Waarom deze uitnodiging?

Wat houdt het gesprek in?

We worden met z’n allen steeds
ouder. Vaak zal de behoefte aan
zorg toenemen. Het is verstandig
om hier tijdig rekening mee te
houden.
Samen met u willen wij kijken of
er behoefte is aan extra zorg en
wat u daarin dan belangrijk vindt.
Daarvoor heeft uw huisarts
mogelijk aanvullende gegevens
nodig.

De praktijkondersteuner zal met u
een aantal vragen doornemen.
Verschillende aspecten van
gezondheid en welzijn komen aan
de orde.
U kunt daarbij bijvoorbeeld
denken aan medicijngebruik,
geheugenproblemen, gevaar om
te vallen, zelfstandig wonen,
maaltijdvoorziening, incontinentie
en eenzaamheid.

De praktijkondersteuner zal u
ongeveer een week van te voren
bellen of u open staat voor dit
gesprek.
U kunt het natuurlijk ook
aangeven als u bezwaar heeft.

Daarom wil onze
praktijkondersteuner
Mariëlle van Gastel, graag een
huisbezoek bij u afleggen.

De praktijkondersteuner
bespreekt de gegevens met uw
eigen huisarts. Samen met u
kijken zij of er verbeteringen in uw
situatie wenselijk zijn.

De praktijkondersteuner
bespreekt meteen met u wat de
stand van zaken is en wat het
vervolg zal zijn.

Zo nodig worden hierbij ook
andere hulpverleners betrokken..
Denkt u bijvoorbeeld aan de
thuiszorg, het maatschappelijk
werk, Welzijn de Meierij of de
specialist ouderengeneeskunde.

Het gesprek en het vervolg
Het gesprek duurt ongeveer 45
minuten.

Wat kunt u zelf doen?
- Kijk of de geplande datum en
tijd u uitkomt.
Zo niet, dan kunt u een nieuwe
afspraak met de
praktijkondersteuner maken via
telefoonnummer:
0413-472530
- Wellicht hebt u zelf nog vragen
over bijvoorbeeld uw medicatie
of over uw gezondheid :
noteert u deze en stel de
vragen gerust als de
praktijkondersteuner bij u is.
- Ook maakt de
praktijkondersteuner een
overzicht van alle medicijnen
die u in huis heeft. Wilt u deze
klaarleggen? Denk aan
tabletten, capsules, drankjes,
puffers, verstuivers, crèmes,
oogdruppels, enzovoort.

Alle medicijnen wil zeggen:
- medicijnen die zijn
voorgeschreven door uw
huisarts, specialist of door
anderen;
- homeopathische middelen,
kruiden, vitamines;
- medicijnen die u bij de drogist
of supermarkt hebt gekocht;
- medicijnen die u niet meer slikt.

Aanwezigheid Mariëlle
Maandag en woensdag ochtend
Dinsdag en donderdag hele dag

Laan ten Bogaerde 6
5491 GC Sint-Oedenrode
Telefoon (0413) 47 25 30

www.vanjaarsveldentersmette.praktijkinfo.nl
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