
Ouderenzorg MDO: een praktische handreiking 

Hoe start ik een MDO 
Wanneer je een aantal ouderen in je caseload verzameld hebt kun je starten met het MDO. 
Belangrijk is om eerst een samenwerking met de Specialist ouderengeneeskunde in jouw regio te 
starten. Via Chronos kun je een overzicht krijgen met de verdeling van de SO’s over de regio’s in den 
Bosch.  

 Daarna stel je vast wie de andere deelnemers worden in het MDO  
 Je spreekt de frequentie van MDO’s af en maakt een jaarplanning met de 

samenwerkingspartners 
 Aanbevolen word om zo’n 5-6 keer per jaar een MDO te houden 

 
Welke randvoorwaarden zijn er logistiek nodig 
Afhankelijk van het aantal deelnemers heb je: 

 een centrale vergaderplek nodig 
 Een beamer is noodzakelijk om de patiënten vanuit VIP live te kunnen presenteren voor de 

grote groep  
 

Wie nodig ik allemaal uit 
Het is verstandig om naast de specialist ouderengeneeskunde ook andere disciplines bij het MDO uit 
te nodigen zodat de patiënt vanuit een breder perspectief bekeken kan worden.  
Een klein basisteam werkt het beste bestaande uit: SO, huisarts, praktijkondersteuner en 
wijkverpleegkundige. De specialist ouderengeneeskunde kijkt vanuit een systemische context naar 
de oudere en een wijkverpleegkundige kan een adviserende rol spelen in het zorgaspect. 
Optioneel zijn nog: fysiotherapeut, apotheker, welzijnswerker en POH-GGZ 
 
Hoe deel ik op een veilige manier patiënten informatie 
Belangrijk is dat je de patiënten informatie op een veilige manier kunt delen met andere 
zorgverleners. Via VIPlive kun je patiënten informatie veilig en versleuteld delen.  
Vanuit de WGBO zul je de eerste keer voor het MDO toestemming moeten vragen aan de patiënt. 
Daarna niet meer voor elk MDO. 
 
Welke patiënten selecteer ik voor het MDO 
Het is wenselijk om iedere kwetsbare oudere in je caseload minimaal  jaarlijks te evalueren en bij 
complexe problematiek natuurlijk vaker. 
 
Hoe bereid ik het MDO voor en wat ga ik bespreken 
Stuur voorafgaand aan het MDO via VIP live aan je samenwerkingspartners het zorgplan door van de 
te bespreken patiënten. Via VIP live kan tevens de medicatielijst en medische voorgeschiedenis 
worden bekeken door de SO.  
 
Vaste te bespreken punten: 

- Wat is de reden van bespreking, dus de hulpvraag van dat moment deze kun je van tevoren 
in het zorgplan aangeven 

- Polyfarmacie 
- Beleid rondom levenseinde 
- Wat is het volgende MDO waarin de patiënt geëvalueerd moet worden 
- Wie heeft de regie in het geheel 

 
Hoe declareer ik een MDO? 
Voor de duur van het overleg mag je consulttijd per besproken patiënt declareren. 


