Advies en mede-behandeling
in de eerste lijn

Steeds meer patiënten met complexe problemen bij
ouderdom en chronische ziekte blijven langer thuis wonen.
De medische zorg voor deze patiënten verzorgt u als
huisarts. Vaak zijn paramedici en wijkverpleging betrokken.
Voor ondersteuning bij deze zorgvragen kunt u advies en
consultatie vragen bij uw collega’s van Joachim en Anna,
Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum uit Nijmegen*.
Afhankelijk van de vraag, krijgt u telefonisch advies of brengt één
van onze deskundigen een bezoek aan de patiënt. In overleg met u
voeren we (delen van) de behandeling uit.
Op de volgende specialistische deelgebieden bieden wij onze
medische en paramedische expertise aan:
• Algemene ouderengeneeskunde;
• Jonge mensen met dementie;
• Gerontopsychiatrie;
• Ernstige gedragsproblemen;
• Palliatieve zorg.

Wijze van aanmelden
U kunt rechtstreeks communiceren met een van de onderstaande
professionals. Wij kijken dan in overleg met u op welke termijn u
consultatie wenst en welke specialist het best uw vraag of die van
de patiënt kan beantwoorden. Consultatie vindt voor de patiënt en
u als aanvrager kosteloos plaats.

Specialist ouderengeneeskunde:
Telefoon: 06 - 380 82 612: u krijgt de dienstdoende specialist
ouderengeneeskunde (io) aan de telefoon.

Fysiotherapeut:
John Branten, geriatriefysiotherapeut, telefoon: 024 - 382 6373

Ergotherapeut:
Gera Kersten, ergotherapeut, telefoon: 06 - 285 685 38

Waarbij kunnen wij u van advies voorzien
Specialist ouderengeneeskunde
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Probleemanalyse bij multimorbiditeit
Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid, vallen
en valproblemen
Diagnostiek bij dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid
Apathie en stemmingsstoornissen of depressie
Polyfarmacie
(Ernstige) gedragsproblemen, zoals agitatie, achterdocht of
afweer
Late gevolgen van CVA (waaronder de ‘onzichtbare’ gevolgen),
chronische neurologische aandoeningen als MS en M Parkinson
Jonge mensen met dementie
Gerontopsychiatrie
Palliatieve zorg
Advies rondom medisch beleid en intentie van behandeling en
medische beslissingen bij verminderde wilsbekwaamheid
Vragen over zorg of opname en indicatiestelling

Fysiotherapeut
•
•

Mobiliteit en valpreventie
Preventie en behandeling van decubitus

Ergotherapeut
•

•
•

EDOMAH: wetenschappelijk bewezen programma voor
omgaan met beperkingen bij dementie door patiënten en hun
mantelzorgers.
Preventie en behandeling van decubitus
Mobiliteit en valpreventie

* Joachim en Anna, Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum is
onderdeel van zorgorganisatie De Waalboog uit Nijmegen. Wij
houden ons al decennia lang bezig met de zorg en ontwikkeling
van zorgverbeteringen voor kwetsbare ouderen. Dit doen wij in een
multidisciplinaire setting en op een evidence based wijze.
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