Achtergrond ICPC coderingen1
A49.01 Ouderenzorg en mate van kwetsbaarheid
Voor het bepalen van de kwetsbaarheid van uw ouderen en inventarisatie van de
aandachtsgebieden (bijvoorbeeld d.m.v. de EasyCare-TOS) gebruikt u code A49.01.
Noteer in de episoderegel de conclusie:
1. Niet kwetsbare oudere.
2. Kwetsbare oudere: dit is een oudere die minimaal jaarlijks gezien moet worden en
risicofactoren heeft op verliezen van functionaliteit.
3. Kwetsbare oudere met complexe problematiek: Als uit bovenstaande screening /
inventarisatie blijkt dat de oudere kwetsbaar is en er complexe problematiek is, maak dan ook
de episode A05 aan!
A05: Kwetsbare oudere met complexe problematiek
Als uit bovenstaande screening / inventarisatie blijkt dat de oudere kwetsbaar is en er complexe
problematiek is, maak dan de episode A05 aan, naast de episode A49.01. Noteer in de
episoderegel ‘Ouderenzorg, kwetsbare patiënt’. In deze episode noteert u de (met de oudere,
mantelzorgers, betrokken professionals afgestemde) zorg- en ondersteuningsdoelen en acties (al
dan niet vanuit de MDO’s).
(Noteer voor zichtbaarheid in het ouderendasboard: Deelname ketenzorg op ja).
A13: Polyfarmacie
Maak deze episode A13 aan voor die groep ouderen waarbij de medicatiebeoordeling tot
wijzigingen in het medicatiebeleid leidt. De episodetitel verandert u hier naar ‘Medicatiebeoordeling
met wijzigingen’. In deze episode legt u de argumenten, acties en follow up vast.
A49.02: Polyfarmacie-Medicatie screening
Maak in de praktijk werkafspraken wie de patiënten selecteert voor de beoordeling en hoe de
follow-up naar de patiënt georganiseerd wordt. Minimaal 1x per jaar moet een
medicatiebeoordeling plaatsvinden voor de kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Er
wordt gekeken naar over- en onderbehandeling en er wordt een polyfarmaciecheck gedaan
samen met de apotheker. Maak bij wijziging van medicatiebeleid ook de episode A13 Polyfarmacie
aan.
A20: Wensen/afspraken t.a.v. behandeling en levenseinde
Behandelwensen van de oudere en afspraken hierover met de oudere en/of mantelzorger worden
vastgelegd onder de episode A20. Hieronder vallen afspraken over NTBR, wel of niet insturen naar
het ziekenhuis, specifieke wensen, gesprekken over euthanasie etc..
Vul de belangrijkste gegevens in de complexe memo voor de huisartsenpost! Dan kan de triagist
deze ook zien.
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Behorend bij Advies registratie ouderenzorg HIS protocol.
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