Verwijsformulier specialist ouderengeneeskunde eerste lijn
Doel:
De huisarts kan eenvoudig en gericht (via veilige communicatie) verwijzen naar de specialist
ouderengeneeskunde voor consultatie of deelname aan het MDO.
Bestemd voor:
Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde van de Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV),
Zorgverlening het Baken, Coloriet en Norschoten.
Onderwerp:
De specialist ouderengeneeskunde kan de huisarts en POH-ouderenzorg ondersteunen en
adviseren in het medisch beleid. Dit kan in de vorm van een telefonische consultatie of een
consult bij de patiënt thuis, wat vooral van belang is wanneer de patiënt niet naar het
ziekenhuis kan gaan. Dit is verder beschreven in de verwijsprocedure. Ook is het mogelijk dat de
SO deelneemt aan het MDO.
Afspraak:
De huisarts stuurt het verwijsformulier via ZorgDomein (of via beveiligde mail) naar de
betreffende zorgorganisatie.
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Verwijsformulier naar specialist ouderengeneeskunde eerste lijn
Plak over de lichtgrijze vlakken hieronder de sticker van de patiënt of vul digitaal de patiëntgegevens in
Naam patiënt

Naam huisarts en
praktijkgegevens

Adres patiënt

Verwijsdatum

Woonplaats

Zorgzwaarte-indicatie

Telefoonnummer

Urgentie ja/nee

Verzekeringsgegevens

Telefoonnummer voor
overleg huisarts
Telefoonnummer voor
POH
Gewenste wijze van
contact opnemen
(met cliënt,
mantelzorger of
anderszins)

Geboortedatum
BSN-nummer

Gegevens casemanager
voor aanvullende info
Gegevens familielid voor
aanvullende info
Gegevens thuiszorg/
wijkverpleegkundige voor
aanvullende info
Type (complexe) zorgvraag/-vragen:
☐ Somatische aandoening,
namelijk………………..
☐ Cognitie/dementie
☐ Onbegrepen gedrag
☐ Psychiatrische symptomen
☐ Vallen
☐ Inzet (para)medici
☐ Gedragstherapie / bejegening
☐ Dagstructuur / -besteding
☐ Zorgzwaarte / indicatie
☐ Woon- /leefsituatie
☐ (I)ADL/thuiszorg
☐ Maatschappelijke situatie
☐ Mantelzorg
☐ Geriatrische revalidatiezorg
☐ Palliatieve/terminale zorg
☐ Levenseindevraag
☐ Anders, ……………………

Gevraagde actie(s):
☐ Meekijkconsult/advies/diagnostiek/screening
m.b.t. …………………………..
☐ Telefonisch consult/advies
m.b.t. ……………………………
☐ Eenmalig geriatrisch assessment
☐ Polyfarmaciebeoordeling en -advies
☐ Medebehandeling
☐ MDO / GPO
☐ Anders, …………………….

Toelichting verwijsprocedure: zie onderstaand
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Nadere toelichting vraagstelling:

Relevante medische voorgeschiedenis (bijvoorbeeld HIS episoden en laatste journaalregels):
Bijlage ☐ja ☐ nee
Medicatie-overzicht (huidig/relevant en/of voormalig):
Bijlage ☐ja ☐ nee
Relevante informatie over het reeds ingezette beleid:
Bijlage ☐ja ☐ nee
Aanvullende onderzoeken (lab, beeldvormend onderzoek, NPO, etc.):
Bijlage ☐ja ☐ nee

Toelichting verwijsprocedure:
De huisarts en/of POH-Ouderenzorg (in opdracht van de huisarts) verwijst via ZorgDomein of het secretariaat van de
zorgverlener. Secretariaat van zorgverlener of SO bevestigt ontvangst van de verwijzing.
De SO streeft ernaar de patiënt binnen 2 weken te bezoeken en binnen 2 weken na het consult een schriftelijke
terugrapportage naar de huisarts/POH te sturen. Eventueel voorafgegaan door een korte telefonische melding met de
belangrijkste bevindingen / aanbevelingen.
Ermelo, Harderwijk,
Hierden, Putten:
Zorggroep
Noordwest-Veluwe

Elspeet, Nunspeet:

Voorkeur heeft verwijzing
via ZorgDomein (zoek op
specialist
ouderengeneeskunde –
regulier consult eerste lijn).

Voorkeur heeft verwijzing
via ZorgDomein (zoek op
specialist
ouderengeneeskunde –
regulier consult eerste lijn),
anders bel met 0525–637
466.

Alternatief: stuur ingevuld
en ingescand
verwijsformulier via
beveiligde zorgmail:
medischsecretariaatznwv
@zorgmail.nl

Zorgverlening
Het Baken

Zeewolde, Lelystad,
Dronten:
Coloriet

Garderen, Uddel:

Ga naar website
www.coloriet.nl
en klik onder ‘Professionals’
‘ABC verwijsformulier’ of
‘Dementieformulier’ aan en
stuur dit volgens lokale
procedure digitaal in.

Stuur ingevuld en
ingescand verwijsformulier
via beveiligde zorgmail:
norschotenmedischsecretari
aat@zorgmail.nl

Anders bel met medisch
secretariaat:
0341-438 938.
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Norschoten

Anders bel met medisch
secretariaat en overleg hoe
de gegevens veilig over te
zenden
0342-404 000.

