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Gezond oud in uw eigen omgeving!
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Wat gebeurt er na het gesprek?
De wijkverpleegkundige bespreekt de uitkomsten van het gesprek 
met uw huisarts. Samen met uw huisarts wordt bepaald of verder 
begeleiding of inzet van andere zorgverleners nodig is bijvoorbeeld 
een thuiszorgorganisatie, een fysiotherapeut, een diëtist of  
welzijnsorganisatie. Uiteraard wordt de samenwerking met andere 
zorgverleners altijd van te voren met u besproken

Elkerliek ziekenhuis
Ook wil de huisarts graag aan het Elkerliek ziekenhuis laten weten 
dat er extra aandacht aan u wordt besteed als oudere. Mocht zich 
er een probleem voordoen en u wordt in het Elkerliek ziekenhuis 
opgenomen dan weten de behandelaars dat er aandacht is voor 
uw  ‘kwetsbaarheid “ in de thuissituatie. Wij vragen uiteraard uw  
toestemming hiervoor.

Zijn er kosten aan verbonden?
Nee. Er vindt geen verrekening met uw eigen risico plaats voor 
het bezoek van de ‘wijkverpleegkundige ouderenzorg’. Indien er  
aanvullend onderzoek, zoals laboratorium of therapie (bijvoorbeeld 
fysiotherapie), nodig is wordt wel uw eigen risico aangesproken.

Gezond oud in uw eigen omgeving!
Vanwege toenemende vergrijzing en het feit dat zorg erop  
gericht is om zo lang mogelijk  zelfstandig thuis te blijven wonen 
wil de huisarts graag van u weten welke dingen niet zo goed 
(meer) gaan. Samen met andere hulpverleners kunnen we er 
dan iets aan doen voordat er grote(re) problemen ontstaan. De 
‘kwetsbaarheid’ bij ouderen proberen we in een vroeg stadium 
in beeld te hebben.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Als u bij uw huisarts op het spreekuur komt en hij heeft het idee 
dat dingen niet meer zo goed gaan vraagt hij, in overleg met u, 
aan een gespecialiseerde ‘wijkverpleegkundige ouderenzorg’ om 
u thuis te bezoeken om dit uitgebreider met u te bespreken.

Hoe verloopt het gesprek?
Aan de hand van een vragenlijst zal de wijkverpleegkundige  
verschillende zaken met u bespreken, zoals uw gezondheid, 
medicijn gebruik en eetgewoonten. Maar ook hoe actief en  
mobiel u bent. Of u wel eens dingen vergeet en of u zich wel eens 
eenzaam voelt. Ook de veiligheid in en rond het huis komt tijdens 
het gesprek aan de orde. Zo zijn we er vroeg bij als iets minder 
goed gaat.

Tijdens het gesprek kan de wijkverpleegkundig u adviezen geven 
over bijvoorbeeld hulpmiddelen om het zelfstandig wonen  
gemakkelijker te kunnen maken. Het kan ook zijn dat er een  
afspraak met u gemaakt wordt voor een tweede bezoek om 
op een aantal onderwerpen wat dieper in te gaan. Het eerste 
gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

“Met een 
beetje hulp 
langer
zelfstandig 
blijven”


