Het consulteren van een specialist
ouderengeneeskunde
Praktische informatie voor de huisarts

Oudere patiënten met complexe problematiek vragen speciale aandacht van de huisarts. Het NHG-Standpunt 'Huisartsgenees-

Met welke vragen kunt u bij de
specialist ouderengeneeskunde
terecht?

kunde voor ouderen' geeft de huisarts de regierol in
de zorg voor hen. Het beveelt aan

De waarde van de specialist ouderengeneeskunde

dat de huisarts, bij behoefte aan consultatie,

ligt voor de huisarts in de combinatie van genera- listische

zelf consultatiemogelijkheden ontwikkelt:

en specialistische geriatrische expertise.

met de kaderhuisarts, de specialist ouderengeneeskunde, de medisch specialist (klinisch geriater,

U kunt bij hem/haar terecht met vragen om diagnostiek,

internist) en medewerkers van de

behandeladvies c.q. medebehande-

GGZ. Deze folder gaat over consultatie van

ling, omgangsadvies en prognostiek bij de

de specialist ouderengeneeskunde.

volgende problemen en onderwerpen:

• Voor u als huisarts bestaat er een goede moge-

• Probleemanalyse bij multimorbiditeit

lijkheid om een specialist ouderengeneeskunde
te consulteren (voorheen verpleeghuisarts).
U kunt van deze mogelijkheid gebruikmaken bij
kwetsbare ouderen met complexe problematiek
in de thuissituatie of in het verzorgingshuis.

• Vaak volstaat een telefonisch advies. In andere
gevallen bezoekt een specialist ouderengeneeskunde de patiënt en stuurt daarna een advies
over zorg en behandeling aan de huisarts.

• Na consultatie is eventueel medebehandeling
mogelijk.

• U kunt bij een verpleeghuis bij u in de buurt
naar een specialist ouderengeneeskunde
vragen. (Zie ommezijde 'Hoe vindt u het
telefoonnummer'.) Veel verpleeghuizen bieden
de consultatiefunctie aan. De AWBZ vergoedt
de consulten, tot een bepaald aantal per
patiënt per jaar. Er is voor consultatie geen
CIZ-indicatie nodig. Voor medebehandeling
wel.

• Bij een groot aantal van uw patiënten in het
verzorgingshuis is de specialist ouderengeneeskunde vanuit de AWBZ-zorg waarschijnlijk al
betrokken. Over hen kunt u de specialist ouderengeneeskunde ook consulteren.

• Mobiliteitsproblemen en verminderde
zelfredzaamheid

• Dementie, geheugenproblemen, wanen,
hallucinaties en verwardheid

• Apathie en depressie, stemmingsstoornissen
in het algemeen

• Agitatie, achterdocht of afwerend gedrag
• Late gevolgen van het CVA (waaronder
de 'onzichtbare' gevolgen)

• Chronische progressieve neurologische
aandoeningen (MS, M.Parkinson)

• Palliatieve/terminale zorg
• Vallen en valgevolgen
• Advies over medisch beleid en over intentie
van behandeling en medicatiebeleid

• Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht

• Advies over zorg of opname
• Advies over somatische of psychogeriatrische
indicatie

• Polyfarmacie

Wat doet de specialist ouderengeneeskunde bij een consult?

Hoe vindt u het telefoonnummer van
een verpleeghuis op www.kiesbeter.nl

De specialist ouderengeneeskunde werkt volgens

1 Ga naar www.kiesbeter.nl
➤ kies de rubriek Zorgverleners.

een vaste werkwijze die een meerwaarde heeft
voor kwetsbare ouderen. De activiteiten zijn
afhankelijk van de vraagstelling en van de
bevindingen tijdens het consult.
1 Beoordelen van de medische
voorgeschiedenis
(op basis van de gegevens van de
verwijzende/aanvragende huisarts)
2 Anamnese en onderzoek:

• Verhelderen van de consultvraag van
de huisarts en van de hulpvraag/wensen
van de patiënt/mantelzorger

• Somatische, functionele, maatschappelijke,
psychische en communicatieve aandachts-

2 Ga naar Snel zoeken
➤ selecteer Verpleging en verzorging
➤ vul uw eigen postcode in.
3 Klik op Zoek zorgverlener.
4 Zie rechts op de pagina Verfijn uw keuze:
➤ kies onder Type zorgorganisatie,
het trefwoord Verpleeghuis en klik op Toon
➤ kies dan onder Zorg,
het trefwoord Specialist ouderengeneeskunde en klik op Toon
5 Klik tot slot op de naam van het gewenste
verpleeghuis in het overzicht Resultaten.
Of google met 'verpleeghuis' en plaatsnaam.

gebieden ('SFMPC') en belevingsaspecten

• Medicatiegebruik, voedingsstatus,
levensloop

• Zo mogelijk heteroanamnese
• Eventuele inschakeling paramedici
bij diagnostiek
3 Probleeminventarisatie en analyse
4 Bespreken met de huisarts:

• Bespreken van behandeladvies
en van eventueel zorgplan

• Afspraken met de huisarts over
communicatie met patiënt/mantelzorg

• Afspraak over evaluatiemoment

Publicaties
Op www.lhv.nl is de Handreiking 'Complexe
ouderenzorg in verzorgingshuis en thuis' beschikbaar.
Klik op Producten ➤ LHVHandreikingen. De Handreiking is ook
telefonisch bij de LHV aan te vragen.
Op www.nhg.org vindt u het NHG-Standpunt
'Huisartsgeneeskunde voor ouderen'.
Klik op Het NHG ➤ NHG-Beleid.
Op de NHG-site vindt u ook de NHG-LESA
'Dementie' (Landelijke Eerstelijns Samen- werkings
Afspraak met de specialisten ouderen- geneeskunde).
Klik op Kenniscentrum ➤
Richtlijnen ➤ Samenwerkingsrichtlijnen ➤
LESA's ➤ LESA Dementie.

5 Schriftelijk verslag aan de huisarts

Contact
Telefoonnummers verpleeghuizen in de regio
Oss-Uden-Veghel
-

Heeswijk-Dinther, Verpleeghuis Cunera,
T. 0413 298100

-

Oss, Verpleeghuis De Wellen, T. 0412
672222

-

Schaijk, Verpleeghuis Nieuwe Hoeven, T.
0486 418500

-

Veghel, Verpleegcentrum De Watersteeg,
T. 0413 362951

Deze folder is een gezamenlijk product van
onderstaande organisaties.
LHV
www.lhv.nl

NHG
www.nhg.org

Verenso
www.verenso.nl

(030) 28 23 723 (030) 28 23 500 (030) 28 23 481
De folder is gemaakt binnen het project 'Ketenzorg specialist ouderengeneeskunde en huisarts
door consultatie' (LHV, Verenso, NHG; met subsidie van
het ministerie van VWS).
Voor meer informatie over deze folder kunt u
contact opnemen met Verenso, specialisten in
ouderengeneeskunde: (030) 28 23 481 of
e-mail: info@verenso.nl

