
1.1VG:
Onnodige 
stress bij 
kwetsbare 
ouderen en 
mantelzorgers.

1.1 AO:
Gebrek 
aan goede 
organisatie van 
beschikbare 
bedden.  

4.1VG:
Toch 
Inzetten van 
behandeling, 
insturen naar 
ziekenhuis.

4.1 AO:
Triagisten 
worden 
onvoldoende 
opgeleid 
voor meer 
complexe 
zorgvragen.

2.1VG:
Toch 
inzetten van 
behandeling, 
insturen naar 
ziekenhuis.

2.1 AO:
Huisarts 
is nog 
onvoldoende 
toegerust 
(kennis) m.b.t. 
kwetsbare 
ouderen.

5.1VG:
Te weinig tijd 
voor uitvraag 
complexe zorg 
vraag. 

5.1 AO:
Tekort aan 
verzorgenden  
(verzorgings-
huis en 
thuiszorg) 
met de juiste 
kwalificaties. 

7.1VG:
Door tijdsdruk 
onvoldoende 
zorgvuldig 
handelen door 
visitearts.

7.1 AO:
Beddentekort.

3.1VG:
Primaire zorg-
vraag wordt 
onvoldoende 
beantwoord.

3.1 AO:
ICT HAP is 
hiervoor 
ongeschikt 
(wisselt wel 
per HAP). 

6.1VG:
Terugkerende 
zorgvraag bij 
HAP (soms 
zelfde dienst).

6.1 AO:
Veel visites, 
druk op de 
HAP.

8.1VG:
Kwetsbare 
oudere op het 
verkeerde bed
(bijv. in 
verpleeghuis).

8.1 AO:
Onvoldoende 
afspraken 
samenwerking  
SO’s. 

1.2VG:
Onnodige 
verergering 
van toestands- 
beeld 
kwetsbare 
ouderen.

1.2 AO:
Veranderde 
regels 
tav (CIZ) 
indicering. 

4.2VG:
Onnodige 
stress bij 
kwetsbare 
ouderen en 
mantelzorgers.

4.2 AO:
Standaard 
is voor alle 
leeftijden 
en voor alle 
gezondheid- 
klachten.

2.2VG: 
Grotere 
kans op 
calamiteiten.

2.2 AO:
Zorg aan 
doelgroep kost 
vaak extra tijd 
( zonder extra 
vergoeding).  
Onvoldoende 
interesse arts. 

5.2VG:
Te veel 
onnodige visites
door HAP in 
verzorgingshuis

5.2 AO:
Geen goede 
afspraken 
communicatie 
HAP, thuiszorg
en 
verzorgings-
huis.

7.2 VG:
Onnodige 
belasting en 
onrust als 
patiënten 
opnieuw 
ingestuurd 
worden.

7.2 AO:
Bezuinigingen.

3.2VG: 
Grotere kans 
op medicatie- 
fouten.

3.2 AO:
Overdracht 
van huisarts 
naar HAP 
kost tijd ( 
handmatig/ 
fax/ apart 
inloggen HAP).

6.2VG:
Conflictsituaties 
tussen 
HAP – 
kwetsbare 
ouderen – 
familie.

6.2 AO:
Niet iedere arts 
heeft evenveel 
affiniteit / 
ervaring met 
zorgvraag 
kwetsbare 
ouderen.

8.2VG:
Onder- of 
over-
behandeling 
kwetsbare 
ouderen.

8.2 AO:
Verschillende 
bekostiging.

1.DG:
Extra en onnodige opname 
in ziekenhuis via SEH 
(mogelijkheden / kennis 
/ houding op  SEH m.b.t 
kwetsbare ouderen is niet 
altijd optimaal).

1 DO:
Gebrek aan 1e lijns bedden 
en tijdelijke noodopvang (24 
uurs zorg. 

3 DO:
Overdracht van dossiers 
van kwetsbare ouderen 
van huisarts naar HAP is 
onvoldoende (kwantitatief) en 
/of onvolledig (kwalitatief). 

5.DG:
Triagisten zijn te veel 
tijd kwijt met niet acute 
medische vragen.

5 DO:
Verzorgenden in ver-
zorgingshuis en thuiszorg 
hebben niet altijd de  juiste 
kennis voor omschrijven 
zorgvraag. Ziektebeeld 
patiënt wordt complexer.    

7.DG:
Toename visite 
aanvragen HAP.

7 DO:
Opgenomen kwetsbare 
ouderen worden te vroeg 
ontslagen uit het ziekenhuis 
en/of teruggestuurd naar 
huis  van de SEH zonder 
overleg. 

2.DG: Wensen m.b.t  ACP niet geregistreerd en daardoor niet bekent bij zowel hulpverleners alsook bij 
    mantelzorgers. 
3.DG: Onvoldoende gegevens over medicijngebruik, voorgeschiedenis, hoofdbehandelaar, betrokken 
    hulpverleners, behandelwensen /reanimatie . 
4.DG: Regie-arts heeft vaak onvoldoende informatie om een juiste afweging te maken tussen het sturen 
    van de visite-arts of de ambulance. Er wordt daardoor vaker een ambulance ingezet. 

De Directe Gevolgen  2,3 en 4 passen op zowel Directe Oorzaken, 2, 3 en 4 

2 DO:
Problematiek kwetsbare 
ouderen is door eigen 
huisarts nog niet / of 
onvoldoende in kaart 
gebracht. 

4 DO:
De NTS standaard is niet 
geschikt voor uitvraag van 
de vaak complexe zorgvraag 
van kwetsbare ouderen. 
Standaard werkt op basis 
van risico uitsluiting.

6.DG:
Onvoldoende opheldering 
zorgvraag kwetsbare 
ouderen (en daardoor niet 
adequate behandeling). 

6 DO:
De  (steeds) complexe(re)  
zorgvraag van kwetsbare 
ouderen vraagt meer tijd.

8. DG:
Onvoldoende opheldering 
zorgvraag kwetsbare 
ouderen (en daardoor niet 
adequate behandeling). 
en onnodige inzet van 
onvrijwillige zorg. 

8 DO:
Onvoldoende mogelijkheid 
tot consulteren van SOG of 
geriater door regie/visitearts.

Landelijke Adviesgroep EerstelijnsGeneeskunde voor Ouderen

Knelpuntenanalyse kwetsbare
ouderen in de ANW-uren

Probleemstelling

DG: Direct gevolg

VG: Verder gevolg

DO: Directe Oorzaak

AO: Achterliggende Oorzaak

Probleemstelling

De zorg die vanuit de Huisartsenpost (HAP) in de Avond-Nacht- 
Weekend uren moet/kan worden geleverd aan kwetsbare ouderen 

(thuis en in het verzorgingshuis) schiet te kort.  


