
Beste huisarts/praktijkondersteuner, 

 

In verschillende praktijken blijken er vragen te leven over of kwetsbare ouderen die, als ze 

ondersteuning (gaan) krijgen van de POH-O, ook in een ketenzorgprogramma kunnen blijven. 

Wij, de coördinatoren van de CHAGZ, werken momenteel aan een stroomdiagram om het 

besluitvormingsproces over deze vraag te vergemakkelijken. 

 

Om alvast enig inzicht te geven in de overwegingen die meespelen bij het al of niet in de ketenzorg 

houden van een oudere die ook in beeld is bij de POH-O alvast deze mail.  

 

In de bijlage kan je de herziene in- en exclusie criteria van Ineen (versie december 2019) vinden. 

In dit document staan, naast de harde in- en exclusie criteria, o.a. de volgende zinnen:   

 “In aanvulling op de aandoeningsspecifieke in- en exclusiecriteria en het 

hoofdbehandelaarschap zijn er generieke criteria voor deelname aan een 

ketenzorgprogramma, waar een gezamenlijk besluit van de patiënt en de betrokken huisarts 

aan ten grondslag ligt.” 

 “Instroom in een ander zorgprogramma kan aanleiding zijn om deelname aan het initiële 

zorgprogramma te beëindigen (bijvoorbeeld een CVRM patiënt die diabetes krijgt en over gaat 

naar het zorgprogramma DM of een patiënt die instroomt in een zorgprogramma voor kwetsbare 

ouderen). De zorgverlener neemt hiertoe het initiatief.” 

 

De ICPC A05 (kwetsbare oudere) is op zich is geen indicatie om een oudere kwetsbare patiënt uit de 

ketenzorg te halen. Het hangt vooral af waar het zwaartepunt van de zorg ligt en dus door wie de 

zorg wordt verleend: POH-ouderen of POH-somatiek 

 

Een voorbeeld: 

 

Een oudere diabetespatiënt wordt zo kwetsbaar dat je hem/haar onderbrengt bij de POH-O en de 

ICPC-code A05 noteert. 

Nu heb je de keuze om de patiënt in de DM keten te houden of niet. 

 

In het geval je de patiënt in ketenzorg houdt, moet je er rekening mee houden dat het mogelijk niet 

meer haalbaar en/of noodzakelijk is alle meetwaarden bij te houden. Dan vul je logischerwijs niet alle 

proces-indicatoren meer in. Dit kan dan effect hebben op de procesindicatoren in VIP. POH-S en 

POH-O moeten afstemmen wie wat doet. De patiënt heeft dan waarschijnlijk zorg van twee 

praktijkondersteuners. 

De DM-controles kan je ook door alleen de POH-O laten doen, wanneer dit binnen diens expertise 

valt, maar hij/zij houdt dan mogelijk minder tijd over voor andere patiënten. 

 

Belangrijk(er) is echter dat het ketenzorgprogramma van meerwaarde blijft voor de kwaliteit van 

zorg voor de patiënt.   

 

Je kunt daarom (in overleg met de patiënt) ook besluiten de patiënt niet meer in DM-ketenzorg te 

houden en de DM-zorg als onderdeel van de Ouderenzorg te beschouwen. Dan kan je geen 

ketenzorgtarief meer rekenen, maar bent ook niet meer gehouden aan de procesindicatoren. De 

zorg is in handen van één POH; de POH-O, die uiteraard wel de POH-S kan consulteren. 

 



Het ligt er dus helemaal aan hoe je op jouw praktijk de taken verdeelt en welke factoren je laat 

meewegen zoals: verdeling workload, kennis/interesse van de POH-O, geld en last but not least 

kwaliteit! 

 

We hopen je hierbij wat op weg geholpen te hebben, maar als je nog vragen hebt, neem dan gerust 

contact op. 

 

Namens alle coördinatoren: Anne Dingemanse, Sandra van Strijp, Thessa Bronwasser en algemeen 

manager Wim van der Pas 

 

Met vriendelijke groet, 

Joyce Kuijer                                                                                                                                       

Coördinator Ouderenzorg en Wijkgerichte samenwerking                                             

                                                                                                                              
werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en op woensdag in oneven wkn                                           

tel.nr:  06-13050926 

 

http://tel.nr/

