie te krijgt, meer of minder van het geneesmiddel krijgt 

of medicatie die wel in gebruik was niet krijgt.  

Het risico op fouten bij opname in het ziekenhuis, bij overplaatsing binnen het ziekenhuis en bij 

ontslag uit het ziekenhuis is groot, want op deze momenten vindt overdracht van patiënten-

informatie plaats.  

   

Bij opname betekent dit in het kort:  

De apothekersassistent  van de ziekenhuisapotheek beschikt over een medicatieoverzicht van de 

thuismedicatie welke, na toestemming van de patiënt, is opgevraagd bij de openbare apotheek waar 

de patiënt ingeschreven staat. Deze wordt in een farmaceutische anamnese besproken met de 

patiënt.  

- Bij geplande opnames voor een snijdende afdeling gebeurt dit op het preoperatieve  

  spreekuur.  

- Bij spoedopnames binnen kantooruren wordt gestreefd deze anamnese uit te voeren op 

  de SEH.  

- Bij alle overige opnames wordt gestreefd  de anamnese binnen 24 uur na opname plaats 

  te laten vinden op de verpleegafdeling.  
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Werkafspraken medicatieverificatie bij opname  

Landelijk VMS  

Veiligheidsprogramma:  

Interventies  

Wie  Afspraken Flevoziekenhuis  

Opname bundel        

1. Opvragen afleveroverzicht openbare 

apotheek  
Ziekenhuisapotheek  Overzicht van de gebruikte thuismedicatie 

wordt indien mogelijk digitaal opgevraagd 
bij de openbare apotheek.  
Indien dit digitaal niet mogelijk is, wordt 
het overzicht per fax aangevraagd.  
   

2. Medicatie-opnamegesprek door een 

geschoold medewerker  
Ziekenhuisapotheek  Een medewerker van de 

ziekenhuisapotheek voert met alle klinisch 
opgenomen patiënten een farmaceutische 
anamnese.   
Dit kan worden uitgevoerd aan bed, op 
de SEH of op het preoperatieve 
spreekuur. Een apothekersassistent van 
de ziekenhuisapotheek controleert 
samen met de patiënt  de 
thuismedicatie.  
   

3. Opstellen actueel medicatieoverzicht  Ziekenhuisapotheek 

/arts  
Bij het preoperatieve spreekuur en de SEH 
zal de ziekenhuisapotheek een voorstel 
voor opnamemedicatie doen geven d.m.v. 
het EVS, welke geverifieerd wordt door de 
arts bij opname.  
Op de klinische afdelingen is het opstellen 
van een actueel medicatieoverzicht d.m.v. 
het EVS niet mogelijk. Hier wordt de 
thuismedicatie schriftelijk aangeleverd aan 
de arts.  
   

De ziekenhuisapotheek houdt bij hoeveel opnamegesprekken er gevoerd worden, zodat de 

prestatieindicator berekend kan worden.  
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Bijlage 8: medicatieverificatie bij ontslag  
  

Doel  

Bij iedere patiënt vindt bij ontslag medicatieverificatie plaats vanuit de gedachte dat dit leidt tot 

een optimaal medicatieoverzicht en daardoor een vermindering in medicatiefouten.  

  

Toepassingsgebied  

Deze procedure is van toepassing op alle verpleegafdelingen.  

  

Doelgroep  

Verpleegkundigen en artsen  

  

Rollen en Verantwoordelijkheden  

Alle artsen en verpleegkundigen zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

werkafspraken zoals deze beschreven staan in dit document.  

  

Beschrijving  

Het thema medicatieverificatie houdt in, dat de medisch specialist of arts-assistent op het 

moment van voorschrijven van  medicatie een actueel en gecontroleerd overzicht van de 

gebruikte thuismedicatie ter beschikking heeft. Hierbij is het van belang dat de overdracht van 

medicatiegegevens binnen de keten (huisarts, openbaar apotheek, ziekenhuis) goed verloopt en 

dat de medicatieoverzichten actueel zijn bijgehouden. Dit om het risico als gevolg van onjuiste 

registratie van de door hem gebruikte medicijnen de verkeerde medicatie te krijgen, meer of 

minder van het middel te krijgen of medicatie die wel was voorgeschreven niet te krijgen.  

Het risico op fouten bij opname in het ziekenhuis, bij overplaatsing binnen het ziekenhuis en bij 

ontslag uit het ziekenhuis is groot, want op deze momenten vindt overdracht van 

patiënteninformatie plaats.  

Bij ontslag betekent dit in het kort:  

-  Bij ontslag vindt er een overdracht plaats van de actuele medicatie aan de openbare 

  apotheker en de huisarts.  
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Werkafspraken medicatieverificatie bij ontslag  

Landelijk VMS  

Veiligheidsprogramma:  

interventies  

Wie  Afspraken Flevoziekenhuis  

Ontslag bundel        

1. Opstellen actueel 

medicatieoverzicht  
Arts  Op de klinische afdelingen is het opstellen van een 

actueel medicatieoverzicht met EVS mogelijk. Een 

overzicht medicatie bij ontslag wordt geprint en 

gecontroleerd door de arts.  

 

     

2. Uitschrijven ontslagreceptuur  Arts  Op de klinische afdelingen is het uitschrijven 

ontslagreceptuur met EVS mogelijk.  Alle medicatie 

die na ontslag gebruikt moet worden staat vermeld 

op het ontslagrecept.  

   

3. Medicatie-ontslaggesprek door 

een geschoold medewerker  
Arts  Arts voert een medicatie-ontslaggesprek met   de 

patiënt (voor inhoud zie 3a-3e)  

   

De verpleging checkt of dit heeft plaatsgevonden en 

zo ja: scoort in Mediscore.   

Zo nee: onderneemt actie.  

   

Het ASP vergelijkt het ontslagrecept met de 

medicatie voor opname en onderneemt acties bij 

vragen/onduidelijkheden.  

   

3a. Medicatie-ontslaggesprek:  

actuele medicatie  

Arts  Arts bespreekt met de patiënt welke  medicatie 

hij nu gebruikt.  

   

3b. Medicatie-ontslaggesprek:  

uitleg over welke medicatie patiënt 

thuis moet gebruiken  

Arts  Arts bespreekt met de patiënt welke  medicatie 

hij thuis moet gaan gebruiken.  

   

3c. Medicatie-ontslaggesprek: duur 

thuismedicatie  
Arts  Arts bespreekt hoelang de patiënt de medicatie thuis 

moet gebruiken. Vooral van belang bij niet 

chronische medicatie. (Openbare apotheek zal dit 

nogmaals benadrukken bij de patiënt)  

   

3d. Medicatie-ontslaggesprek: 

uitleg over waarom medicatie 

gestart/gewijzigd/gestopt is  

Arts  Arts bespreekt met de patiënt waarom  bepaalde 

medicatie gestart, gewijzigd of  gestopt is. De reden 

wordt daarbij duidelijk benoemd.  
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3e. Medicatie-ontslaggesprek:  

welke openbare apotheek  

Arts  De arts vraagt patiënt of hij zijn medicatie wil halen 

of thuis laten bezorgen en door welke apotheek 

(eigen apotheek of poliklinische apotheek De Brug). 

Arts vult het voorblad van het ontslagrecept in.  

   

  

4. Overdracht actueel 

medicatieoverzicht en 

ontslagreceptuur naar openbare 

apotheek, huisarts en andere 

zorginstellingen.  

ASP  Overdracht vindt plaats m.b.v. de geprinte versie van 

de laatste opnamemedicatie. Wijzigingen en nieuwe 

opdrachten worden hierop aangegeven.  

Het ASP stuurt de ontslagrecepten naar de  juiste 

apotheek of andere instelling.  

De openbare apotheek zorgt dat de huisarts op  de 

hoogte wordt gebracht.  

   

5. Innameschema  De openbare   De doseringen, duur en momenten van inname 

worden uitgebreid met de patiënten besproken.  

 of poliklinische 

apotheek  
   

6. Doseringen  De openbare  of 

poliklinische 

apotheek  

De doseringen, duur en momenten van inname 

worden uitgebreid met de patiënten besproken.  

   

7. Duur therapie  De openbare  of 

poliklinische 

apotheek  

De doseringen, duur en momenten van inname 

worden uitgebreid met de patiënten besproken.  

   

8. Wat doen met restanten  De openbare  of 

poliklinische 

apotheek  

Met de patiënt wordt besproken wat er met de 

restanten van medicatie gedaan moet worden  

   

9. Overdracht van ontslagrecept  en 

medicatieoverzicht aan huisarts  
De openbare  of 

poliklinische 

apotheek  

De huisarts wordt op de hoogte gesteld van de 

ontslagmedicatie van een patiënt.  

   

  

De verpleegkundige bevestigt in Mediscore dat de arts de patiënt heeft geïnformeerd op over de 

te gebruiken, gestopte en aangepaste medicatie.  

   

  

  

  


