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Raffaella Smedts: “De huisartsen in Bocholtz en Simpelveld 
hebben in 2001 samen met de thuiszorg een protocol demen-
tie ontwikkeld. Dit protocol wordt nu Meander Groep breed 
gebruikt. Als samenwerkend eerstelijnsteam Bocholtz-Sim-
pelveld zijn we trots dat we aan de basis hebben gestaan en 
daarmee de kwaliteit van dementiezorg voor inwoners in 
Parkstad kunnen bevorderen”. Kiki Debije licht een prak-
tijkvoorbeeld toe: Iemand merkt dat de buurvrouw vergeet-
achtig is, of een dochter vertelt dat er in de dagelijkse gang 
van zaken dingen fout gaan. Dat wordt gemeld bij de 
huisarts. De arts onderzoekt of er geen lichamelijke 
problemen vastgesteld kunnen worden, die kunnen 

namelijk ook een mogelijke oorzaak van vergeetachtigheid 
zijn. Bij een vermoeden op dementie vraagt de huisarts ons 
een huisbezoek te doen bij de patiënt. Bij zo’n bezoek in de 
thuissituatie kunnen we veel afl ezen aan de persoonlijke ver-
zorging van betrokkene en de leefomgeving. Als aanvulling 
stellen we vragen, verrichten testen en we signaleren. Mocht 
de situatie niet duidelijk zijn dan kunnen we de geheugenpoli 
of de geriater inzetten. Onze bevindingen koppelen we terug 
aan de huisarts. Bij de diagnose dementie verlenen we gerich-
te zorg  en verrichten regelmatig huisbezoeken. Samen met 
de huisarts en praktijkondersteuner Carlijn Wijnen houden 
we een vinger aan de pols”. Raffaella Smedts: “De zorg voor 
de patiënt wordt zo goed mogelijk afgestemd dat iemand zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Als hulp-
verlener zijn we de wegwijzer, we geven de richting en bieden 

Huisartsen Bocholtz praktijklijn :  045-5441213
Spoedlijn huisartsen Bocholtz : 045-5441208
Huisartsen Simpelveld praktijklijn : 045-5440333
Spoedlijn huisartsen Simpelveld :  045-5440325
Night care : 045-5778844

Receptenlijn huisartsen Bocholtz :  045-5441213
Receptenlijn huisartsen Simpelveld : 045-5440333
Mediq Apotheek Bocholtz : 045-5444094
Mediq Apotheek Simpelveld : 045-5441100
Spoedgevallen Dassenburcht Apotheek : 045-5741004

Maatschappelijk werk Impuls : 045-5440999
Thuiszorg Meander : 0900-6990699

Voor overige hulpverleners zie www.wmcbocholtz.nl of www.medischcentrumsimpelveld.nl
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Er wordt veel over gesproken: de veranderingen in de 
ouderenzorg. Met een groeiend aantal ouderen en 
minder beschikbaar geld. Het besef dringt door dat de
ouderenzorg in de huidige vorm niet langer houd-
baar is. Er staat veel te gebeuren de komende jaren. 
Wat gaat er allemaal veranderen? En wat betekent dit
 voor u? Zelfredzaamheid stimuleren: hoe dan? 
Het gaat niet alleen om de medische zorg maar ook 
om de kwaliteit van leven. Laten we voorop stellen dat 
nog niet alle besluitvorming is afgerond en ook de uit-
voering van de plannen in ontwikkeling is. De versnip-
pering is enorm en de veranderingen voltrekken zich in een 
rap tempo. Dat roept wel eens verwarring en tegenstrijdig-
heden op. Toch blikken we in deze uitgave van Gezond & Wel 
alvast vooruit op de veranderingen die komen gaan en nemen 
we u mee in de woelige tijd waarin de ouderenzorg 
zit. Veel leesplezier met deze derde nieuwsbrief van 
de samenwerkende eerstelijns hulpverleners in 
Bocholtz  en Simpelveld.

Dementie wordt een groter probleem: mantelzorger heeft ook zorg nodig

Sinds 1 september 2014 is Tim Berghmans (28) 
uit Maastricht de nieuwe huisarts in opleiding 
bij de huisartsen praktijk in Bocholtz. Na af-
ronding van de studie geneeskunde aan de 
Universiteit Maastricht volgt Tim aan dezelfde 
universiteit de opleiding huisartsgeneeskunde. 
In het eerste jaar van de opleiding huisartsen-
geneeskunde was universitair docent en huisarts
Schepers (tot vorig jaar als huisarts verbonden 
aan de huisartsenpraktijk Bocholtz) één van zijn 
groepsbegeleiders. Om huisarts te kunnen worden 
PRHW�HHQ�GRNWHU��LQ�KHW�GHUGH�HQ�ODDWVWH�MDDU�ZRUGHQ�JHWUDLQG�LQ�GH�VSHFLÀ�HNH�YDDUGLJKHGHQ�YDQ�KHW�
huisartsenvak. Tim Berghmans werkt een jaar in de huisartsenpraktijk in Bocholtz en wordt opgeleid 
door huisarts Mom. Het kan gebeuren dat u behandeld wordt door de huisarts in opleiding. Tim Bergh-
mans heeft vier dagen per week (behalve dinsdag) zijn eigen spreekuur en heeft daarbij huisarts Mom 
als achterwacht om bijzondere zaken te bespreken. Tim Berghmans: “Mijn eerste praktijkervaring 
was in een huisartsenpraktijk in de stad. Nu heb ik bewust gekozen voor een dorpspraktijk. De eerste 
indrukken zijn positief. De collega’s zijn vriendelijk, ik heb een mooie eigen spreekkamer en ervaar dit 
als een goed georganiseerde huisartsenpraktijk. Ik voel me welkom in Bocholtz.”

Nieuwe huisarts in 
opleiding voelt zich 
welkom in Bocholtz

Tim Berghmans, huisarts in opleiding

Vanaf 2015 wijzigt de wet
De overheid geeft de gemeenten meer ver-
antwoordelijkheid. Doel is om burgers zo 
lang mogelijk thuis te laten wonen. Om dat 
te realiseren is er soms zorg en hulp nodig. 
In het nieuwe zorgstelsel is die zorg en hulp 
niet meer vanzelfsprekend. De nieuwe wet-
geving is gebaseerd op het uitgangspunt 
van de regering dat burgers zelfredzaam 
moeten zijn. Dat betekent dat men meer 
zelf moet doen, zelf moet betalen en zelf 
verantwoordelijkheid moet dragen voor de 
eigen gezondheid en zorg. In plaats van de 
zorg over te nemen, zullen zorgorganisa-
ties patiënten en hun familie meer onder-
steunen bij wat ze zelf kunnen realiseren. 
Alleen wanneer mensen niet goed in staat 
zijn om zelfredzaam te zijn, vanwege mate-
riële beperkingen, beperkt sociaal netwerk 
of beperkte capaciteiten, is er een vangnet 
in de vorm van inzet van zorgprofessionals. 
Dit betekent bijvoorbeeld ook dat ouderen 
alleen nog in een zorginstelling kunnen 
worden opgenomen als ze een verwijzing 
hebben voor 24-uurszorg. In andere situa-
ties wordt ingezet op ondersteuning/bege-
leiding in de thuissituatie. 

    Handige links: 
    Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport: 
    www.rijksoverheid.nl onderwerp Ouderenzorg
    Actiz, brancheorganisatie ouderenzorg: www.actiz.nl
    Meander Groep, www.meandergroep.com/ouderen
    D’r Durpswinkel, www.durpswinkel.nl

Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie toe, terwijl zij als gevolg van de veranderingen in de zorg langer 
thuis blijven wonen. De verzorging van dementie patiënten vraagt veel van de omgeving. Dat ervaren ook de zichtbare schakels 
Kiki Debije en Raffaella Smedts van Meander Groep, die verbonden zijn aan de huisartsenpraktijk Bocholtz en Simpelveld. De 

beide verpleegkundigen zijn naast de zichtbare schakel in de wijk tevens de zorgtrajectbegeleider dementie.

Huisarts Schiffelers: “We zien steeds meer verzorgingshuizen sluiten. 
Dit is een gevolg van een overheidsmaatregel om wonen en zorg te 
scheiden. Dat betekent dat een patiënt zelf betaalt voor het wonen. De 
zorg wordt apart betaald via de zorgverzekeringswet, WMO, AWBZ en 
eventueel via eigen middelen. Er komen steeds meer regels en er ligt meer 
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bij de patiënt. De effecten gaan 
we allemaal voelen. Dat vergt een omslag in denken oftewel een mentaliteits-
verandering. Wij moeten kijken naar welke zorg nodig is. Wat is belangrijk, 
wat heeft prioriteit? En vooral naasten, mantelzorgers en vrijwilligers betrek-
ken bij die zorg. De opdracht voor ons is om meer te doen met minder midde-
len en dat is een geweldige uitdaging, die niet zonder pijn zal verlopen. Om 
deze uitdaging aan te gaan, is samenwerking een voorwaarde om 
ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Hoewel ik niet 
echt gerust ben op de komende ontwikkelingen in de 
zorg, vertrouw ik dat we samen hierin een weg 
zullen vinden.” Dr. Schiffelers, huisarts

De hersenaandoening dementie tast langzaam het geheugen aan. 
Zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen tussen deze zenuw-
cellen gaan kapot. Hierdoor functioneren de hersenen niet goed 
meer en zal er steeds meer uitval plaatsvinden. De eerste symptomen 
van dementie zijn vergeetachtigheid. Op een bepaald moment krijgt 
iemand met dementie moeite zich goed uit te drukken. Ook vergeet 
hij het doen van bepaalde handelingen en herkent hij situaties of 
mensen uit zijn directe omgeving niet meer. Naarmate de ziekte vor-
dert, verliest iemand met dementie de regie over zijn leven. Organi-
seren, plannen maken, doelgericht handelen en logisch denken lukt 
niet meer. Mensen met dementie worden steeds afhankelijker van de 
hulp van anderen. In 2050 zullen er in Nederland een half miljoen 
mensen aan dementie lijden. Eén op de vijf mensen krijgt dementie, 
bij vrouwen is die kans groter: één op de drie. De kans op dementie 
neemt toe naarmate de leeftijd vordert. Boven de 90 jaar heeft maar 
liefst 40% een vorm van dementie.   
Bron: Alzheimercentrum Nederland

Meer over dementie
pering is enorm en de veranderingen voltrekken zich in een 
rap tempo. Dat roept wel eens verwarring en tegenstrijdig-
heden op. Toch blikken we in deze uitgave van Gezond & Wel 
alvast vooruit op de veranderingen die komen gaan en nemen 

Special over 
ouderenzorg!

VOORUITBLIK OP DE VERANDERINGEN 

DIE KOMEN GAAN

Andere kijk is nodig!

Raffaella Smedts en Kiki Debije 
van Meander Groep

daarmee de kwaliteit van dementiezorg voor inwoners in 
Parkstad kunnen bevorderen”. Kiki Debije licht een prak-
tijkvoorbeeld toe: Iemand merkt dat de buurvrouw vergeet-
achtig is, of een dochter vertelt dat er in de dagelijkse gang 

Meer over dementie

    In feite is de zichtbare schakel van nú, de vroegere wijkver-

pleegkundige, die verbonden is met  de wijk” vertelt Raffaella 

Smedts, ze is ruim 32 jaar in de zorg werkzaam. Raffaella: 

 “De zorg vraag in thuissituaties neemt toe en er is meer werk  

        in de wijk. Binnen de Meander Groep zoeken ze naar    

                oplossingen voor meer personeel in de thuiszorg.

Cliëntgerichte zorg in de buurt

mogelijkheden aan voor de familie en de mantelzorgers. Het 
regelen en uitvoeren van de zorg is een taak van de mantel-
zorger en dat vergt een belasting. Deze nieuwe groep zorg-
verleners heeft dan ook aandacht nodig. Voor mantelzorgers 
van patiënten met dementie organiseren we, in samenwer-
king  met

     
de huisartsen in Bocholtz en Simpelveld, drie tot vier keer 
per jaar de voorlichtingsavonden ‘Effe Kalle’. Lotgenoten 
wisselen ervaringen en tips uit en ze ontvangen informatie 
om de draaglast in evenwicht te houden. In samenwerking 
met het mantelzorgsteunpunt worden boeken en documen-
tatiemateriaal over dementie ter beschikking gesteld.”

Als je bezorgd bent over je vergeetachtigheid, 
ga dan naar de huisarts. Als je tijdig aan de bel trekt, 

kan mogelijk een aanpassing of wijziging in de 
woonsituatie plaatsvinden.

Bent u als mantelzorger van een patiënt met 

dementie op zoek naar tips? 
Bezoek de voorlichtingsavond ‘Effe Kalle’ op 4 november a.s. 19.30 uur 

in de Rode Beuk in Simpelveld. Vanaf 19.00 uur zijn de deuren geopend. U 

hoeft zich niet aan te melden en de bijeenkomst is gratis.



Vooruitgang komt 
vanuit jezelf

te informeren hoe het gaat. Ook in situaties waarin de patiënt te 
maken krijgt met bijvoorbeeld een wachtlijst voor behandeling 
in de tweede lijn kan het zinvol zijn periodiek contact met de 
patiënt te houden. Zo heb ik contact met de patiënt en houdt 
tevens de huisarts op de hoogte.”
Marian Marchal vertelt over haar affi niteit met ouderen: “Ver-
halen van oudere mensen hebben altijd mijn interesse gehad. 
Dan ontdek ik een stukje wijsheid die ze in hun leven hebben 
opgebouwd. Ze hebben meestal tijd en geduld en vinden het fi jn 
om hun levensverhaal te vertellen. Het is belangrijk om goed te 
luisteren naar mensen, dan vertellen ze waar ze behoefte aan 
hebben of waar ze mee worstelen. In zo’n gesprek vorm ik te-
vens een beeld van zijn/haar persoonlijkheid, waarmee ik aan 
de mantelzorgers in de omgeving uitleg kan geven over de om-
gangsvormen die bij zo’n persoon en situatie passen. Het groot-
ste deel van de vooruitgang komt echter vanuit de persoon zelf. 
Door ze op een positieve wijze stapsgewijs te begeleiden on-
dersteun je ze. De patiënten in deze huisartsenpraktijk worden 
daarin begeleid door een goed samenwerkend team. Die grote 
betrokkenheid draagt nog eens extra bij aan de voortuitgang 
van de zorg voor de patiënt.”  

      Geneesmiddelen bij 
                  kwetsbare ouderen

Apotheker Mieke Cremers: “Oudere mensen die 
in het zorgcentrum wonen worden als kwets-
baar gezien. Ze gebruiken vaak meerdere ge-
neesmiddelen en zijn daardoor extra gevoelig 
voor schadelijke effecten. Geneesmiddelen zijn 
belangrijk voor de behandeling, maar kunnen 
daarnaast ook schade en risico’s veroorzaken. 
Maar ook oudere patiënten die door verschil-
lende specialisten worden behandeld, worden 
kwetsbare ouderen genoemd. Als verschillende 
artsen medicijnen voorschrijven, kunnen de 
nadelige effecten van geneesmiddelen groter 
worden. De zorg voor deze hulpbehoevende 
ouderen vraagt om samenhang, afstemming 
en samenwerking tussen patiënt, mantelzor-

Enerzijds heeft Carlijn nauw overleg 
met de huisartsen en de collega hulp-
verleners en anderzijds houdt ze con-
tact met de kwetsbare oudere patiënt. 
Ze stemt de zorg af rondom de oudere 
patiënt. Carlijn Wijnen: “We houden 
een vinger aan de pols, maken elkaar 
attent en bewust van de zorgsituatie en 
organiseren de benodigde zorg om de 
betreffende oudere. Dat kan van alles 
zijn, van thuiszorg tot ondersteuning 
van de mantelzorger en van dagop-                           

Samen werken we aan de eerstelijnszorg voor ouderen

De huisarts is een belangrijke schakel bij het al dan niet 
verwijzen van een patiënt naar andere hulpverleners. Voor 
de patiënt is het belangrijk dat hij snel bij de juiste hulp-
verlener(s) terecht kan en dat de zorg zo dicht mogelijk bij 
huis kan plaatsvinden. Patiënten met psychische en/of psy-
chosociale problemen die een beroep doen op de huisarts 
kunnen worden doorverwezen naar de praktijkondersteu-
ner geestelijke gezondheidszorg ouderen.

Marian Marchal, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, 
werkt sinds een aantal jaar in deze functie voor de huis-
artsen in Bocholtz en Simpelveld. In de huisartsenpraktijk 
krijgt Marian Marchal zoal te maken met mensen met de-
pressie, angsten, relatieproblemen, slapeloosheid, levensfa-
seprobleem of het overlijden van hun partner. Het grootste 
deel van haar werk bestaat uit praten met mensen en af en 
toe is het nodig dat de huisarts medicijnen voorschrijft bij 
bijvoorbeeld (milde) depressie symptomen zoals geen inte-
resse of lusteloosheid. 
Naast haar werk in de eerstelijnszorg is Marian Marchal 
deels werkzaam in de tweedelijnszorg bij de Mondriaan 
Zorggroep. De praktijkondersteuner heeft richting de huis-
arts een soort gidsfunctie om goed gebruik te kunnen ma-
ken van de mogelijkheden op het gebied van geestelijke ge-
zondheidszorg. De gespecialiseerde thuiszorg voor mensen 
met psychische problemen is een mooi voorbeeld hiervan. 
Tegelijkertijd heeft Marian Marchal zicht op de ‘te lopen 
route’ indien verwijzing naar de tweede lijn van belang is en 
ze kan gebruik maken van bijvoorbeeld de psychiater. Huis-
artsen waarderen de korte lijnen die er zijn (ook richting 
Mondriaan Zorggroep) en het feit dat de werkwijze voor 
de patiënt plezierig is. Marian Marchal: “Het kan zinvol zijn 
dat ik richting de patiënt een soort vinger-aan-de-pols-func-
tie vervul. Zeker als de patiënt wordt verwezen en de huis-
arts de patiënt een tijd uit het oog verliest, kan het van be-
lang zijn dat ik af en toe contact opneem met de patiënt om 

•Stel je open, vraag mensen om je heen of informeer bij d’r Durpswinkel of 
vrijwilligers bereid zijn je te helpen.
 

• Vraag zelf de buurman of – vrouw boodschappen voor je mee te nemen, je 
medicijnen in de apotheek op te halen of de vuilnis buiten te zetten.
 

• Betrek je (klein)kind erbij door ze ramen te laten wassen of in de tuin te werken 
en beloon hem of haar met een kleine vergoeding. 

•Vraag zelf je vriendin één keer per week de strijk te verzorgen of ga op zoek naar 
een jongere in de buurt om je te leren omgaan met een Ipad of een computer. 
Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden waarmee uw zelfredzaamheid bij het 
ouder worden gestimuleerd kan worden.

Betrek je omgeving bij je 
dagelijkse activiteiten

Sinds anderhalf jaar is huisarts mevrouw Peeraer (36) werkzaam in 
de huisartsenpraktijk in Simpelveld. Iedere vrijdag ontvangt ze als 
waarnemend huisarts patiënten van huisartsen Crutzen, Schiffelers 
en Emonts. Daarnaast werkt de vrouwelijke huisarts Peeraer in een 
huisartsenpraktijk in Maastricht. De opleiding tot arts, heeft de 
van oorsprong uit België afkomstige Peeraer, in Leuven gevolgd. De 
huisartsenopleiding heeft ze acht jaar geleden bij de Universiteit 
Maastricht afgerond. Inmiddels woont de Belgische arts ruim tien 
jaar in Limburg: samen met haar echtgenoot en twee kinderen 
woont ze nu zo’n twee jaar in Simpelveld.

Waarnemend huisarts Peeraer: “De aard en de positieve houding van 
de mensen is zeer fi jn. Het is aangenaam werken met de collega’s 
in het team en het werken met patiënten in een dorpspraktijk is 
zeer plezierig. Ze zien de huisarts niet als de enige oplosser van het 
gezondheidsprobleem. De zelfbereidheid van de mensen is sterker en 
dat is voor de hulpverlener een voordeel om de kwaliteit van leven 
voor de patiënt te optimaliseren. Families zijn hecht en mensen 
zorgen voor elkaar, dat is in de stad wél eens anders. Door deze 
betrokkenheid van de omgeving is de benodigde mantelzorg makke-
lijker te organiseren. Deze voorsprong in de ouderenzorgstructuur in 
Bocholtz-Simpelveld-Eys biedt een stevige basis voor de toekomst. 
Als huisarts kunnen we het niet alleen, we hebben elkaar heel hard 
nodig om de ontwikkelingen in de ouderenzorg te kunnen bolwerken. 
Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen en als huisarts zijn 
we als aanspreekpunt, coördinator, ondersteuner, verwijzer, bewaker, 
adviseur, de spin in het zorgweb. Samen met de familie kunnen we 
één team vormen om de oudere patiënt zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te laten wonen.”

Vrouwelijke huisarts Peeraer in Simpelveld: 
families zijn cruciaal bij zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis wonen van ouderen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO)
Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO), hebben gemeenten nieuwe taken 
gekregen op gebied van hulp en ondersteuning van 
burgers. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteuning van 
(overbelaste) mantelzorgers en voorzieningen tegen 
eenzaamheid. Ook heeft de gemeente taken op het 
gebied van preventieve ouderenzorg; dat wil zeggen 
het treffen van voorzorgsmaatregelen voor ouderen.

Steeds meer zorg wordt dichter in de buurt van patiënten ge-
organiseerd, met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. De 
huisarts besteedt een groot deel van zijn tijd aan contacten met 
ouderen. Het aantal 70-plussers in Bocholtz betreft ongeveer 
13% van de totale praktijkpopulatie, in Simpelveld is het per-
centage 70-plussers ongeveer 15%. Behalve met medische pro-
blemen kampt deze groep ouderen ook vaak met welzijnspro-
blemen. Eenzaamheid, verlies van een partner, problemen met 
mobiliteit en een gemis aan sociale contacten komen vaak voor. 
We spreken van complexe problematiek als ouderen met één of 
meer van de genoemde problemen te maken krijgen. Huisarts 
Schiffelers: “Als huisarts zien we vragen of problemen ontstaan 
waar we zelf niet het antwoord op hebben, maar in samenwer-
king met betrokken hulpverleners, mantelzorgers, de gemeente Marian Marchal, 

praktijkondersteuner 
geestelijke gezondheidszorg 
ouderen.

Even voorstellen:

      Geneesmiddelen bij 
                  kwetsbare ouderen
      Geneesmiddelen bij 
                  kwetsbare ouderen
      Geneesmiddelen bij 

        Huisartsen Bocholtz:

     Dinsdag 4 november  17.00 – 19.00 uur,  

 Welzijns Medisch Centrum Bocholtz

Huisartsen Simpelveld: 

Woensdag 5 november 14.00 – 17.00 uur, 

Medisch Centrum Simpelveld (Rode Beuk)    

GriepprikGriepprik

  De griepprik verkleint de kans op griep. Griep kan 

voor mensen met  hart- of luchtwegproblemen,  

verminderde afweer, suikerziekten en nierziekten en

 voor 60-plussers, ernstige  gevolgen hebben. 

Als u tot deze groep behoort, ontvangt u van 

de huisarts een oproep voor de 

jaarlijkse griepvaccinatie.

De ouderenzorg in thuissituaties 
wordt complexer 
Ouderen met lichamelijke beperkingen in combinatie met 
gedrags- en sociale problemen als gevolg van psychiatri-
sche- of geestelijke ziekten, bijvoorbeeld dementie, komen 
we steeds vaker tegen. Huisarts Schiffelers: “Door de sa-
menwerking binnen ons team kunnen we snel signaleren en 
situaties van kwetsbare ouderen in kaart brengen. In onze 
regio hebben we als huisarts de mogelijkheid om met specia-
listen van de tweedelijnszorg telefonisch te overleggen of ze 
bij een huisbezoek te betrekken. Bijvoorbeeld bij lichamelij-
ke problemen raadplegen we de specialist ouderengenees-
kunde (vroegere verpleeghuisarts) of de verpleegkundige 
specialisten van Meander Groep. Voor specifi eke geestelijke 
en psychiatrische problemen bij ouderen hebben we met de 
artsen van de Mondriaan Zorggroep contact.”

Carlijn Wijnen, praktijkondersteuner ouderenzorg, 
een centrale en onmisbare plek binnen de ouderenzorg. 

Carlijn Wijnen

ger, huisarts, apotheker, praktijkondersteuners 
en verpleegkundigen. In een maandelijks 
overleg worden met de hulpverleners, huisarts 
en de apotheker, een aantal kwetsbare oude-
ren in Bocholtz en Simpelveld besproken. Een 
maand vantevoren wordt in de meeste geval-
len bloed geprikt om de juiste bloedwaarden te 
meten. Om een totaalbeeld te verkrijgen kan 
daarnaast de bloeddruk worden gemeten en 
het gewicht worden bepaald. Regelmatig komt 
het voor dat er een vitamine D tekort is of dat 
er wijzigingen in de medicatie nodig zijn zoals 
het starten en stoppen van geneesmiddelen of 
doseringsaanpassingen.

De huisarts en de apotheker houden de gezondheid van patiënten in Bocholtz en 
Simpelveld nauwlettend in de gaten. De samenwerking maakt het mogelijk om samen 

voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen.

Ze stemt de zorg 
af rondom de oudere 
patiënt.

vang tot behandeling door therapeut.          
Daarbij wordt ook uit drukkelijk 
                                 gekeken naar de   
                                  eigen omgeving 
                                   van de patiënt. 
                                    Welke zorg kan 
                                      uit de eigen 
omgeving geboden worden. Op deze 
manier wordt voorzorg in de hand 
gewerkt en wordt voorkomen dat er 
op het laatste moment acute zorg moet 
worden ingeschakeld.” 

en de patiënt wel mee aan de slag kunnen. Zoals eenzaamheids-
klachten of welzijnsproblematiek. De gemeente maakt gebruik 
van de kennis en ervaring van de eerstelijnshulpverleners maar 
bepaalt uiteindelijk de speelruimte. Daarvoor hebben we nauw 
contact met de gemeente Simpelveld om de samenhang in de 
zorg en de ondersteuning voor onze patiënten zo goed moge-
lijk te kunnen waarborgen. In Bocholtz-Simpelveld hebben we 
een jarenlange sterke samenwerking tussen huisartsen, prak-
tijkondersteuners, verpleegkundig specialist, thuiszorg maat-
schappelijk werk zichtbare schakel. We kennen korte  lijnen en 
spelen goed op elkaar in. Dat  biedt ons de mogelijkheid om 
snel te handelen en voor de patiënt de meest optimale oplos-
sing te bieden.Wij denken én handelen in het nú. Ik heb mijn 
twijfels of er in de toekomst voldoende oplossingen zijn voor 
bijvoorbeeld ouderenhuisvesting en opvang in crisissituaties”.

Eerstelijnszorg 
is zorg dichtbij huis. Het is het eerste aanspreekpunt voor mensen die 
zorg nodig hebben. Zorgverleners in de eerstelijnszorg zijn bijvoor-
beeld de huisarts, praktijkondersteuner, thuiszorg, maatschappelijk 
werk, apotheek en tandarts.

1
Tweedelijnszorg 
bestaat uit ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en gees-
telijke gezondheidszorg. Toegang tot deze zorg krijgt u alleen na 
verwijzing van een zorgverlener uit de eerstelijnszorg.

Nuldelijnszorg 
is de zorg die gegeven wordt door mantelzorgers, vrijwilligers en fa-
milie. Mantelzorger is iemand die uit liefde of sympathie aanvullende 
zorg verleent aan een zorgafhankelijke persoon die hij kent. Mantel-
zorger ben je voor je partner, ouders, familieleden, kinderen of buren.
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