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Gezondheidscentrum Marne
In het gezondheidscentrum Marne zijn 6 huisartsenpraktijken gevestigd met de 

huisartsen Parlevliet & Waasdorp; Tjin-a-Ton & Frakking; Boodt; van Kralingen; 

van ’t Grunewold en de 6e praktijk. Daarnaast vindt u er o.a. Apotheek Marne, 

Thuiszorg Brentano, Fysiotherapie Dekker, de ouderenadviseur van Vita Welzijn. 

Zij werken nauw met elkaar samen. 

De medewerkers van al deze praktijken hebben als doel u persoonlijke en 

kwalitatief goede zorg te leveren, waarbij de patiënt zoveel mogelijk de regie 

behoudt over het eigen zorgproces.

Bij deze samenwerking maken de zorgverleners gebruik van een gezamenlijk 

registratiesysteem. Natuurlijk gebeurt dat tegenwoordig via de computer. Alleen 

zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg in het kader van het zorgprogramma 

‘Kwetsbare ouderen’, kunnen de voor hen relevante gegevens inzien. Uiteraard 

zijn alle zorgverleners gebonden aan het beroepsgeheim.

U dient als patiënt toestemming te geven voor de registratie van uw 

gegevens in dit systeem. Deze toestemming kunt u geven aan de huisarts of 

praktijkondersteuner.
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Zorgprogramma
Ouderen

Persoonlijke zorg in een deskundig en goed georganiseerd centrum



        

 
 

  

        

 
 

  
De huisarts en andere zorgverleners betrokken bij dit zorgprogramma zullen 

uw gegevens volledig in overeenstemming met de afspraken behandelen. Het 

samen in één dossier werken door verschillende zorgverleners, maakt het voor 

ons makkelijker om de zorg die u nodig heeft zo goed mogelijk af te stemmen.  

Daarnaast worden uw gegevens alleen voor anonieme rapportages gebruikt.

NB - Indien u geen toestemming wilt geven, heeft dat geen enkele invloed op 

uw behandeling.

   Ik verleen wel/geen* toestemming om mijn gegevens voor een 

gemeenschappelijke registratiesysteem ter beschikking te stellen aan de 

zorgverleners betrokken bij dit zorgprogramma.

   Ik verleen wel/geen* toestemming om tijdens het overleg met alle 

betrokken zorgverleners besproken te worden.

         (*  s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.) 

Voorletters:

Achternaam:

Geboortedatum:

Naam huisarts:

Plaats: 

Datum:

Handtekening:

Uw huisarts of praktijkverpleegkundige heeft u geadviseerd om deel te 

nemen aan het zorgprogramma Kwetsbare ouderen. In deze folder leggen 

we u uit wat het programma inhoudt, zodat u een weloverwogen besluit 

kunt nemen over uw deelname aan dit zorgprogramma.

Ouderen worden kwetsbaarder. Deze toename van kwetsbaarheid is een 

gevolg van de opeenstapeling van ingrijpende gebeurtenissen, zoals 

verlies van inkomen, verlies van maatschappelijk zinvolle rollen, verlies 

van vrienden en geliefden, maar ook verlies van lichamelijke en geestelijke 

kracht.

Door afname van uw krachten gecombineerd met ouderdoms-

aandoeningen zoals bijvoorbeeld artrose en geheugenstoornissen wordt u 

meer hulpbehoevend en afhankelijker van anderen: meestal familie, buren 

en de professionele zorg.

Dit is een geleidelijk proces en kan, als niemand het opmerkt, tot grote 

lichamelijke en geestelijke problemen leiden.

Het programma Kwetsbare ouderen
U wordt of bent reeds door de praktijkverpleegkundige van uw huisarts 

benaderd en gevraagd om aan dit programma deel te nemen. Zij bezoekt u thuis 

of u kunt op het spreekuur komen in de praktijk.

Tijdens dit bezoek bespreekt de praktijkverpleegkundige uw gezondheid 

en welbevinden en uw zorgvragen. Ze kijkt samen met u of en tegen welke 

problemen u aanloopt en of daar eventueel hulp bij nodig is. Zij neemt met 

u een heleboel vragen door om te horen hoe het met uw gezondheid is 

gesteld. Uw eet- en drinkpatroon, uw lichamelijke activiteiten, uw gehoor en 

uw zichtvermogen worden besproken. Mogelijk komt uw sociale situatie ook 

aan de orde, met name of u behoefte heeft aan meer contact of dat u zelf 

vindt dat u eenzaam bent. Daarnaast bespreekt ze hoe het met uw geheugen 

gaat. Aanvullend lichamelijk onderzoek zoals het meten van de bloeddruk 

en het bepalen van uw gewicht kan ook plaatsvinden. Als er sprake van 

vergeetachtigheid is kan er ook een geheugentest plaatsvinden.

Als het nodig is, worden er andere zorgverleners bij uw zorg betrokken 

zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, ouderenadviseur en/of specialist 

ouderengeneeskunde. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met u.

Doel van het zorgprogramma 
Met dit programma willen wij u helpen om zo lang mogelijk en zo prettig 

mogelijk zelfstandig te wonen en zoveel mogelijk het leven te leiden zoals u 

dat wenst. De praktijkverpleegkundige/casemanager/wijkverpleegkundige 

bezoeken u regelmatig en één van hen zal de nodige zorg, zoals die intern 

en met u is besproken, inschakelen en coördineren. Zij is de spil in het zorg-

programma en houdt contact met de andere zorgverleners die betrokken zijn bij 

uw zorg. Zij is uw aanspreekpunt en werkt altijd nauw samen met de huisarts.

De kosten
Begeleiding van de huisarts en de praktijkondersteuner vallen onder de 

basisverzekering net zoals 10 uur ergotherapie per jaar. Fysiotherapie valt onder 

de aanvullende verzekering en de vergoeding is afhankelijk van uw polis.

Als u twijfels heeft over vergoedingen, vraag het aan uw zorgverleners zelf. 

Zij kunnen in hun computersysteem direct zien hoe u verzekerd bent. U kunt 

uiteraard ook uw zorgverzekeraar bellen.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet deze te stellen 

aan uw huisarts of praktijkverpleegkundige.

Toestemmingsformulier
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