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Kwetsbare (oudere) patiënten
Huidige registratie en toekomstdromen

Door: Maret Zonneveld



2

Disclosure sheet belangen spreker

222 maart 2023

Geen of zie bedrijfsnamen hieronder*(Potentiële) belangenverstrengeling

GeenVoor bijeenkomst mogelijke relevante relaties
met bedrijven

GeenSponsoring of onderzoeksgeld

GeenHonorarium of andere (financiële) vergoeding

GeenAandeelhouder

NHG/CAHAG/Rino/Health EducationAndere relatie, namelijk …
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Onderwerp van de workshop
• Zorgverlener (in relatie tot de 

kwetsbare, oudere patient)
• Registratie in het HIS (algemeen)

– Wat hebben we nodig?
– Wat is de huidige situatie?
– Wat komt eraan?
– Waar kunnen we over dromen?
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Kenmerken kwetsbare oudere
• Multimorbiditeit
• Cognitie
• Polyfarmacie
• Naderend levenseinde
• Zorgnetwerk
• Multidisciplinaire afspraken
• Persoonsgericht
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Registratie multimorbiditeit/cognitie: 
huidige mogelijkheden

• Wat registreer je op dit moment ?
• Hoe doe je dat?
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Aanbevelingen multimorbiditeit, 
cognitie

 Specifieke episodes
 Screening kwetsbaarheid: episode-ICPC A49.01
 Kwetsbaarheid: episode-ICPC A05

 SOEP-Verslagen
 Diagnostische bepalingen (bv: vragenlijsten, functioneren, hulp bij medicatie, 

zorgzwaarte)
 Correspondentie
 Beleid
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Registratie polyfarmacie

• Wat registreer je op dit moment ?
• Hoe doe je dat?



8

Aanbevelingen polyfarmacie

 Polyfarmacie: episode-ICPC A49.02 met onderliggende deelcontacten
 SOEP-Verslagen
 Diagnostische bepalingen
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Registratie
Wat hebben we nog meer nodig?
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Bekende wensen t.a.v. registratie

• Levenseinde

• Informatie over het zorgnetwerk

• Informatie over afspraken tussen zorgverleners

• Persoonsgericht
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Registratie levenseindewensen: 
Huidige mogelijkheden
• In welke situatie krijg je deze informatie?
• Wil je hierover iets vastleggen in je HIS?
• Waarom? 
• In welke situatie heb je deze informatie nodig?
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Registratie levenseindewensen: 
huidige aanbevelingen/mogelijkheden

 Afspraken over levenseindewensen onder episode A20 
 Attentiewaarde
 Duidelijke episode-titel
 Bijbehorende SOEP-verslagen

 Inscannen van wilsverklaring patiënt bij correspondentie bij A20
 Mogelijk al behandelgrenzen voor spoedsituaties
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Registratie levenseindewensen in het 
HIS algemeen: registratie-wensen

 Spoed
 Uitwisselbaar
 Nuancering
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Levenseinde-wensen: 
aan het einde van een lange 
weg van idee naar praktijk
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Ontwikkelingen rondom Levenseinde-
wensen: van idee naar werkelijkheid

 In 2016 modelmatige beschrijving in het HIS-Referentiemodel van Behandelgrenzen 
voor acute situatie

 In 2019 modelmatige beschrijving van Soort correspondentie met bijbehorende 
tabel (aanleiding OPEN). 
Hiermee mogelijk om wilsverklaringen (behandelverbod, euthanasieverklaring) 
als zodanig te labelen in het correspondentie-overzicht.
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Ontwikkelingen rondom Levenseinde-
wensen: van idee naar werkelijkheid

 Vanaf 2016: Opname van Behandelgrenzen in de 
diverse uitwisselingsstandaarden voor uitwisseling met 
HAP, SEH, ambulance, tweede lijn
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Ontwikkelingen rondom Levenseinde-
wensen: van idee naar werkelijkheid

 2020 ZIB behandelgrenzen door Nictiz, aansluitend op HIS-
Referentiemodel



18

Ontwikkelingen rondom Levenseinde-
wensen: van idee naar werkelijkheid

 Anno 2023: Gebruikers (NedHIS) en huisartsenkoepels (en anderen) 
agenderen Behandelgrenzen op de ontwikkelagenda van alle 
leveranciers via Hipma-tafel
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Ontwikkelingen rondom Levenseinde-
wensen: van idee naar werkelijkheid

We naderen de praktijk na 8 jaar
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Zorgnetwerk: wie hoort er bij?
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Zorgnetwerk: wie hoort er bij?
 Privé-contactpersoon van de patiënt zelf/vertegenwoordiger

 Praktijkmedewerker

 Zorgverlener van buiten de praktijk
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Zorgnetwerk: Wensen

 Wil je hierover iets vastleggen in je HIS?
 Privé-contactpersoon
 Zorgverlener van buiten de praktijk
 Praktijkmedewerker

 Waarom?
 In welke situatie heb je deze informatie nodig?
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Zorgnetwerk: onderweg van idee 
naar praktijk



24

Ontwikkelingen rondom zorgnetwerk: van 
idee naar werkelijkheid

 In 2017 modelmatige beschrijving in het HIS-Referentiemodel van 
Contactpersonen (en vertegenwoordiging)

 In 2019 modelmatige beschrijving van Soort correspondentie met 
bijbehorende tabel Hiermee mogelijk om volmacht als zodanig te 
labelen in het correspondentie-overzicht.
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Ontwikkelingen rondom zorgnetwerk: van 
idee naar werkelijkheid

• In 2022 modelmatige beschrijving in het HIS-Referentiemodel 
van Externe zorgverlener

• In 2022 modelmatige beschrijving van mogelijkheid om een 
interne medewerker (al vanaf het begin van het HRM 
beschreven) te labelen als betrokken zorgverlener

• In 2022 modelmatige beschrijving in het HIS-Referentiemodel 
van het volledige zorgnetwerk: interne en externe zorgverlener 
en contactpersoon
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Ontwikkelingen rondom zorgnetwerk: van 
idee naar werkelijkheid

 vanaf 2017 opname van deze contactpersonen en vertegenwoordiging in de 
uitwisselingsstandaarden voor uitwisseling met HAP, SEH, ambulance, tweede lijn
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Ontwikkelingen rondom zorgnetwerk: van idee 
naar werkelijkheid

Nog te doen:

 Deels nog afstemming/vertaling naar ZIBs

 agenderen op de ontwikkelagenda’s
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Multidisciplinaire afspraken: 
Helemaal aan het begin van de 
lange weg van idee naar praktijk
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Multidisciplinaire afspraken: 
Toekomstmuziek

 Gepland modelmatige beschrijving in het HIS-Referentiemodel van het 
multidisciplinaire behandelplan. Doel: inzichtelijk maken van afspraken tussen 
zorgverleners en taakverdeling.

 In 2019 modelmatige beschrijving van Soort correspondentie 
met bijbehorende tabel. Hiermee mogelijk om MDO-verslag 
als zodanig te labelen in het correspondentie-overzicht.
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Casus Episode

Chronisch myeloïde leukemie, 3 mnd IC na mislukte 
stamceltransplantatie

Trachea stenose na langdurig beademing

Interstitiële longafwijkingen na langdurig beademing

Diabetes

Hypertensie

Polyneuropathie

Hernia
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Multidisciplinaire afspraken: 
Toekomstmuziek

Nog te doen:

 Opname in uitwisselingsstandaarden,

 ZIBs 

 Implementatie 
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Persoonsgerichte zorg: IZP 
versus Multidisciplinair plan

• MDP (zorgverlenersperspectief) 
• IZP (patientperspectief)
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IZP van idee naar werkelijkheid

 In 2014 modelmatige beschrijving in het HIS-Referentiemodel

 Vanaf 2014 opname in uitwisselingsstandaarden

 Ingediend voor ZIB
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Take home

 Uitwerking van meer registratiemogelijkheden gaat in stappen
 Uitwerking van meer registratiemogelijkheden kost veel tijd
 Cave work-arounds
 In de pijplijn:

 Behandelgrenzen
 Zorgnetwerk
 Multidisciplinair plan


