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Registratie Afspraken Ouderenzorg  
voor goede overdracht van huisartsen via LSP naar de HAP 

 

 

Voor een goede overdracht waarbij essentiële informatie goed zichtbaar is via LSP op de HAP, zoals behandelwensen en  

contactpersonen, graag onderstaande afspraken voor registratie in het HIS en ICPC-codes hanteren. Dit is in de praktijk getoetst 

en werkt voor: OmniHIS, MicroHIS, TetraHIS, Promedico en Medicom. 

 

 

1. Registreer belangrijke informatie in een veld in het HIS waarvan 
zeker is dat deze meegaat via LSP (zie kader)  
Noteer in dit veld de contactpersonen (+tel nr.) thuis, VVT & 
casemanager dementie, en afspraken over behandelwensen.  

2. Zet essentiële informatie voor een HAP, zoals behandelwensen, 
ook in de episodetitel (zie schema hieronder) 
De actuele episodelijst is snel zichtbaar op de HAP.  

3. Zorg dat de aangepaste episodetitel relevant en duidelijk is   
Alleen de aangepaste titel is zichtbaar op de HAP. Zowel de 
standaard episodetitel als de ICPC-code verdwijnen van het scherm.  

4. Voeg, bij te weinig ruimte, dezelfde episode nogmaals toe 
Om extra ruimte te creëren voor de overdracht van essentiële 
additionele informatie. 

5. Geef de ICPC-codes attentiewaarde of maak een episode+   
Zo blijven de codes op ‘actief’ staan en dus zichtbaar op de HAP. 

6. Pas de begindatum aan bij een nieuwe SOEP-registratie  
Zodat de HAP kan zien wanneer de informatie is geactualiseerd. 

 Zichtbaar op de HAP  
Dit veld gaat altijd mee via LSP:  
 attentieregel (OmniHIS*, TetraHIS)  

*zet de attentieregel op attendeer  
 memoregel (Promedico)  
 notitie/memo (Medicom) 
 overdracht tekst (MicroHIS)  
 
Verder is uit de praktijktoets gekomen dat het 
volgende zichtbaar is op een HAP  
 actuele episodelijst 
 medicatieoverzicht  
 journaallijst van de laatste 4 maanden 

(inclusief metingen en uitslagen).  
 Lab-waarden zijn (deels) zichtbaar 
 informatie over allergieën en 

overgevoeligheid medicatie 

 
 
 

ICPC  Episodetitel + toevoeging  Belangrijke informatie in:  

 attentieregel (OmniHis, TetraHis) 

 memoregel (Promedico) 

 notitie/memo (Medicom)  

 overdracht tekst (MicroHis) 

Gebruik van deze code   

A05.00 Kwetsbare oudere  
 
+ in steekwoorden toelichting op 
kwetsbaarheid (bijv. slechte nierfunctie, 
hartfalen) 

Contactpersonen (telnr.): familie/POH-O/ 
VVT/casemanager dementie 
 
 

Indien uit oordeel POH-O/ 
huisarts en/of screening blijkt 
dat er sprake is van 
kwetsbaarheid/complexe zorg 

A49.01 Ouderenzorg 
 
+ toelichting  

Contactpersonen (telnr.) familie/VVT 
 

Indien de oudere in beeld is bij 
de huisarts én niet kwetsbaar  

A20 Wensen/afspraken over behandeling en 
levenseinde 
 
+ behandelwensen, datum,  initialen van 
diegene die de afspraak maakt 

Contactpersonen (telnr.): familie/POH-O/ 
VVT/casemanager dementie 
 
Hier ook melden: Bij COVID-19 wel/niet 
naar IC 

Na gesprek over 
behandelwensen van de oudere 
en afspraken hierover met de 
oudere en/of mantelzorger  

A49.02 Polyfarmacie  
 
+ afspraken over medicatiebeoordeling 

Contactpersonen (telnr.): familie/POH-O/ 
VVT/casemanager dementie 

Bij polyfarmacie (gebruik van  
≥ 5 geneesmiddelen)  

P70 Seniele dementie/Alzheimer Contactpersonen (telnr.): familie/POH-O/ 
VVT/casemanager dementie 

Bij een vastgestelde diagnose 
dementie  

  
Bij verwachte crisis in ANW, stuur een bondige overdracht via Zorgmail/verwijsbrief naar: overdrachthpa@ringamsterdam.nl 
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