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niet het hoofddocument is 
bijv. Bij inclusie criteria van 
toepassing..



ACHTERGROND KENNISREGEL

Live gang kennisregel: november 2022

Getest door: Wantveld – AOEL

Titel: Behandelwensengesprek

Aanleiding tot 
ontwikkeling:

Bij kwetsbare ouderen wordt het geadviseerd eens per 2 jaar een 
behandelwensengesprek te voeren.

Doel kennisregel: Verkrijgen van een voorselectie van de kwetsbare patiënten die mogelijk in 
aanmerking komen voor een behandelwensengesprek.

Uitkomst kennisregel: - De selectie helpt bij het prioriteren en inplannen van het 
behandelwensengesprek bij de kwetsbare patiënt. 

- Het behandelwensen gesprek biedt helderheid in wensen en verwachtingen 
van de kwetsbare patiënt.

- Het behandelwensengesprek biedt de zorgverleners helderheid in hoe te 
handelen in (crisis)situaties. 



TECHNISCHE BRIEFING
We nemen je mee door het klikpad in MedicomSmart



Voorbeeld lijst: Behandelwensengesprek







Patiënten met ICPC A20 worden alleen geïncludeerd indien de episode in de laatste 12 maanden is vastgelegd. 



Verwerken of onderdrukken kennisregel
Kennisregel verwerken

Bij deze kennisregel is geen automatische 
“afhandeling” mogelijk, zoals een verwijzing. De 
kennisregel wordt verwerkt als het 
behandelwensengesprek naar aanleiding van het 
signaal is uitgevoerd en geregistreerd is in medicom
door te declareren. 

Kennisregel onderdrukken 

Komt de patiënt (nog) niet in aanmerking voor een 
behandelwensengesprek dan kan deze worden 
onderdrukt door op het belletje te klikken.

Vervolgens verschijnt er een protocol Kennisregel 
onderdrukken, de gegevens die hierin worden 
ingevuld zullen verwerkt worden in het journaal bij 
de episode die geselecteerd is. 

Het streven van deze kennisregel

Het streven is niet dat je als huisartsenpraktijk álle 
patiënten op de lijst afhandelt, daar is de lijst te lang 
voor. Wel zou het mooi zijn als je als praktijk ieder 
half jaar 10 personen op de lijst afhandelt (= een 
BHW voert) of onderdrukt.



INCLUSIE CRITERIA

Patiënten van >65 jaar, met ICPC A49.01, A49.02, A05, A20, Z04.03 of T05, zonder declaratie 31244/31242 in de 
laatste 24 maanden.

o Patiënten met ICPC A20 worden alleen geïncludeerd indien de episode in de laatste 12 maanden is 
vastgelegd. 



FAQ
Waar staat FAQ voor?

Dit staat voor Frequently Asked Questions.

De kennisregel is leeg wat betekent dit?

Er zijn op dat moment geen patiënten die 
voldoen aan de inclusie criteria van deze 
kennisregel. Er zijn op dat moment dus geen 
patiënten die op dit onderdeel extra aandacht 
nodig hebben.

TIPS VOOR GEBRUIK
• De voorselectie is geen verplichting maar een 

hulpmiddel. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn 
als je als praktijk ieder half jaar 10 personen 
op de lijst afhandelt (=een BHW voert) of 
onderdrukt.

• Deze kennisregel kan behandeld worden door 
de POH in overleg met de huisarts. 

• Na gebruik van de kennisregel zelf een tip?                      
Deel je tip via info@gzgr.nl

mailto:info@gzgr.nl


Meer weten? 
Neem contact op met:

• Alphen op één Lijn – Daisy de Jong (dejong@huisartsenprelude.nl)

• Rijncoepel – Jamie Pater (pater@rijncoepel.nl)

• Zorggroep Katwijk - Jannette Roubos (j.roubos@zgkatwijk.nl) 

• Zorggroep Voorhout – Warmond - Jannette Roubos (j.roubos@zgkatwijk.nl)
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