Advies registratie ouderenzorg
Inleiding
Dit protocol is bedoeld om de registratie binnen de ouderenzorg te uniformeren en structureren en
uitwisseling met VIP mogelijk te maken. In dit protocol volgen we de registratie-afspraken m.b.t.
ouderenzorg vanuit het NHG/Laego ( https://www.nhg.org/winkel/producten/boek-protocollaireouderenzorg).
Hiertoe kan een protocol/onderzoekscherm in het HIS aangemaakt worden. (Zie Excel Advies
Ouderenzorgprotocol voor HIS).
NB. De vetgedrukte items worden zichtbaar in het ouderendashboard en zijn onderdeel van de
minimale basis set indicatoren.
Ouderenzorg
algemeen
A49.01
A05
A49.01 & A05
A13
A49.02
A20

Episodes

Aanbevolen frequentie

Ouderenzorg inventarisatie vitaal/kwetsbaar
Kwetsbare patiënt
Ouderenzorg: na beoordeling complex en
kwetsbaar
Polyfarmacie (wijziging vastleggen)
Inventarisatie Polyfarmacie Medicatie
Wensen/ afspraken t.a.v. behandeling &
levenseinde

Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks

Deelname ketenzorg
3832 OZKZ

Ouderenzorg
3015 OZHB AZ
3982 DMDO AZ
4021 MBO AZ
3882 IZP AZ

Deelname complexe ouderenzorg1
Deelname ketenzorg op ja
(includeren kwetsbaar en complex)

Diagnostische bepalingen
Hoofdbehandelaar ouderenzorg ( bij pt. >75 jaar
& A05)
Datum bespreking in MDO (nieuw)
Datum medicatiebeoordeling (nieuw)
Integraal Zorgplan (nieuw)

Jaarlijks
Jaarlijks
Indien van toepassing

Jaarlijks en bij wijziging

Aanbevolen frequentie
2-Jaarlijks en bij wijziging
Jaarlijks en bij wijziging
Jaarlijks en bij wijziging
Op maat

1

De landelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg gaan snel. Om de groep kwetsbaar complexe ouderen die een MDO en
zorgplan en netwerk nodig hebben zichtbaar te maken in het ouderendashboard, is deze registratie erg handig. Let wel:
NEO huisartsenzorg heeft geen Keten DBC ouderen. In het dashboard is keten bedoeld als samenwerking.

1

LET OP: Memo naar de NEO/CHN Huisartsenpost en LSP activeren!
Maak een memo aan voor alle kwetsbare ouderen met complexe problematiek voor de
huisartsenpost. Noteer de eerste contactpersoon /en/of wettelijk vertegenwoordiger (naam en
telefoonnummer) en de belangrijkste afspraken en behandeldoelen (reanimeerbeleid, wel/geen
ziekenhuisopname, curatief/ palliatief/ symptomatisch beleid, etc).
Gebruik hiervoor de memo “complexe zorg” in Topicus.
Zorg dat, als de oudere toestemming heeft gegeven, het LSP geactiveerd is zodat de probleemlijst
en actuele medicatie bekend is in de ANW uren.

LET OP: Leg voor iedere kwetsbaar-complexe oudere vast wie de zorgcoördinator is
Dit kan op verschillende manieren:
- In de episode-regel A05
- In VIP Samenwerken bij het gezondheidsplan.
- In een memo.
Maak hiertoe werkafspraken binnen je praktijk.

Overige ICPC codes van belang i.v.m. risicofactoren
A80
Trauma/letsel als patiënt gevallen is
L49.01 Fractuurpreventie ; registratie val- en
osteoporosepreventie
P20
Geheugen concentratieoriëntatie-stoornissen
Z15
Verlies/overlijden van partner

T05
Voedingsproblemen
T08
Gewichtsverlies
U04 Urine incontinentie
Z04.03 Eenzaamheid
Z07.01 Analfabetisme/ Laaggeletterdheid

3583
523
357
560

Veel voorkomende meetwaarden ouderenzorg
KREC
eGFR volgens CKD-EPI formule
KREA B
Kreatinine
GEW AO
Gewicht patiënt
LNGP AO
Lengte patiënt

1272
1744
1740
1875
2102
2773

QUET AO
RRSY KA
RRDI KA
POLR AO
POLS AO
AVAL AQ

Quetelet-index (BMI) patiënt
Systolische bloeddruk
Diastolische bloeddruk
Polsfrequentie
Polsritme
Aantal malen gevallen in afgelopen jaar

Aanbevolen frequentie
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
Eenmalig, op indicatie
herhalen
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
Op maat

Aanvullende indicatoren
2848
2783
2803

BLMZ AQ
VLSC AQ
ZZPV AZ

Ervaren Druk Informele Zorg (mantelzorg)
Sociale contacten
Zorgzwaarte pakket verpl.verzorg. (ZZP VV)
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TransHIS praktijken
De praktijken die i.v.m. wetenschappelijk onderzoek werken met TransHIS/FameNet gebruiken de
volgende coderingen vanuit de ICPC 2. We zijn in overleg met VIP Calculus dat er -na extractie- een
vertaling wordt gemaakt zodat deze ook in het ouderendashboard verschijnen (december 2021)

ICPC 1

ICPC 2 + ICD10

A49.01
A. 05

A98 + Z10.8
A98 + Z10.8 + meetwaarde 2785,
2808 en/of 3686

Inventarisatie kwetsbaarheid
Kwetsbaar

A49.02

A23 + Z72.2

ICPC 2 heeft geen onderscheid tussen
medicatiereview doen en wijzigingen in
medicatiebeleid vastleggen

A13

A23 + Z72.2

ICPC 1
L49.01
Z04.03
Z07.01

ICPC 2 + ICD 10
A98 + ICD10 Z29.8
ICPC2 Z04 + ICD10 Z60.4
ICPC2 Z07 + ICD10 Z55.0

Osteoporose preventie
Eenzaamheid
Analfabetisme/laaggeletterdheid
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