Afdeling spoedeisende hulp
[naam ziekenhuis]

SOP: Uitslag APOP-screening in huisartsenbrief (Acuut Presenterende Oudere Patiënt)

Doel
Verbeteren van de zorg voor de acuut zieke oudere patiënt in het LUMC door een goede overdracht aan de
huisarts.
In deze SOP staat beschreven hoe de behandelend arts op de spoedeisende hulp de uitslag van de APOP-screener
kan overdragen aan de huisarts met de huisartsenbrief.

Uitgangspunt
Acuut zieke ouderen vormen een kwetsbare groep patiënten. Ouderen op de SEH hebben meer dan jongere
patiënten kans op:
• lange ligduur op de SEH
• opname
• ongewenste uitkomsten zoals sterfte, functionele achteruitgang of een delier.
In een vroeg stadium tijdens het verblijf op de SEH ouderen met de hoogste risico’s identificeren, om de zorg voor
deze patiënten te optimaliseren en de kans op ongewenste uitkomsten te verkleinen.

Wat is de APOP-screener en waar staat de uitslag?
De APOP-screener is een lijst met 9 vragen die de (verantwoordelijke) zorgverlener afneemt bij patiënten van 70
jaar en ouder. De screener geeft:
• een inschatting van het risico op functionele achteruitgang en/of sterfte
• een signalering van aanwezige cognitieve stoornissen. (Zie SOP ‘Afnemen APOP-screener’).
De uitslag van de APOP-screener is te vinden in [plaatsaanduiding].

Procesbeschrijving uitslag APOP-screener in huisartsenbrief
Voor de besluitvorming en het nemen van beschermende maatregelen op de SEH is de uitslag van de APOPscreener van belang. Een deel van de gescreende patiënten wordt vanaf de SEH ontslagen en gaat terug naar
huis, waarna de huisarts opnieuw de regievoerend arts wordt. Het is belangrijk om de screeningsuitslag en
eventueel genomen vervolgstappen over te dragen aan de huisarts. In de huisartsenbrief staat een tekstblok met
de uitslag van de APOP-screener.

Procesbeschrijving voor artsen
Indien een arts een huisartsenbrief in het EPD genereert, zal bij alle gescreende oudere patiënten de uitslag
[automatisch in de brief verschijnen/handmatig toe te voegen zijn]. Dit geldt voor zowel een laag- als een hoogrisico-uitslag. Dit [automatisch gegenereerde/handmatig toe te voegen] tekstblok is zichtbaar onder
[plaatsaanduiding].

Nazorg
Een SEH-verpleegkundige belt de hoog-risicopatiënten, die vanaf de spoedeisende hulp naar huis gaan, de
volgende dag.
Zie SOP: Telefonische follow-up APOP-screening.

Gerelateerde documenten
SOP: Afnemen APOP-screener
SOP: APOP-adviezen op de SEH
SOP: Verpleegkundige overdracht APOP-screening
SOP: Telefonische follow-up APOP-screening
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