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Spoed Eisende Hulp (SEH) 
 

APOP screening 
 

Zorg voor de oudere patiënt 
 

Inleiding 
 
Het aantal ouderen op de Spoedeisende hulp (SEH) neemt de laatste jaren toe. Door 
de vergrijzing van onze samenleving in combinatie met het langer thuis blijven wonen 
blijft de zorgvraag van ouderen op de SEH toenemen.  
 
Op de SEH proberen we de zorg continu te verbeteren, ook  de zorg voor de oudere 
patiënt. Het herstel van gezondheidsproblemen is voor oudere patiënten vaak 
moeizamer dan voor jongere patiënten. Om deze reden is de APOP-screening 
ontwikkeld.  
 

Acuut Presenterende Oudere Patiënt (APOP) 
 
Wat houdt de APOP-screening in?  
Het APOP-screeningsprogramma is ontwikkeld om de uitkomsten voor ouderen die 
de SEH bezoeken te verbeteren door het leveren van de juiste zorg.  
 
Screening ouderen 
Iedere patiënt van 70 jaar of ouder krijgt bij binnenkomst op de SEH een aantal 
vragen over het lichamelijk en mentaal functioneren. Als na beantwoording van deze 
vragen blijkt dat er geen verhoogd risico is, dan krijgt de patiënt de standaard zorg. 
Bestaat er een hoger risico op moeizaam herstel is, dan wordt hier rekening mee 
gehouden tijdens en na de behandeling op de SEH.  
 

Bij opname 
 
Consult ouderengeneeskunde 
Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis met een hoger risico op moeizaam herstel, 
dan kan het zijn dat er naast de gebruikelijke zorg een consult oudergeneeskunde 
wordt aangevraagd om u te ondersteunen tijdens de opname.  
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Naar huis 
 
Terugbelservice na uw SEH-bezoek 
Als u naar huis gaat na het bezoek aan de SEH, en er is een hoger risico op 
moeizaam herstel, dan neemt een medewerker van de SEH de volgende dag 
telefonisch contact op met u om te vragen hoe het gaat. Op deze manier kunnen we 
eventuele vragen beantwoorden.  
 
Informeren huisarts 
We informeren uw huisarts over onze bevindingen, zodat hij/zij u extra kan 
ondersteunen.  
 

Vragen?  
 
Heeft u vragen stel ze gerust aan een van onze medewerkers.  
 

Meer informatie 
 
Verdere informatie is te vinden op www.viecuri.nl   
Kijk bij Spoedeisende Hulp / APOP screening 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: 
 

Spoedeisende Hulp (SEH) 
Locatie Venlo 
routenummer 99 
 (077) 320 58 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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