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Praktijkgegevens

Specialist Ouderengeneeskunde
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Advies bij complexe co- en multimorbiditeit.
(Onbegrepen of plotselinge) mobiliteitsproblemen
Valincidenten en verminderde zelfredzaamheid.
(Onbegrepen of plotselinge) atypische klachten en
problemen die de kwaliteit van leven van de patiënt
aantasten.
Dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties
en verwardheid.
Apathie, depressie en stemmingsstoornissen.
Gedragsproblemen, agitatie, achterdocht of
afwerend gedrag.
Late gevolgen van het CVA en andere chronische
aandoeningen (waaronder de ‘onzichtbare’ gevolgen).
Advies polyfarmacie, behoefte aan medicatiereview.
Vragen over medische beslissingen bij
wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht.
Advies over zorg of opname/indicatie voor
de specifieke doelgroep.
Advies bij palliatieve en terminale zorg.
Vragen rondom levenseinde en Advance Care Planning.
Anders ...

Logopedie
o
o
o
o
o
o

Logopedie
Afasie (bijv. door cognitieve problemen)
Woordvindproblemen (bijv. door cognitieve problemen)
Dysfagie (eet- en drinkproblemen)
Advisering aan directe omgeving m.b.t. communicatie
Anders...

Diëtetiek
o
o
o
o
o
o
o
o

Ondergewicht/ondervoeding/sarcopenie
COPD
Nierinsufficiëntie MDRD/klaring……
Diabetes Mellitus
Diarree
Obstipatie
Overgewicht
Anders …..

Fysiotherapie
o
o
o
o
o
o
o

Val-/balansproblematiek
Motorische problemen
Transfer-/looptraining
Conditionele beperkingen
Revalidatie
Vergroten zelfredzaamheid
Anders ...

Ergotherapie
o Ergotherapeutische cognitieve screening van
het dagelijks handelen
o Zelfstandigheid en veiligheid van het handelen:
• Valpreventie
• Persoonlijke verzorging
• Mobiliteit/vervoer
• Huishouden
• Vrijetijdsbesteding
• Belasting – belastbaarheid
• Dagstructuur
o Mantelzorg begeleiding/praktische tips
o Woningaanpassingen / (omgang met) hulpmiddelen
o Anders ...

(GZ-)Psychologie
o Generalistische Basis GGZ voor behandeling bij
(vermoeden) van DSM diagnose
o Diagnostiek (bijvoorbeeld bij vermoeden dementie
via consultatie SO)
o Omgangsadvies/advisering benaderingswijze
na overleg cliënt
o Anders ...

Toelichting

FORMULIER RETOUR
medischsecretariaat@hetparkhuis.nl
of fax: 078- 622 00 05
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T 078 62 200 00
www.hetparkhuis.nl

