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Aanleiding

• Extramurale behandeling in beleidsplan van UKON 2016-2018
• Grote variatie in praktijkvoering wat betreft inhoud, systematiek en 

behandeling tussen UKON organisaties en daarbuiten
• Subsidie VWS
• Productenboek handelingen specialist ouderengeneeskunde 

(Verenso/Significant, 2017)



Resultaat gerichte afspraak

Er is een format ontwikkeld voor een betaaltitel in de Extramurale 

Behandeling en dit format toegepast en uitgewerkt naar een concrete 

zorgvraag die veel voorkomt in de extramurale behandeling zoals 

probleemgedrag bij dementie of polyfarmacie. 



Werkwijze

• Expertteam UKON extramurale behandeling: 

• Oriëntatie

• Survey

• Uitwerking



Oriëntatie

• Inventarisatie van de vormen van extramurale behandeling binnen de 
15 zorgorganisaties aangesloten bij UKON en daarbuiten

• Onderzoek naar betaaltitels, zorgprogramma’s en DBC’s bij andere 
specialismen



Survey in samenwerking met Verenso









Resultaten survey

• 58 inzendingen (1 dubbele, 1 afgevallen door foutief invullen?)

• Top 5: 
1. Cognitieve achteruitgang / screening dementie (51)
2. Probleemanalyse en advies bij multimorbiditeit (40)
3. Probleemgedrag bij bestaande dementie (37)
4. Advies over inzet zorg (34)
5. Zorgdiagnostiek en advies (30)

• Gekozen onderwerpen eerste producten: 
• Cognitieve stoornissen
• Probleemgedrag bij dementie



Uitwerking: doel product

• Soort mini-zorgprogramma
• Volgens stepped-care principe wat de SO doet bij een bepaalde 

verwijsvraag van de huisarts
• Gebruik makend van bestaande richtlijnen
• Koppeling met rapport van Significant
• Indicatie geven van benodigde tijd per onderdeel



Methode product

• Bestaande standaarden, richtlijnen, zorgprogramma’s enz. 
• Samengevat in voorstel werkwijze van de SO
• Besproken in expertteam Extramurale Behandeling van UKON
• Via nieuwsbrief Verenso feedback gevraagd aan leden van Verenso
• Aangepast naar aanleiding van gegeven feedback



Werkwijze SO bij cognitieve stoornissen 
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Geschatte tijdsinvestering

• Diagnostiek: 150 min
• Zorgdiagnostiek: 30 min
• Behandelplan opstellen 15-30 min
• Gesprek met patiënt/naasten over behandelplan (SDM): 30-60 min
• MDO: 20-30 min



Vervolg

• Product Probleemgedrag bij dementie
• Proefimplementatie en evaluatie?



www.ukonnetwerk.nl


