
Uniform Registreren ouderenzorg

Lijst uitdraaien uit HIS 75 
jaar en ouder t.b.v. case-

finding

Mogelijk kwetsbaar?

Niets registreren immers 

case-finding

Episode A49.01
Ouderen in HIS registreren

Met vermelding “ouderenzorg”

Oudere includeren in het zorgprogramma kwetsbare 
ouderen

Registreren hoofdbehandelaar ouderenzorg: NHG code: 
OZHB AZ (3015) en deelname ketenzorg, NHG-code OZKZ 
AZ (3832)in het HIS protocol

Mate van kwetsbaarheid beoordelen

Kwetsbaar?

Episode A05 toevoegen in het HIS met attentie en 
vermelding “kwetsbare Ouderen”
(A49.01 samenvoegen met A05)

Multidomein analyse 
m.b.v. bijvoorbeeld 

 de TraZAG

Bevindingen/uitkomsten 
registreren in het HIS onder 

Episode A49.01

Samen met de oudere een 
zorgbehandelplan 

opstellen a.h.v. SFMPC 
model

Een MDO organiseren voor 
daadkrachtige afstemming 

van acties in 
zorgbehandelplan

Episode A69.02 (integrale 

complexe zorg)

Medicatie*** (inclusief 

zelfzorg) beoordelen en 

beoordeling registreren 
onder Episode A49.02 

(polyfarmacie)

Het behandelwensgesprek voeren. In het HIS Registreren 
onder Episode A20

Bevindingen/uitkomsten 

registreren in het HIS onder 
Episode A05

Niet includeren in ZKO

ja

nee

ja

nee

WLZ indicatie* of
meerwaarde ketenzorg** of

 palliatieve zorg*

Alle rapportage en corespondentie vanketenpartners en 
het zorgplan in HIS koppelen aan Episode A05

Met de huisarts 
overleggen mbv SFMPC

Mogelijke aanvullende Episodes: 

L49.01: Fractuurpreventie (valpreventie)

Z04.03: Eenzaamheid (aanpak) 

T05: Voedingsproblemen (ondervoeding) 

P70: Seniele dementie/Alzheimer 

Voor de mantelzorger in zijn/haar dossier:  

Z22 Probleem met ziekte van ouders/familie of 

Z14 Probleem met ziekte van partner 

toevoegen met Attentie: Mantelzorger (vader/moeder/

partner ect..)

* Hiervoor kan intensieve zorg worden gedeclareerd. Maximaal 28 visites 

per kalenderjaar voor Intensieve zorgvisite dag en ANW samen.

** Bij diabetes nagaan of minder controles toekunnen. Er is weinig 

ruimte voor DM medische zorg en fundusfoto in het kwetsbare 

ouderenzorg programma. 

*** Medicatie wordt ook op het MDO worden besproken met de 

apotheker en SO.

Bronnen: 

Zorgprogramma kwetsbare ouderen (KZWF), Handreiking kwetsbare 

ouderen thuis (beter oud)

Protocollaire ouderenzorg (NHG), NHG-richtlijn ADEPD (2019) 

Nee

Ja

Behandelwensen melden bij de HAP


	uniform registreren ouderenzorg 1.1  met  ZWF logo-zorgprogramma.vsdx
	Pagina-1


