Specialist ouderengeneeskunde
Binnen De Zorggroep werken specialisten ouderengeneeskunde. Dit zijn artsen voor chronisch
zieken en ouderen met een hoge kwetsbaarheid. Hieronder kort meer over deze functie.

Informatie voor thuiswonende cliënten
De specialist ouderengeneeskunde (SO) is een dokter
die mensen behandelt met meerdere ziektes en/of
mensen die veel medicatie gebruiken. Vaak gaat het
om een combinatie of een gevorderd stadium van
aandoeningen, zoals diabetes mellitus, de ziekte van
Parkinson, COPD, hartfalen en CVA. Maar ook
mensen met geheugenproblemen. Meestal gaat het
om ouderen, maar de SO behandelt ook volwassenen
(18+) met complexe lichamelijke problemen. In een
zorgcentrum is de SO de hoofdbehandelaar. Het gaat
dan om chronische zorg, revalidatie of terminale zorg.
In de thuissuatie is uw huisarts de hoofdbehandelaar,
die een SO kan consulteren of tijdelijk als
medebehandelaar kan inschakelen. Dit gebeurt altijd
op verzoek van de huisarts en met uw toestemming.

Informatie voor huisartsen/praktijkbegeleiders
De specialist ouderengeneeskunde kan huisartsen
(zorg)diagnostiek, behandeladvies, medebehandeling, zorgprognostiek bij complexe problematiek en
advies bij polifarmacie bieden. De meerwaarde ligt in
hun specialistische geriatrische expertise en in de
multidisciplinaire samenwerkingsmogelijkheden binnen De Zorggroep. Huisartsen kunnen contact opnemen met een SO in hun buurt via:
Klantenservice de Zorggroep: 088-61 088 61
(7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar)
of via
medisch.secretariaatebc@dezorggroep.nl
(bereikbaar tijdens kantooruren).
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Op www.dezorggroep.nl/ouderengeneeskunde vindt
u een overzicht van alle specialisten ouderengeneeskunde van De Zorggroep met meer gedetailleerde informatie over onder meer de zorglocaties
waarin zij werkzaam zijn en hun eventuele specialisaties en aandachtsgebieden.

Hoe werkt een specialist ouderengeneeskunde?
De specialist ouderengeneeskunde kan thuis bij u op
bezoek komen. Tijdens het consult wordt uw situatie
in kaart gebracht. Er wordt niet alleen gekeken naar
aandoeningen, maar vooral ook naar de gevolgen
voor uw lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren. Bij geheugenproblemen kan er onderzoek
plaats vinden naar de aard en de ernst ervan.
Op basis van het consult wordt er een behandel/
zorgplan opgesteld met aandacht voor de gevolgen
van uw ziektes. Ook bespreekt de SO met u hoe de
kwaliteit van uw leven verbeterd zou kunnen worden.
Uiteraard worden u, uw mantelzorgers en andere
hulpverleners betrokken bij het opstellen van het
behandel/ zorgplan. Op grond daarvan wordt een
advies uitgebracht aan uw huisarts.

Verwijzing
Wilt u een consult van een specialist ouderengeneeskunde? Dan heeft u een verwijzing nodig van
uw huisarts. Ook kan op initiatief van uw huisarts een
consult worden aangevraagd.

Kosten?
De inzet van de specialist ouderengeneeskunde valt
onder de basisverzekering en gaat ten koste van het
verplichte eigen risico.

