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Ouderenzorg

Hoe gaat het met u?

Project mede mogelijk gemaakt door 
CZ/VGZ, namens alle zorgverzekeraars.

Hoe ervaart u onze zorg? 
Meldt u zich via onze website aan voor  
het patiënttevredenheidsonderzoek.

Geïnformeerd worden?
Meldt u zich via onze website aan voor 
de digitale nieuwsbrief.

Namens uw huisarts:
Zorggroep Het Huisartsenteam 
Voorsteven 94 
4871 DX Etten-Leur
(076) 503 26 58
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Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, 
dat willen we allemaal. Bij de een gaat dit 
gemakkelijk, de ander kan wel wat hulp 
gebruiken. Daarom heeft uw huisarts aan 
de wijkverpleegkundige  gevraagd om 
bij u op bezoek te gaan met de vraag: 
‘Hoe gaat het met u?’

Tijdens dit bezoek brengt de wijk-
verpleegkundige met u, en eventueel  
een van uw naasten, in kaart hoe het met  
u gaat. Gaat het op een bepaald gebied 
niet zo goed? Dan kunnen we daar iets
aan doen voordat er grotere problemen 
ontstaan. 

Hoe ziet zo’n bezoek eruit?
Tijdens een gesprek zal de wijkverpleegkundige 
verschillende onderwerpen met u bespreken. Denk 
aan thema’s als uw gezondheid, medicijngebruik en 
eetgewoonten, maar ook hoe actief en mobiel u bent, 
of u wel eens dingen vergeet en of u zich wel eens 
eenzaam voelt. 

Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. De wijk-
verpleegkundige kan u adviezen geven, bijvoorbeeld 
over hulpmiddelen die het zelfstandig wonen 
gemakkelijker kunnen maken. 

De wijkverpleegkundige bespreekt met de huisarts 
en de specialist ouderengeneeskunde wat er uit het 
gesprek met u naar voren is gekomen. Zo blijft uw 
huisarts goed op de hoogte van hoe het met u gaat. 

Zorg- en behandelplan
Als u ondersteuning nodig heeft bespreken
wij de mogelijkheden met u. Deze leggen we vast 
in een zorg- en behandelplan. U kunt daarbij denken 
aan een verwijzing naar een andere hulpverlener, 
maar ook aan andere ondersteuning zoals informele 
zorg of ondersteuning van een eventuele mantelzorger. 
Uw huisarts werkt nauw samen met diverse
(thuis)zorgorganisaties uit de regio.  

Het gesprek met de wijkverpleeg-
kundige is een initiatief van zorggroep 
Het Huisartsenteam en de samenwerkende 
thuiszorgorganisaties. 

Privacy
De privacy van patiënten en zorgverleners 
is voor Het Huisartsenteam erg belangrijk. 
Alle actuele privacyrichtlijnen worden dan 
ook nageleefd om ongeoorloofde toegang 
tot en gebruik van persoonsgegevens van 
patiënten en zorgverleners te voorkomen. 

Om de samenwerking met onze 
samenwerkingspartners te optimaliseren 
werken we met een Keten Informatie 
Systeem. Alleen met uw toestemming zullen 
wij informatie via dit systeem delen. Meer 
informatie hierover vindt u op onze website. 

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder óf na 
het gesprek met de wijkverpleegkundige 
nog vragen, neem dan contact op met uw 
huisarts. 

Praktijkondersteuner-GGZ Samenwerken 
voor betere zorgHoe gaat het met u?

 Samen oud 
worden in ons 
eigen huis
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