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Praktische tips registratie ouderenzorg: update juli 2022 

Er zijn sinds de start van de ouderenzorg enkele veranderingen in de registratie. Dit komt omdat de 

ouderenzorg nog volop in ontwikkeling is en er een overgangstijd is naar ketenzorg. Ook landelijk 

bleek dat elke zorggroep andere instructies gaf voor registratie. Dit hebben een aantal kaderartsen 

ouderenzorg samen met VIP live proberen te structureren en landelijk gelijk te trekken. Hieronder 

vind je de belangrijkste wijzigingen. We zullen vanuit Syntein steeds de informatie actueel houden. 

De belangrijkste verandering is dat er een grotere groep kwetsbare ouderen wordt gemarkeerd 

met A05. 

Een deel daarvan is kwetsbaar met complexe problematiek. Deze groep is al in beeld en als het goed 

is al geregistreerd onder A05 kwetsbaar complex. Deze groep is de groep die in de “ketenzorg” valt. 

Zij krijgen naast de episode A05 kwetsbaar complex ook de meetwaarden “ketenzorg ouderen” en 

“hoofdbehandelaar huisarts”. 

De andere groep kwetsbare ouderen wordt ook met A05 gemarkeerd met de tekst “kwetsbare 

ouderen”. Zij zitten nog niet in de keten, maar worden wel jaarlijks vervolgd. Zij krijgen niet de 

meetwaarden hoofbehandelaar huisarts en ketenzorg ouderen. 

Om dit praktisch en snel aan te passen kun je onderstaande stappen nemen:  

1. Download van de website van Syntein onder het kopje ouderenzorg de volgende 

documenten: 

a. Praktijkwijzer kwetsbare ouderen 

b. HIS protocol ouderenzorg  

c. VIP live verbeterd inzicht in de ouderenzorg 

d. Beter Oud 6 stappenplan 

 

2. Selecteer alle patiënten met de episode A05 kwetsbaar complex die je al geregistreerd had. 

Zet bij al deze kwetsbaar complexe ouderen de meetwaarden “hoofdbehandelaar” op  

“huisarts” en “ketenzorg ouderen” op “ja”. 

Nu heb je de groep kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de keten. 

 

3. Selecteer alle patiënten met de episode A49.01 ouderenzorg. 

Beoordeel of deze patiënten vitaal, kwetsbaar of kwetsbaar complex zijn. Zie hiervoor ook de 

toelichting van VIP. 

Bij de beoordeling vitaal: haal de episode A49.01 weg als iemand echt vitaal is 

Bij de beoordeling oud met enkelvoudige problemen: A49.01 ouderenzorg 

Bij de beoordeling kwetsbaar: verander/overschrijf de episode in A05 kwetsbare oudere 

Bij de beoordeling kwetsbaar complex: verander/overschrijf de episode in A05 kwetsbaar 

complex EN zet de meetwaarden “hoofdbehandelaar” op huisarts en “ketenzorg ouderen” 

op ja. 

Na deze stappen heb je de registratie van de al bekende ouderen aangepast naar de huidige 

inzichten.  

4. Elke nieuwe oudere die je beoordeelt kun je nu volgens het stappenplan van Beter Oud 

indelen in wel of niet kwetsbaar en vervolgens registreren volgens de tabel van VIPlive 

Bij vragen, neem contact op met Ilse, i.bruijs@syntein.nl of Lisette, l.vanwensveen@syntein.nl 

https://www.syntein.nl/voor-zorgprofessionals/ouderenzorg/
mailto:i.bruijs@syntein.nl

