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Pitch gegevensuitwisseling voor de zorg rondom thuiswonende 
kwetsbare ouderen 
 
 
 
Gegevensuitwisseling is vaak problematisch 
 
Het vraagstuk van het beter organiseren en afstemmen van de zorg voor thuiswonende kwetsbare 
ouderen is in het bestuurlijk akkoord eerste lijn in 2014 opgepakt. Samen met een groot aantal 
betrokken partijen1 is de afgelopen jaren gewerkt aan het formuleren en de uitvoering van het plan 
van aanpak ‘Zorg voor Kwetsbare Ouderen’. Dit is inmiddels verbonden bij de uitwerking van de 
eerste programmalijn ‘Ondersteuning en zorg thuis’ uit het ‘Programma Langer Thuis’. Voor de 
huisartsenzorg is inmiddels ook een visie op de huisartsenzorg voor ouderen geformuleerd.2 
 
Als onderdeel van de uitvoering van het 'Plan van Aanpak Zorg voor Kwetsbare ouderen' wordt op 
dit moment gewerkt aan de handreiking 'Integrale zorg en ondersteuning in de wijk'. Aan de hand 
van beschikbare literatuur en de nieuwste inzichten uit de praktijk wordt nu de laatste hand gelegd 
aan een handreiking voor het bieden van persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg aan 
thuiswonende kwetsbare ouderen. De inhoud is gericht op de elementen die ook uit de eerdere 
landelijke inventarisatie van onderzoeksbureau ARGO naar voren kwamen, zoals: case-finding, 
diagnostiek en bepaling van kwetsbaarheid, multidisciplinair overleg, individueel zorgleefplan en 
zorgcoördinatie. Dit alles is afhankelijk van een adequate gegevensuitwisseling. 
	
Uit de inventarisatie van samenwerkingsprojecten in 20163 bleek gegevensuitwisseling bij een zeer 
groot deel van de bestaande verbeterinitiatieven een belangrijke bottleneck (43%). Dit is erg 
vervelend voor alle betrokkenen: voor de betrokken ouderen, mantelzorgers en voor de zorg-
professionals leidt het vaak tot frustraties en veel extra werk. Het kan ook tot gezondheidsrisico’s of 
onnodige c.q. ongewenste behandeling leiden. 
 
Bij de uitwerking van het plan van aanpak ‘Zorg voor Kwetsbare Ouderen’ werd nadrukkelijk de 
noodzaak ervaren om de gegevensuitwisseling aan te pakken. Tegelijkertijd stelde het Bestuurlijk 
Overleg Eerste Lijn vast dat dit ook om een andere meer informatiekundige expertise vraagt en 
aansluiting bij andere ‘overleg tafels’, zoals die van het Informatieberaad Zorg. Op de achtergrond 
heeft InEen hiervoor voorbereidend werk laten uitvoeren.  
 
Actiz, LHV, NHG en InEen willen deze handschoen nu gezamenlijk verder oppakken, onder meer 
door het doen opnemen van gegevensuitwisseling voor de zorg rondom thuiswonende kwetsbare 
ouderen op de roadmap die de Minister voor Medische Zorg wil opstellen. 
 
 
Oorzaken en oplossingen van het probleem 
 
De zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen overstijgt discipline- en domeingrenzen en wordt 
georganiseerd in een netwerk om patiënten heen. Dit netwerk krijgt pas betekenis als de betrokken-
heid is afgestemd en wordt ondersteund door adequate gegevensuitwisseling.  
 

																																																								
1 KNGF, KNMP Laego, LHV, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, Verenso, V&VN, VWS, ZN, ActiZ, VNG, Sociaal Werk 
Nederland en InEen. 
2 Visie Huisartsenzorg voor ouderen. Samenwerken aan persoonsgerichte zorg. Ontwikkeld door NHG, Laego en LHV met 
medewerking van InEen. 2017. 
3 ARGO. 2016. Inventarisatie en analyse van multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen. 
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Terugkijkend, blijkt dat er in het verleden, in termen van het interoperabiliteitsmodel, te weinig 
aandacht is geweest voor de bovenste lagen, aandacht voor de het beleid en de organisatie van de 
multidisciplinaire zorg en de noodzakelijke afstemming over de invulling van de zorgprocessen. Bij 
de uitvoering van het plan van aanpak ‘Zorg voor Kwetsbare Ouderen’ wordt nu de betrokkenheid 
van de diverse partners in het netwerk afgestemd en bekeken hoe de zorg het best kan worden 
georganiseerd. Dit vormt het uitgangspunt voor de nadere informatiekundige uitwerking. 
 
Op basis van de patiëntreizen / persona’s / use-cases die bij de uitvoering van het plan van aanpak 
‘Zorg voor Kwetsbare Ouderen’ werden uitgewerkt4 is in het afgelopen jaar een eerste analyse van 
de belemmeringen in de gegevensuitwisseling uitgevoerd. Uit de analyse die bijna gereed is komen 
drie situaties / momenten naar voren waarbij een gebrekkige gegevensuitwisseling door de betrok-
ken zorgprofessionals als bijzonder storend wordt ervaren en waarbij de zorgverlening aan de 
patiënt ook in het gedrang komt: 

• De betrekkelijk stabiele situatie van de thuiswonende kwetsbare oudere die complexe zorg 
ontvangt en met meerdere zorgverleners te maken heeft.  
Het ‘schriftje’ van de wijkverpleegkundige vervulde in het nabije verleden een belangrijke in 
de overdracht en de afstemming van zorg. Het verdwijnen van het schriftje ten gunste van 
de iPad leidt tot een slechte beschikbaarheid van multidisciplinaire gegevens. 

• Een plotselinge verstoring van het fragiele evenwicht waarin een thuiswonende kwetsbare 
oudere zich bevindt. 
Dit leidt vaak tot de noodzaak voor acuut handelen. Huisartsenpost, wijkverpleegkundige, 
specialisten ouderengeneeskunde en de Spoedeisende Hulp komen dan in beeld. In veel 
gevallen is er dan onvoldoende informatie beschikbaar, met name in de ANW-uren; bijvoor-
beeld over voorgeschiedenis, de inhoud van het zorgplan, contactpersonen of eindelevens-
wensen. 

• Transfer-momenten: Een opname of ontslag van een thuiswonende kwetsbare oudere bij 
een verpleeghuis, ziekenhuis, geriatrische revalidatiezorg of eerstelijnsverblijf. 
Bij opname is onvoldoende informatie beschikbaar over bijvoorbeeld voorgeschiedenis, de 
inhoud van het zorgplan en medicatie. Bij ontslag is een goede overdracht van belang naar 
de zorgverleners betrokken bij de zorg en ondersteuning thuis. Het betreft dan bijvoorbeeld 
informatie over de opname en wijzigingen in medicatie, behandelplan, functioneren en 
mogelijke risico’s. 

 
Elk van deze situaties / momenten heeft zijn eigen informatiekundige vragen door alle lagen van het 
interoperabiliteitsmodel heen. Het gaat hierbij over grote aantallen kwetsbare patiënten5 en veel 
acute situaties waarin de gebrekkige gegevensuitwisseling tot problemen aanleiding geeft.6 Door 
deze omvang is er sprake van een zware belasting voor de betrokken zorgverleners. LHV, InEen en 
Laego hebben dit zeer onlangs nog onder de aandacht gebracht van de Vaste Kamercommissie voor 
VWS ter voorbereiding op het Algemeen Overleg met de Minister van VWS op 7 februari 2019.7 
 
De informatiekundige analyse moet vervolgens vertaald worden in eisen aan de onderste drie 
niveaus van het interoperabiliteitsmodel (techniek-structuur/inhoud, applicatie-koppelen van 
systemen, IT-infrastructuur). Tegelijkertijd is er ook al veel waarop kan worden voortgebouwd 

																																																								
4 B. te Velde & P. van Linschoten. ‘Patiëntreizen’ van kwetsbare ouderen. (2018) 
5 Een ruwe schatting bedraagt circa 700.000 kwetsbare ouderen op dit moment en 2,1 miljoen 75+’ers in 2030. 
6 Naar schatting 350.000 kwetsbare ouderen maken jaarlijks een acuut event door. 
7 Brief van LHV, Laego en InEen aan de Vaste Kamercommissie voor VWS d.d. 4 februari 2019. 
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(richtlijnen, protocollen, veldnormen,8 informatiestandaarden9, classificatie- en coderings-
systemen10, informatiesystemen11 en uitwisselingsmechanismen12). Veelal zijn deze aandoenings- 
en professiegericht en minder doelgroep- en samenwerkinggeoriënteerd en als zodanig minder 
passend voor het ondersteunen van integrale zorg voor kwetsbare ouderen. 
 
Er zijn overigens recentelijk ontwikkelingen in gang gezet waar we op kunnen voortbouwen c.q. 
aanhaken. Om er enkele te noemen: het verbouwstenen van de huisartsenzorg als basis voor een-
voudiger en beter berichtenverkeer13, het formuleren van de eisen waaraan eerstelijns informatie-
systemen op termijn aan moeten voldoen in Project XIS (inclusief het opnemen van bouwstenen) en 
het ontwikkelen van een richtlijn gegevensuitwisseling huisarts-wijkverpleegkundige. Het inrichten 
van multidisciplinair overleg kan gebruik maken van de Leidraad voor virtuele overlegtafels. 14  
 
 
Het pad naar betere samenwerking 
 
ActiZ, InEen, LHV en NHG zien in de plannen die de Minister voor Medische Zorg in de ‘regiebrief’ 
van 20 december 2018 heeft uiteengezet een belangrijke kans om een aantal vraagstukken bij de 
gegevensuitwisseling voor de zorg rondom thuiswonende kwetsbare ouderen op te pakken. Een-
voudig zal dat niet zijn, noodzakelijk is het wel. Hierbij hoeft gelukkig niet bij nul te worden gestart. 
Er kan worden voorgebouwd op inzichten en ervaringen in de regio en op landelijk niveau. ActiZ, 
InEen, NHG en LHV willen dit vraagstuk graag verder ‘afpellen’ met VWS om te komen tot aan-
scherping van aan te pakken ‘prioritaire zorgprocessen’. 
 
Het ligt daarbij voor de hand om aan te sluiten bij de regionale aanpak die de uitwerking van het 
plan van aanpak ‘Zorg voor Kwetsbare Ouderen’ is voorzien. Naar analogie van de zogenaamde 
‘springplankprojecten’ in de Acute Zorg willen we in regionale Living Labs oplossingen onderzoeken 
die het realiseren van de inhoudelijke ambities ondersteunen en mogelijk maken. De les die in de 
‘springplankprojecten’ is geleerd, is dat gegevensuitwisseling start met samenwerking en niet 
andersom. Het is daarom belangrijk om niet meteen naar de (technische) oplossingen te kijken, 
maar eerst te focussen op de vragen die samenhangen met de bovenste lagen van het inter-
operabiliteitsmodel, die betrekking hebben op afstemming en samenwerking. Onze ervaring is dat 
de betrokkenheid van patiënten en hun mantelzorgers hierbij van grote betekenis kan zijn.  
 
De organisatorische én technische complexiteit van deze casus vraagt om een stapsgewijze aanpak, 
waarbij aansluiting bij de zorg van meet af aan moet worden onderhouden in het (door)ontwikkel-
proces van passende standaarden en oplossingen. De reeds aanwezige standaarden en oplossingen 
dienen hiervoor als basis, maar behoeven ook nog zeker veel aanpassingen. 
 
 

																																																								
8 Bijvoorbeeld: Diverse richtlijnen (bijvoorbeeld Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts-centrale huisartsenpost en Richtlijn 
Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist) en Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA’s; bijvoor-
beeld LESA Dementie en Palliatieve Zorg (2006); LESA Zorg voor kwetsbare ouderen (2017)) en handreikingen (bv. Hand-
reiking Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde (Verenso & LHV, 2016), Handreiking Samenwerking huis-
arts en wijkverpleegkundigen (V&VN, LHV & NHG, 2012).  
9 Bijvoorbeeld: Huisartswaarneming (HWG), e-Overdracht, IZP, E-spoed / acute zorg, Ketenzorg, ICA, Medicatieveiligheid 
(MP, IZ, labwaarden farmacie). 
10 Bijvoorbeeld: International Classification of Primary Care (ICPC), International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF), Snomed CT, LOINC, verscheidene verpleegkundige classificatiestelsels (bv. NANDA-I, NIC, ICNP, 
Omaha), ICD. 
11 Bijvoorbeeld: Informatiesystemen voor de Huisarts (HIS), voor de Programmatische en Ketenzorg (KIS) en Huisartsen-
post (HAP). 
12 Bijvoorbeeld het Landelijk Schakelpunt (LSP), OZOverbindzorg, eGPO, VitalHealth, Care2U, VIP Calculus.	
13 Bijvoorbeeld: HWG / ANW, zorgplan en behandelwensen. 
14 NHG-leidraad Virtuele overlegtafel voor multidisciplinair samenwerken binnen de eerste lijn (2018). 
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Zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen als pars pro toto 
 
Het doelgroep- en samenwerkinggeoriënteerde karakter van de zorg voor thuiswonende kwetsbare 
ouderen is typerend voor multidisciplinaire zorg voor kwetsbare groepen in zijn algemeenheid. Ook 
andere kwetsbare groepen en mensen in complexe situaties zijn afhankelijk van integrale zorg, zoals 
chronische GGZ-cliënten of gezinnen in multi-problem situaties. De ervaringen die in een traject voor 
thuiswonende kwetsbare ouderen worden opgedaan hebben zo een directe relevantie voor de 
gegevensuitwisseling rond andere groepen kwetsbare patiënten.  
 
 
Gegevensuitwisseling voor de zorg rondom thuiswonende kwetsbare ouderen als prioritair 
zorgproces 
 
Graag bespreken de initiatiefnemers met vertegenwoordigers van VWS en andere relevante partijen 
(bijvoorbeeld Nictiz) op welke wijze we het vraagstuk van de gegevensuitwisseling voor de zorg 
rondom thuiswonende kwetsbare ouderen op een praktische en pragmatische wijze als ‘prioritair 
zorgproces’ op de roadmap kunnen plaatsen. 
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