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INFOKAART 

Specialist ouderengeneeskunde in de  eerstelijn 

Organisatie Op Voorne-Putten Goeree-Overflakkee (VPG):  

Argos zorggroep • Careyn • CuraMare • Praktijk Borsje • Gericare • Gericall 

Onderdeel Consultatie 

Type Regulier, semi-spoed 

Beschrijving Specialist ouderengeneeskunde kan geconsulteerd worden inzake kwetsbare 

ouderen voor advies en consultatie. 

- Advies/overlegmoment: eenmalig contact met de huisarts (vraag – antwoord) 

- Consultatie bij complexe casuïstiek met mogelijkheid voor bezoek aan huis 

(face-to-face contact) (zie bijlage). De specialist ouderengeneeskunde doet de 

diagnostiek en geeft behandeladviezen. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. 

Criteria Inclusie 
- De huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde consulteren bij kwetsbare 

ouderen met multi-morbiditeit (zie bijlage 2). Complexe problematiek is 

leidend, het betreft volwassenen (niet persé 75+).  

 
Exclusie 
- Complexe somatische vragen, waarbij klinisch aanvullend onderzoek gewenst 

is.  

- Verdenking neurodegeneratieve stoornissen bij mensen jonger dan 70 jaar. 

- Spoed: noodzakelijke interventie binnen 24 uur. 

Verwijs- of 

consultatiemiddel 

Zie bijlage 1, informatie per organisatie 

Voorbereiding 

huisartsenpraktijk 

Bij consultatie 

- Gelieve de hulpvraag zo concreet en afgebakend mogelijk te formuleren. 

- Relevante gegevens om mee te sturen: • BSN • Naam, adres, woonplaats 

(NAW) • Geboortedatum • Vermelding contactgegevens van contactpersoon 

• Relevante episoden • Medicatie-overzicht • Relevante (geriatrische) 

labuitslagen van minder dan een maand/jaar geleden • Relevante medisch 

specialistische brieven • contactgegevens van aanvrager (mobiele 

nummer/overleglijn) • contactgegevens van thuiszorg en casemanager 

dementie (indien van toepassing) 

- Informatie over WLZ-indicatie (indien van toepassing). 

Aanwijzingen 

huisartsenpraktijk 

De terugkoppeling (zie bijlage 1, informatie per organisatie) 

- Bij eenmalig telefonisch overleg rapporteert de huisarts zelf in eigen dossier.  

- Bij consultatie: De specialist ouderengeneeskunde koppelt conclusie, advies 

en beleid (medische brief), na contact met patiënt, terug naar de huisarts. 

- Uit een consultatie kan een MDO voortvloeien. In sommige praktijken vindt 

door de structurele samenwerking opvolging van consultatie via MDO plaats. 

Bekostiging - Indien patiënt geen WLZ indicatie heeft, wordt vanuit zorgverzekeringswet 

vergoed en valt onder eigen risico. Wel WLZ wordt gedeclareerd via 

zorgkantoor en dat heeft geen invloed op eigen risico.   
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Bijlage 1: Bereikbaarheid specialisten ouderengeneeskunde in de eerstelijn 

Organisatie Careyn 

SO Monica van Eijk, Martine Wetter, Sarja de Pijper 

Werkgebied Nissewaard, Brielle, Rozenburg 

Advies Tel of siilo: Monica 06 83 15 84 79, Martine 06 22 98 56 02, Sarja 06 23 79 31 27 

Mail:  (Mo.vanEijk@Careyn.nl, M.Wetter@Careyn.nl, S.depijper@Careyn.nl)  

Consultatie Telefonisch en siilo-app, mail (zie informatie hierboven) 

Terugkoppeling Telefonisch, email, brief, siilo-app 
 

Organisatie CuraMare 

SO Kristel Gillisse, Marianne Krijger 

Werkgebied Goeree-Overflakkee 

Advies Telefonisch via 0187 - 488211(med secretariaat) en siilo-app 

Consultatie Via email  medisch secretariaat medischsecretariaat@curamare.nl  

Terugkoppeling Vanaf 2023 via ZorgDomein 
 

Organisatie Argos Zorggroep | Ambulant geriatrisch team 

SO Ghesrouw (Nawid) Saiedie 

Werkgebied Nissewaard 

Advies Telefonisch via werknummer 06 38 16 94 82  (wo en do) 

Consultatie Verwijzing/consultatie via ZorgDomein 

- Regulier consult specialist ouderengeneeskunde 

- Verwijsafspraak Ambulant Geriatrisch Team; screening en diagnose 

- Regulier consult met gedragsconsulent 

- Regulier consult met psycholoog 

Terugkoppeling Per papieren post en SO belt altijd naar huisartsenpraktijk 
 

Organisatie Praktijk Borsje 

SO Petra Borsje 

Werkgebied Spijkenisse 

Advies Telefonisch via 06 13 07 04 39 

Consultatie ZorgMail praktijkborsje@zorgmail.nl en/of VIP consultatie en/of Siilo-app 

Terugkoppeling VIP (voorkeur), anders ZorgMail. Bij semi-spoed, complexe zaken en/of 

medicatieadvies is ook altijd telefonisch contact 
 

Organisatie Gericare 

SO. Sarja de Pijper 

Werkgebied Voorne-Putten Rozenburg 

Advies Telefonisch via 06 23 79 31 27 

Consultatie ZorgMail gericare@zorgmail.nl en/of Siilo-app. Secretariaat: fliebreks@gericare.nl  

Terugkoppeling Korte mondelinge terugkoppeling met huisarts/poh en eventueel bespreken 

vervolgacties. Daarna schriftelijke terugkoppeling via zorgmail 

 

Organisatie Gericall 

SO Sigmund Valdink 

Werkgebied Hellevoetsluis. Afhankelijk van de vraag, binnen 45 min van Barendrecht. 

Advies Telefonisch via de planning van Gericall: 085 – 80 81 467 

Consultatie via ZorgDomein. Consult specialist ouderengeneeskunde aan huis 

- Regulier specialist ouderengeneeskunde, landelijk 

- Regulier specialist ouderengeneeskunde RM 

Terugkoppeling Vanuit Ysis 

mailto:Mo.vanEijk@Careyn.nl
mailto:M.Wetter@Careyn.nl
mailto:medischsecretariaat@curamare.nl
https://www.zorgdomein.nl/addressbook/organization/567a2bd4-5016-4ec0-ad78-2d7d8e93f556?tab=brand-locations
https://www.zorgdomein.nl/addressbook/organization/567a2bd4-5016-4ec0-ad78-2d7d8e93f556?tab=brand-locations
https://www.zorgdomein.nl/addressbook/organization/567a2bd4-5016-4ec0-ad78-2d7d8e93f556?tab=brand-locations
https://www.zorgdomein.nl/addressbook/organization/567a2bd4-5016-4ec0-ad78-2d7d8e93f556?tab=brand-locations
mailto:praktijkborsje@zorgmail.nl
mailto:gericare@zorgmail.nl
mailto:fliebreks@gericare.nl
https://www.zorgdomein.nl/referral/protocol/9f755630-5e5a-482d-b0d9-ecc1a6900721/OUDOVG
https://www.zorgdomein.nl/referral/protocol/cc0cf59e-e201-45ee-b365-21f656272dee/OUDOVG
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Bijlage 2: Consultatie specialist ouderengeneeskunde 

 
1. Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid 

• Analyse: somatische en cognitieve aspecten  
• Transferproblemen en onbegrepen achteruitgang mobiliteit  
• Advies over in te zetten zorg/(multidisciplinaire) behandeling 

 

2. Functionele problemen en onbegrepen toename van zorgbehoefte 

• Advies over analyse en therapie bij complexe problematiek  
• Advies en instructie mantel- en thuiszorg 

 

3. Probleemanalyse bij multiple pathologie 

• Onderscheiden somatische en cognitieve aspecten of samenhang (delier)   

 

4. Dementie, geheugenproblemen en verwardheid 

• Diagnostiek, analyse, medicatie, gedragsproblematiek en interventiemogelijkheden 

 

5. Apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen 

• Diagnostiek en adviezen nadere analyse, begeleiding en mogelijke interventies 

 

6. Agitatie, achterdocht of afwerend gedrag 

• Analyse en relatie met stemming, cognitie of somatiek  
• Advisering begeleiding, behandeling en informeren mantelzorg 

 

7. Late gevolgen van het CVA (waaronder verwerking van de handicap) 

• Analyse en behandeling bij functionele en/of cognitieve problemen  
• Hypertonie, contracturen, inadequate hulpmiddelen, pijnklachten, neglect, slikstoornissen 

 

8. Andere chronisch neurologische aandoeningen (MS, M. Parkinson) 

• Analyse en advies over specifiek diagnosegebonden problematiek.  
• Mobiliteit, mantelzorg, (zorg)prognostiek, contractuurpreventie, incontinentie, cognitie 

 

9. Palliatieve/terminale zorg (in de thuissituatie) 

 

10. Vragen inzake medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid 

• Beoordelen van wilsbekwaamheid of advies daarover  
• Hoe om te gaan met WZD: verblijf, onvrijwillige zorg, (medicamenteuze) fixatie en vooral ook 

alternatieven daarvoor 

 

11. Advies medisch beleid/intentie van behandeling en medicatiebeleid 

• Wel - of niet behandelen, dilemma’s daarbij, levenseindeproblematiek  
• Advies en informatie over te verwachten beloop bij nalaten/uitvoeren van behandeling, inclusief 

daarbij passende palliatieve mogelijkheden  

 

12. Advies verblijfsindicatie of zorgvorm stemmingsstoornissen 

 

13. Polyfarmacie 

 

14. Valproblemen 

 

 


