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1. Achtergrond
1.a. Aanleiding
In Nederland neemt de vergrijzing de laatste jaren steeds meer toe. Ongeveer een derde van de kwetsbare
ouderen heeft een complexe zorgvraag en bij een groot aantal ouderen is sprake van multi morbiditeit. Het
past in het huidig politiek klimaat dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Dat betekent een verschuiving
van zorg voor kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag van gespecialiseerde zorginstellingen naar de
eerste lijn. Het is wenselijk dat de eerste lijn door professionals met specifieke kennis over de ouderenzorg
wordt ondersteund.
In de Achterhoek gebeurt dit door de inzet van specialisten ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig
specialisten, psychologen en ouderenpsychiaters die werken in de eerstelijn 1.
In de regio Achterhoek wordt steeds meer in regionale netwerken gewerkt, zo veel mogelijk op een uniforme
werkwijze in de gehele regio, zowel in Oost- als West-Achterhoek. Daarom willen de ouderenzorgorganisaties
in de regio ook graag op eenzelfde manier samenwerken met de huisartsen zodat voor zowel artsen,
verpleegkundig specialisten, huisartsen maar ook specialisten en spoedeisende hulp (hierna: SEH) duidelijkheid
bestaat over datgene waarvoor de ouderenzorg goed ingezet kan worden in de eerstelijn. Dit alles met als doel
om te zorgen dat we de steeds schaarser wordende capaciteit zo goed mogelijk inzetten. De samenwerking
tussen deze partijen loopt al goed, in dit document worden de gemaakte afspraken hernieuwd weergegeven.
1.b. Doelstelling
De kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag krijgen de juiste begeleiding/zorg/behandeling in de
thuissituatie met als insteek om deze ouderen zo lang en zo goed mogelijk thuis te kunnen laten wonen.
Kwaliteit van leven bieden is daarbij het uitgangspunt.
In de samenwerking tussen huisarts en ouderenzorg blijft de huisarts de hoofdbehandelaar. De huisarts krijgt
de mogelijkheid om gebruik te maken van de verschillende modules die door de ouderenzorgorganisaties in de
Achterhoek kunnen worden geboden2.
In deze notitie worden geactualiseerde modules beschreven die weergeven welke ondersteuning uit de
ouderenzorg door de huisartsen kan worden ingezet. Deze afspraken gelden voor zowel Oost- als WestAchterhoek.
1.c. Beoogde effecten
Het beoogde effect is het bieden van passende zorg voor kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag, met
als doel dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven, met behoud van eigen regie en met een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven. Daarbij is een doelmatige inzet van de schaarse capaciteit van artsen een
belangrijk tweede doel. Het streven naar de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment, met zo veel
mogelijk regie voor ouderen zelf en het zo lang mogelijk thuis blijven wonen en meedoen aan het dagelijks
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In de West-Achterhoek is dit het ATO (Ambulant Team Ouderengeneeskunde) en in Oost-Achterhoek het ROODt
(Regionaal Ouderen Onderzoeks- en Diagnose Team).
2
Dit komt voor eigen rekening middels het eigen risico van de oudere. De huisarts communiceert dit met de oudere.

leven sluiten daarbij goed aan op de ambities die door alle partijen in de Achterhoek zijn verwoord in het
Programma Veerkracht van het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek 3.
1.d. Scope van de afspraken
Deze afspraken zijn van toepassing op zelfstandig wonende ouderen in een (dreigende) kwetsbare positie met
complexe zorgvragen, waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is en er geen sprake is van het ‘verzilveren’ van
behandeling in de Wlz vanuit de ouderenzorg. Primair betreft dit ouderen die thuis wonen, dan wel in een
verzorgingshuis of ‘geclusterd wonen setting’ verblijven4. Voor deze groep kunnen huisartsen te allen tijde de
ouderenzorg inzetten, middels één van de beschreven modules in hoofdstuk 2.
1.e. Uitgangspunten
De afspraken zijn gebaseerd op de volgende basisprincipes:
a. Advance Care Planning (hierna: ACP) wordt toegepast. Wensen, doelen en voorkeuren voor zorg
worden besproken met de oudere en vastgelegd. Vanuit de expertise uit de ouderenzorg wordt
geanticipeerd op mogelijk toekomstige zorgscenario’s en daar wordt gericht advies over gegeven. Idealiter
zijn ACP-afspraken inzichtelijk voor alle betrokken behandelaren, ook op de huisartsenpost (hierna: HAP)
en SEH. Dit is in de praktijk nog lastig en is een doorontwikkelpunt. Dit wordt meegenomen in het plan van
aanpak van het project “Passende zorg (in de laatste levensfase)” van de netwerken Palliatieve zorg en het
Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek.
b. Effectieve triage bevordert juiste deskundigheid op het juiste moment, zodat vragen van patiënten,
verpleegkundigen/verzorgenden en artsen waar mogelijk worden afgevangen en indien aanvullende
expertise nodig is, de juiste persoon ingeschakeld wordt.
c. Bij voorkeur is aan elke huisartsenpraktijk een specialist ouderengeneeskunde gekoppeld, ter
bevordering van het onderlinge contact. Deze specialist ouderengeneeskunde neemt deel aan het
Eerstelijns MDO (EMDO), kan zo nodig op verzoek van de huisarts ingezet worden als medebehandelaar en
is op eigen werkdagen beschikbaar voor telefonische consultatie. Als de ‘eigen’ specialist
ouderengeneeskunde niet bereikbaar is, kan de huisarts altijd een collega specialist ouderengeneeskunde
consulteren via de module telefonische consultatie (module 1). Doordat specialisten ouderengeneeskunde
een gezamenlijk dossier delen, kan de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde te allen tijde voor
cliënten die bekend zijn bij een SO of VS het dossier inzien.
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Zie www.netwerkouderenachterhoek.nl.
Voor de groep mensen die woont in kleinschalige woonvoorzieningen kunnen lokaal of per huisartsenregio (Oost/West)
afwijkende afspraken gemaakt worden.
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2. In te zetten modules
Module 1 – (Eenmalige) telefonische consultatie
Inhoud

Bereikbaarheid
kantoortijden
(8:30u – 17:00u)
Bereikbaarheid
ANW

Verslaglegging

Tijdsbesteding
SO

De huisarts kan 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch overleg plegen met de
specialist ouderengeneeskunde. Deze geeft de huisarts desgewenst advies. De huisarts
blijft verantwoordelijk voor de volledige behandeling, tenzij er afspraken zijn gemaakt
over mede-behandeling (module 4).
Bellen van het medisch secretariaat van de ouderenzorgorganisatie die gekoppeld is aan
de huisartsenpraktijk, zie bijlage 1 voor dit overzicht en telefoonnummers. Zij verbinden
door met de specialist ouderengeneeskunde die aan de huisartspraktijk gekoppeld is, of
als hij/zij niet bereikbaar is met een collega specialist ouderengeneeskunde.
Tijdens de ANW-diensten kan vanuit de huisartsenpost via de volgende telefoonnummers
contact worden opgenomen:
Rechtstreeks naar de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde (van Careaz, Marga
Klompé of Sensire) via 088 – 260 79 95.
!! Uitgezonderd: bewoners in de volgende gemeente, kernen en woonvoorzieningen
(verzorgingsgebied Azora):
Gemeente Oude IJsselstreek
’s-Heerenberg/Lengel/Stokkum/Azewijn
Zelhem/Halle
Zorgvilla De Ooijman, Gaanderen
Herbergier Doetinchem
Activiteitenboerderij Rutgers Aalten
voor deze inwoners is bereikbaarheid tijdens ANW via Azora locatie Antonia:
0315 - 338 111. Zij kunnen doorverbinden naar de dienstdoende SO van Azora.
De specialist ouderengeneeskunde legt datgene wat is besproken met de huisarts over
een patiënt altijd vast in het eigen dossier van de VVT-organisatie, Ysis. Daarvoor is het
BSN nummer van de patiënt noodzakelijk (eventueel kan dat via een verwijzing in
Zorgdomein). Patiënten worden geregistreerd op een extramurale afdeling.
De huisarts is verantwoordelijk voor de rapportage in het eigen systeem.
De tijdsbesteding voor een telefonisch consult is minimaal 15 minuten, en meer indien er
langer contact is geweest.

Module 2 – Deelname Eerstelijns multidisciplinair overleg (EMDO)
Inhoud
De huisartsvoorziening doet actief aan casefinding van kwetsbare ouderen. De meest
kwetsbare ouderen worden multidimensionaal geanalyseerd (SAMPC). Hiervoor wordt
een standaardformulier gebruikt waarin aanvullend de volgende gegevens ter
voorbereiding van het EMDO worden ingevuld:
a. Wie brengt een patiënt in (dit kunnen alle deelnemers van het overleg zijn)
b. Wat is precies de vraag aan het EMDO?
c. Welke expertise is daarbij nodig?
De specialist ouderengeneeskunde neemt deel aan periodieke eerstelijns
multidisciplinaire overleggen en geeft advies op grond van de multidimensionale analyse.
Tijdens het overleg wordt een zorg-/behandelplan (inclusief ACP) geformuleerd en een
casemanager aangewezen. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de volledige
behandeling.

Bereikbaarheid
kantoortijden
(8:30u – 17:00u)
Bereikbaarheid
ANW
Verslaglegging

Tijdsbesteding
SO

Zie Module 1

N.v.t.
De POH/huisarts rapporteert over de gegeven adviezen in het (huisartsen)dossier van de
patiënt.
Daarnaast legt de specialist ouderengeneeskunde de adviezen in het eigen dossier (Ysis)
vast, zodat de informatie bij een eventueel vervolg (consultatie) bekend is.
In onderling overleg kunnen afspraken worden gemaakt over gebruik van platforms als
OZOverbindzorg en de Siilo app voor onderlinge communicatie.
Voor een EMDO wordt standaard 30 minuten op de besproken patiënt geregistreerd.

Module 3 – Geriatrisch assessment
Inhoud
De specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist doet op indicatie
onderzoek naar somatisch, functioneel, maatschappelijk, psychisch en communicatief
functioneren in relatie tot participatie in de samenleving. Tevens vindt er
medicatiebeoordeling plaats. Op grond van de multidimensionale analyse geeft de
specialist ouderengeneeskunde / verpleegkundig specialist een schriftelijk advies waarbij
ook advanced care planning wordt meegenomen. Het advies wordt besproken met de
patiënt/vertegenwoordiger, de betrokken casemanager5 en de huisarts. Desgewenst
worden andere professionals ingeschakeld voor nadere diagnostiek of advisering. Het
gegeven advies wordt na een afgesproken termijn multidisiciplinair geëvalueerd en
bijgesteld (module 2 EMDO).
De reguliere huisartsgeneeskundige zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de
huisarts. De betrokkenheid van de specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig
specialist is maximaal 3 maanden. Indien langere tijd betrokkenheid gewenst is wordt
mede-behandeling (module 4) ingezet.
Bereikbaarheid
Bij tussentijdse problemen gerelateerd aan het gegeven advies kan door de huisarts of
kantoortijden
casemanager tijdens kantoortijden contact worden opgenomen met de specialist
(8:30u – 17:00u) ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist, via de ouderenzorgorganisatie die
gekoppeld is aan de huisartsenpraktijk (zie bijlage 1). Voor acute zaken dient de patiënt
en/of diens naaste(n) te allen tijde de huisarts te benaderen.
Bereikbaarheid
Via telefonische consultatie (module 1).
ANW
Verslaglegging
Na afronding van het geriatrisch assessment vindt een mondelinge en schriftelijke
terugkoppeling door de specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist
plaats aan de eigen huisarts. Afhankelijk van onderlinge afspraken wordt hiervoor zo
mogelijk gebruik gemaakt van platforms als OZOverbindzorg of de Siilo app. De huisarts
neemt deze terugkoppeling over in het eigen dossier. De rapportage wordt ook
opgenomen in het dossier van de ouderenzorg (Ysis).

5 De rol van casemanager kan ingevuld worden door diverse disciplines zoals een trajectbegeleider, wijkverpleegkundige,

POH-ouderen

Tijdsbesteding
SO

Voor een geriatrisch assessment wordt altijd minimaal 4 uur tijd geregistreerd door de
deskundige uit de ouderenzorg.

Module 4: Mede-behandeling tijdens kantooruren
Inhoud
Deze module wordt altijd vooraf gegaan door module 3 waarbij een gericht advies wordt
opgesteld. Voor de onderdelen waarop mede-behandeling wordt ingezet conform het
advies dat in module 3 is gegeven, wordt een zorg-/behandelplan gemaakt. In het zorg/behandelplan wordt duidelijk vastgelegd voor welke onderdelen de specialist
ouderengeneeskunde / verpleegkundig specialist als regiebehandelaar optreedt en voor
welke onderdelen van de behandeling de huisarts verantwoordelijk blijft. Met de patiënt
en vertegenwoordiger worden afspraken gemaakt rondom Advance Care Planning. Het
zorg-/behandelplan wordt minimaal 2x per jaar multidisiciplinair geëvalueerd en
bijgesteld. Vanwege de kenmerken van de patiënten en de hoog-complexe zorg kan de
medebehandeling van blijvende aard zijn.

Bereikbaarheid
kantoortijden
(8:30u – 17:00u)

Bereikbaarheid
ANW

Verslaglegging

Tijdsbesteding
SO

Indien als onderdeel van de medebehandeling de specialist ouderengeneeskunde
medicatie voorschrijft, dan gebeurt dat bij voorkeur door direct contact van de specialist
ouderengeneeskunde met de betreffende apotheek. Dit is op dit moment nog niet
ingeregeld voor de gehele regio en vraagt nog afstemming tussen apotheken en
specialisten ouderengeneeskunde. Naar aanleiding van deze Regionale Transmurale
Afspraak wordt gewerkt aan een nadere uitwerking van de werkwijze.
Alleen in West-Achterhoek is er een afspraak met de dienstapotheek voor
medicatievoorschriften tijdens ANW-uren, zie hiervoor bijlage 2.
Zolang deze afspraken er niet zijn, zal de specialist ouderengeneeskunde zowel
mondeling als schriftelijk een medicatieadvies aan de huisarts geven, zodat de huisarts
vervolgens de medicatie kan voorschrijven.
Voor acute en minder acute zaken op het domein waarvoor de specialist
ouderengeneeskunde / verpleegkundig specialist eindverantwoordelijk is, kan de patiënt
en zijn naaste(n) tijdens kantoortijden door de huisartsvoorziening (doksterassistente) na
een eerste triage worden doorverwezen naar specialist ouderengeneeskunde /
verpleegkundig specialist, via de ouderenzorgorganisatie die gekoppeld is aan de
huisartsenpraktijk (zie bijlage 1). Voor de huisarts en casemanager1 geldt dat zij tijdens
kantoortijden altijd rechtstreeks contact op kunnen nemen met de specialist
ouderengeneeskunde / verpleegkundig specialist, via ouderenzorgorganisatie die
gekoppeld is aan de huisartsenpraktijk.
Gedurende de ANW-uren kan na eerste (telefonische) triage door de dienstdoende
huisarts consultatie plaatsvinden bij de specialist ouderengeneeskunde (zie module 1).
De bevindingen en adviezen worden door de dienstdoende specialist
ouderengeneeskunde gerapporteerd in het digitaal dossier (Ysis) en door de
dienstdoende huisarts schriftelijk terug gerapporteerd aan de eigen huisarts.
Het zorg-/behandelplan en de tussentijdse contactmomenten worden door de specialist
ouderengeneeskunde / verpleegkundig specialist gerapporteerd in het digitaal dossier
Ysis. De huisarts rapporteert in het eigen dossier over alle andere zaken. In onderling
overleg kunnen afspraken worden gemaakt over gebruik van platforms als
OZOverbindzorg en de Siilo app voor onderlinge communicatie.
Afhankelijk van de afspraken over de medebehandeling in het zorg-/behandelplan

Module 5: RM-beoordeling
Voor deze module wordt verwezen naar de Procedure Rechterlijke machtiging in kader van WZD. Deze is
onderdeel van afspraken tussen VVT aanbieders en GGNet in de regio Achterhoek aangaande procedure IBS en
RM in kader WZD. Deze afspraken zijn beschikbaar via deze link:
https://www.netwerkouderenachterhoek.nl/wp-content/uploads/2022/03/01-Afspraken-VVT-aanbieders-enGGNet-mbt-IBS-crisis-en-RM-Versie-.pdf.

Bijlage 1 – Overzicht contactgegevens ouderenzorg per huisartsenpraktijk
Tijdens kantoortijden:
Tijdens ANW:

Gemeente

Via medisch secretariaat van de ouderenzorgorganisatie die gekoppeld is aan de
huisartsenpraktijk, zie onderstaande tabel.
Rechtstreeks naar de dienstdoende specialist ouderengeneeskunde (van Careaz,
Marga Klompé of Sensire) via 088 – 260 79 95.
!! Uitgezonderd: bewoners in de volgende gemeente, kernen en woonvoorzieningen
(verzorgingsgebied Azora):
Gemeente Oude IJsselstreek
’s-Heerenberg/Lengel/Stokkum/Azewijn
Zelhem/Halle
Zorgvilla De Ooijman, Gaanderen
Herbergier Doetinchem
Activiteitenboerderij Rutgers Aalten
voor deze inwoners is bereikbaarheid tijdens ANW via Azora locatie Antonia:
0315 - 338 111. Zij kunnen doorverbinden naar de dienstdoende SO van Azora.

Plaats

Huisartsenpraktijk/
woonvoorziening

Ouderenzorgorganisatie

Telefoonnummer Specialist
(medisch
ouderengeneessecretariaat)
kunde

Aalten

Aalten

Kluitman

Marga Klompé

0543 – 54 64 58

Rini Eringfeld

Aalten

Aalten

Het Station

Marga Klompé

0543 – 54 64 58

Nicole Haarman

Aalten

Aalten

De Weef

Marga Klompé

0543 – 54 64 58

Rini Eringfeld

Aalten

Aalten

Koeweide

Marga Klompé

0543 – 54 64 58

Rini Eringfeld

Berkelland

Beltrum

Huisartspraktijk Beltrum

Nog geen afspraken

Berkelland

Borculo

De Berkel

Careaz

088 – 110 60 00

Han van Meerten

Berkelland

Borculo

De Bongerd

Careaz

088 – 110 60 00

Han van Meerten

Berkelland

Borculo

De Waterster

Careaz

088 – 110 60 00

Han van Meerten

Berkelland

Eibergen

Kwee e.a.

Marga Klompé

0544 – 47 34 53

Niels ter Haar

Berkelland

Eibergen

Berendsen

Marga Klompé

0544 – 47 34 53

Niels ter Haar

Berkelland

Eibergen

De IJsvogel

Marga Klompé

0544 – 47 34 53

Niels ter Haar

Berkelland

Eibergen

Venderink

Marga Klompé

0544 – 47 34 53

Niels ter Haar

Berkelland

Eibergen

Boting-Klomp

Marga Klompé

0544 – 47 34 53

Niels ter Haar

Berkelland

Neede

Neede

Marga Klompé

0544 – 47 34 53

Niels ter Haar

Berkelland

Ruurlo

Sportel/Nikkels/Klein
Horsman/Koelewijn

Sensire

0314 – 35 62 12

Marco Repko

Oost Gelre

Groenlo

Huize Sonnevanck (Eminent)

Marga Klompé

0544 – 47 34 53

Niels ter Haar

Oost Gelre

Groenlo

Den Papendiek

Nog geen afspraken

Oost Gelre

Groenlo

Van der Holst

Nog geen afspraken

Oost Gelre

Lichtenvoord
e

Jansen

Careaz

088 – 110 60 00

Elbert Vermaak

Oost Gelre

Lichtenvoord
e

Huisartenpraktijk Oost Gelre

Careaz

088 – 110 60 00

Elbert Vermaak

Oost Gelre

Lichtenvoord
e

Richtershagen

Careaz

088 – 110 60 00

Elbert Vermaak

Verpleegkundig
specialist

Oost-Achterhoek

Henriette Bakker

Henriette Bakker

Gemeente

Plaats

Huisartsenpraktijk/
woonvoorziening

Ouderenzorgorganisatie

Telefoonnummer Specialist
(medisch
ouderengeneessecretariaat)
kunde

Verpleegkundig
specialist

Oost Gelre

Zieuwent

Huisartsenpraktijk Zieuwent

Nog geen afspraken

Winterswijk

Winterswijk

Doktershof

Marga Klompé

0543 – 54 64 58

Nicole Haarman

Joyce te Rietmole

Winterswijk

Winterswijk

Boer Balink

Marga Klompé

0543 – 54 64 58

Nicole Haarman

Winterswijk

Winterswijk

Van de Sandt

Marga Klompé

0543 – 54 64 58

Irene van Oene

Winterswijk

Winterswijk

Van Noort

Marga Klompé

0543 – 54 64 58

Stefanie van
Zuilekom

Winterswijk

Winterswijk

Besselink

Marga Klompé

0543 – 54 64 58

Nicole Haarman

Winterswijk

Winterswijk

‘t Manschot

Nog geen afspraken

Winterswijk

Winterswijk

Schaapskamp

Nog geen afspraken

Bronckhorst

Hengelo

Het Raadhuis (Steeneveld)

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Bronckhorst

Hengelo

’t Zand (Janssen/Gerritsen)

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Bronckhorst

Hengelo

Huize Sonnevanck

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Bronckhorst

Hummelo en
Keppel

Mast/Nierkens

Sensire

0314 – 35 62 12

Marco Repko

Bronckhorst

Keijenborg

Ter Horst

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Bronckhorst

Laag Keppel

Gouden Leeuw

Sensire

0314 – 35 62 12

Marco Repko

Bronckhorst

Steenderen

Lofvers

Andere organisatie

Bronckhorst

Vorden

Albers/Tanis

Sensire

0314 – 35 62 12

Evelyn Lemmens

Bronckhorst

Vorden

Jong

Sensire

0314 – 35 62 12

Evelyn Lemmens

Bronckhorst

Vorden

Meinsma

Sensire

0314 – 35 62 12

Evelyn Lemmens

Bronckhorst

Halle

Bulten

Azora

0315 – 33 81 64

Jan van der Waaij

Karin de Jager

Bronckhorst

Zelhem

Pelikaan
(Smulders/Velthausz)

Azora

0315 – 33 81 64

Jan van der Waaij

Karin de Jager

Bronckhorst

Zelhem

Burger/van der Wielen

Azora

0315 – 33 81 64

Jan van der Waaij

Karin de Jager

Bronckhorst

Zelhem

Gouden Leeuw

Azora

0315 – 33 81 64

Jan van der Waaij

Karin de Jager

Doetinchem

Doetinchem

Herbergier

Azora

0315 – 33 81 64

Jan van der Waaij

Karin de Jager

Doetinchem

Doetinchem

Dichteren (Bulten/Holtman)

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Doetinchem

Doetinchem

Snelder

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Doetinchem

Doetinchem

EMC de Raad
(Willink/Hondorp/van Mill)

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Doetinchem

Doetinchem

Van Rijn

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Doetinchem

Doetinchem

Liesveld/ter Wiel

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Doetinchem

Doetinchem

’t Huys (Mast/Jonkers)

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Doetinchem

Doetinchem

Ellis

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Doetinchem

Doetinchem

GC Hof van Cambridge
(Klop/Nieuwenhuis/Vrielink)

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Doetinchem

Doetinchem

Atrium 2000 (Rottschafer)

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Doetinchem

Doetinchem

Pasma

Nog geen afspraken

Doetinchem

Doetinchem

Het Atrium (Yakub)

Nog geen afspraken

Doetinchem

Wehl

Bergers/Tomesen

Sensire

0314 – 35 62 12

Marco Repko

West-Achterhoek

Rachel Kwak

Gemeente

Plaats

Huisartsenpraktijk/
woonvoorziening

Ouderenzorgorganisatie

Telefoonnummer Specialist
(medisch
ouderengeneessecretariaat)
kunde

Verpleegkundig
specialist

Doetinchem

Gaanderen

Noort/vd Pol

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Doetinchem

Gaanderen

De Pelgrim (Hafterkamp)

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Doetinchem

Gaanderen

Zorgvilla De Ooijman

Azora

0315 – 33 81 64

Maria Schenning

Karin de Jager

Montferland

’s-Heerenberg Hoogsteder/Timmers/de Roo

Azora

0315 – 33 81 64

Josine ten Have

Janice Deckert
Karin de Jager

Montferland

’s-Heerenberg Eggers/Heijkamp

Azora

0315 – 33 81 64

Josine ten Have

Janice Deckert
Karin de Jager

Montferland

Kilder

Karsijns/Verweij

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Montferland

Zeddam

De Timp (Hundscheid/vd
Meulen)

Sensire

0314 – 35 62 12

Janny Ho

Rachel Kwak

Montferland

Beek

Gilijamse

Nog geen afspraken

Oude IJsselstreek Gendringen

Schreurs

Azora

0315 – 33 81 64

Anne Geven

Karin de Jager

Oude IJsselstreek Silvolde

Wolswijk/Dor

Azora

0315 – 33 81 64

Josine ten Have

Karin de Jager

Oude IJsselstreek Terborg

Het Borgse Huis (ter
Braak/Blokhuis/Termeer)

Azora

0315 – 33 81 64

Josine ten Have

Karin de Jager

Oude IJsselstreek Terborg

IJsselpoort (Boer)

Azora

0315 – 33 81 64

Josine ten Have

Karin de Jager

Oude IJsselstreek Terborg

Herbergier

Azora

0315 – 33 81 64

Josine ten Have

Karin de Jager

Oude IJsselstreek Ulft

Oomen/Schalkwijk

Azora

0315 – 33 81 64

Anne Geven

Karin de Jager

Oude IJsselstreek Ulft

Van der Ben, van der Wal,
Metzemaekers,
Metzemaekers, Ridder, Van
Rijssel

Azora

0315 – 33 81 64

Anne Geven

Karin de Jager

Oude IJsselstreek Varsseveld

Van Dijk

Azora

0315 – 33 81 64

Carla Molthof

Anita Alefs

Oude IJsselstreek Varsseveld

Van Weel

Azora

0315 – 33 81 64

Carla Molthof

Anita Alefs

Oude IJsselstreek Varsseveld

Oosterloo

Azora

0315 – 33 81 64

Carla Molthof

Anita Alefs

Aalten

Aalten

Activiteiten Boerderij Rutgers Azora

0315 – 33 81 64

Josine ten Have

Karin de Jager

Aalten

Dinxperlo

Schuurman/Teunissen

Careaz

088 – 110 60 00

Han van Meerten

Karin de Jager

Aalten

Dinxperlo

Whemerhof (De
Boer/Martens)

Careaz

088 – 110 60 00

Elbert Vermaak

Karin de Jager

Bijlage 2 – Werkwijze voorschrijven medicatie door specialist
ouderengeneeskunde als onderdeel van module 4 Mede-behandeling
Afspraak West-Achterhoek tijdens ANW-uren
Indien als onderdeel van de medebehandeling door de specialist ouderengeneeskunde (SO) medicatie wordt
voorgeschreven, dan kan de SO dit doen door het sturen van een e-mail naar apotheek Oude IJssel
(apotheekoudeijssel@ezorg.nl). Hierin dient (naast medicament en dosering en aantal) in ieder geval vermeld
te staan: naam patiënt, BSN, adres, actueel medicatieoverzicht (bij geen LSP). Als dit medicatieoverzicht niet
wordt verstuurd, dan kan de apotheek geen interacties checken en is de voorschrijvend arts hier zelf
verantwoordelijk voor. De SO is verantwoordelijk voor het gemaakte recept. De SO legt het
medicatievoorschrift ook altijd schriftelijk vast in het dossier van patiënt. Tevens informeert de SO de huisarts.
Overig
Voor Oost-Achterhoek en tijdens kantoortijden wordt nog gewerkt aan een nadere uitwerking van de
werkwijze.

