
Hoe registreer ik ouderenzorg in het HIS? 

Je bent enthousiast gestart met pro-actieve ouderenzorg en wilt graag al je informatie goed noteren, 

kunnen overdragen en bovendien later ook gemakkelijk terug vinden. Omdat alle Hissen anders zijn 

ingericht en pro-actieve ouderenzorg niet meteen  heel gemakkelijk te vertalen is naar het HIS 

hebben wij deze praktische leidraad geschreven om jullie op weg te helpen. 

Wat registreer ik onder welke ICPC? 

Het antwoord over het juist registeren van ICPC’s komt uit het NHG advies en ADEPD registreren. 

Proactieve ouderenzorg bestaat uit een aantal fases. In de eerste fase zul je  door middel van 

casefinding bekijken of er sprake is van kwetsbaarheid. In deze fase registreer je onder ICPC code 

A49.01 (episode Ouderenzorg).  Als de patiënt kwetsbaar blijkt, kan deze code omgezet worden in 

het HIS naar A05 (episode Ouderenzorg kwetsbare oudere). 

Naar aanleiding van een gesprek met een  kwetsbare oudere over wensen rondom levenseinde kun 

je het gesprek vastleggen  onder ICPC A20 (episode Levenseindegesprek, hoort in de probleemlijst). 

De medicatiebeoordeling die bij polyfarmacie (meer dan vier chronische medicijnen) wordt gedaan, 

komt onder ICPC A13 (episode Medicatiebeoordeling) te staan. Praktijkondersteuners die al bezig zijn 

met valpreventie binnen de ouderenzorg, kunnen de resultaten hiervan kwijt onder ICPC L49.01. 

(episode Fractuurpreventie) Ondervoeding van de kwetsbare ouderen kun je registreren onder ICPC 

T05 (episode Voedingsprobleem). Als de oudere zelf mantelzorger is, dan staat dit onder ICPC Z14, 

eenzaamheid valt onder Z04.3 (episode Eenzaamheid). 

SOEP werkblad 

Subjectief – Hier vul je beknopt je anamnese in bij de kwetsbare oudere 

Objectief – Hier kun je de resultaten van je eigen lichamelijk onderzoek kwijt en andere meetwaardes 

zoals een MMSE of GDS. 

Evaluatie – Je beschrijft je diagnosen zowel zorg als medische diagnoses. 

Plan – wat er nu gaat gebeuren, welke acties zet je uit? Je kunt hierin ook verwijzen naar je 

zorgbehandelplan in VIP welke je kunt terugkoppelen naar je HIS. 

Zorgbehandelplan & contactgegevens 

Het zorgbehandelplan kun je invullen in VIP, bovenaan vind je nu de knop: gezondheidsplan. 
In dit gezondheidsplan kun je  heel eenvoudig je problemen met doelen en acties formuleren. 
Calculus is bezig met de verdere ontwikkeling van dit plan. De verwachting is dat er vanaf april een 
zorgbehandelplan beschikbaar is volgens het SFMPC-model: somatisch, functioneel, maatschappelijk, 
psychisch en communicatie.  
In het zorgbehandelplan komt het doel van de behandeling en begeleiding van de kwetsbare oudere 
te staan. Daarnaast kunnen de problemen die worden aangepakt, gespecificeerd worden met een 
verantwoordelijke en een evaluatie datum. Dit zorgbehandelplan kun je binnen VIP delen met het 
netwerk van je patiënt en je MDO partners. 
Voor het MDO is het mogelijk om een groepsgesprek te starten met je MDO groep waarin je je 
zorgplan kunt delen. 
 
Communicatie 
Bij het opzetten van de communicatie binnen het netwerk van een kwetsbare oudere is de 
starterstoolkit handig om door te nemen: 
 http://www.calculus.nl/wp-content/uploads/2017/11/Toolkit-huisartsenpraktijk-dec-17.pdf 


