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De werkwijze

De praktijk ouderengeneeskunde is een praktijk die is
gespecialiseerd in problemen die op oudere leeftijd
voorkomen. Uw huisarts kan u naar ons doorverwijzen.
De problemen waarmee wij u kunnen helpen zijn heel
divers, bijvoorbeeld: het beoordelen van uw medicatie,
analyse van geheugenklachten en begeleiding bij
bepaalde situaties of ziektes - samen met uw eigen
huisarts.

Doorverwijzing naar de praktijk ouderengeneeskunde
verloopt via uw huisarts. Na de doorverwijzing wordt
contact met u opgenomen om een afspraak in te
plannen. Meestal bij u thuis, maar de afspraak kan ook
op de praktijk plaatsvinden. Om u zo goed mogelijk te
kunnen helpen, raadpleegt de specialist ouderengenees
kunde uw medische gegevens. Op deze manier kan de
arts zich nog beter in uw situatie verdiepen en wordt
onnodig onderzoek voorkomen.

De praktijk ouderengeneeskunde is een initiatief van
specialisten ouderengeneeskunde én huisartsen. Onze
artsen zijn gespecialiseerd in de behandeling van ziekten
en gezondheidsproblemen die op oudere leeftijd voorkomen. Ons doel is om u zo lang en prettig mogelijk
thuis te laten wonen.

Contact en bereikbaarheid
Onze praktijk is elke werkdag bereikbaar tussen
9:00-17:00 uur. Heeft u vragen of wilt u iets overleggen,
neem dan contact met ons op via 020-4448201.
De specialist ouderengeneeskunde is een arts met
kennis van de problemen en ziektebeelden van oudere
patiënten. De specialist ouderengeneeskunde kan voor
oudere patiënten in de thuissituatie van toegevoegde
waarde zijn.
Binnen onze praktijk leiden we ook regelmatig collega’s
op in de ouderengeneeskunde. Zij werken altijd onder
supervisie van een specialist ouderengeneeskunde.
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De specialist ouderengeneeskunde gaat met u in gesprek
over uw situatie, waarbij meestal ook mantelzorgers
betrokken worden. Daarna wordt in sommige gevallen
aanvullend onderzoek gedaan, zoals lichamelijk onderzoek of bloedonderzoek. We bespreken de resultaten
met uw huisarts, waarmee we nauw samenwerken. Als
het nodig is, overleggen we ook met andere zorgverle
ners over uw situatie, zoals een fysiotherapeut of een
medewerker van de thuiszorg.
We bespreken de uitkomsten en onze adviezen met u en
uw mantelzorger. Soms adviseren we een behandeling.
Deze behandeling kan door uw huisarts of de praktijk
ouderengeneeskunde in gang worden gezet. Uw huisarts
blijft altijd hoofdbehandelaar. Bij medische vragen of
klachten moet u als eerste naar de huisartsenpraktijk
bellen.

