Prestatie Ouderenzorg
Korte omschrijving

De prestatie ouderenzorg faciliteert de huisartsenpraktijk bij het bieden van
multidisciplinaire, afgestemde en proactieve zorg aan kwetsbare ouderen met
complexe problematiek in de thuissituatie.

Voorwaarden










De huisarts heeft een praktijkondersteuner die werkzaam is in de
praktijk.
De kwetsbaarheid van ouderen wordt vastgesteld middels een
gevalideerd meetinstrument.
Bij het signaleren van kwetsbaarheid en complexiteit wordt de zorgvraag
integraal in kaart gebracht.
Er wordt een individueel zorg-leef-plan opgesteld dat beschikbaar is in
de huisartsenpraktijk en dat, indien van toepassing, afgestemd wordt
met de wijkverpleegkundige.
Voor de patiënt/mantelzorgers dient één aanspreekpunt te zijn, ook wel
casemanager genoemd.
Er vindt minimaal 6x per jaar een MDO plaats. Het MDO vindt bij
voorkeur op wijkniveau plaats. Dit kan tevens een overleg zijn waarin
het medische en het sociale domein (WMO) worden afgestemd, zoals
een sociaal wijkteam.
Er wordt een evaluatie op polyfarmacie uitgevoerd.

Overige aandachtspunten
 De afstemming met de wijkverpleegkundige is essentieel. Binnen de
keten van de kwetsbare oudere moet bekeken worden welke taken door
wie op welk moment uitgevoerd worden.
 De huisarts kan ervoor kiezen om een faciliterende organisatie, zoals
een zorggroep, in te zetten om te zorgen dat de organisatorische
voorwaarden gerealiseerd worden.
 Binnen een jaar na de start van de prestatie is een regionaal geriatrisch
netwerk aanwezig met vertegenwoordigers van de 1e lijn (de apotheker
en eventueel de kaderhuisarts geriatrie) en vertegenwoordigers van de
2e lijn (de klinisch geriater of internist ouderenzorg of specialist
ouderengeneeskunde).
Honorering

Het tarief is afhankelijk van het percentage 75+ patiënten in de
huisartsenpraktijk.
De vergoeding is per kwartaal per ingeschreven verzekerde van de
zorgverzekeraar:
Prestatie Ouderenzorg

Percentage 75+

Tarief

Segment A

< 6,0%

€ 0,50

Segment B

6,0% – 10,0%

€ 1,00

Segment C

> 10,0%

€ 1,50

De consulten en visites van de POH en huisarts (patiëntgebonden activiteiten)
worden separaat via de reguliere financiering gehonoreerd.
Verrichtingscode: 31060
Evaluatie

Evaluatie gebeurt steekproefsgewijs middels een vragenlijst. De vragenlijst is
beschikbaar op onze website: www.cz.nl/huisarts.

