Medische dienst bij SVRZ

Specialisten in de ouderengeneeskunde

P
 hysician assistants
Physician assistants zijn verpleegkundigen of behandelaren
die een masteropleiding hebben gevolgd na hun HBO-opleiding.
Physician assistants hebben een brede medische kennis en
ervaring en zijn speciaal opgeleid om veel voorkomende taken
van artsen over te nemen. Bij SVRZ werken er physician
assistants op de afdelingen geriatrische revalidatie. Daar bieden
zij zelfstandig medische zorg. Ook physician assistants roepen
de hulp in van een specialist ouderengeneeskunde voor
medische behandelingen die buiten hun expertise vallen.
D
 oktersassistenten en medisch secretaresses
De doktersassistenten en medisch secretaresses van de
medische dienst zorgen voor praktische en administratieve
ondersteuning. Ze beantwoorden uw telefonische vragen en
beheren de medicijnvoorraad. Zij onderhouden de contacten
met huisartsen, medisch specialisten en apothekers voor
het aanvullen van medische informatie in de cliëntendossiers.
Ook houden zij de agenda’s van de behandelaren bij en
plannen ze vergaderingen, evaluaties en afspraken. Ten slotte
verrichten zij verpleegtechnische handelingen zoals oren
spuiten, INR prikken bij trombose en de griepprik plaatsen.

Opleidingsinstelling
SVRZ is een erkende opleidingsinstelling. Dat betekent dat specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, verpleegkundig specialisten AGZ en physician assistants
hun stages of coschappen bij ons kunnen lopen. Wij bieden daarnaast verpleegkundig specialisten AGZ de mogelijkheid om zich op te leiden tot verpleegkundig
specialist GGZ. Dit doen we samen met Emergis.

‘Dag en nacht medische zorg,
dat geeft een veilig gevoel’

Doordat we deze opleidingsplaatsen bieden, kan het voorkomen dat u door
verschillende mensen behandeld wordt. Maar de aanwezigheid van studenten
heeft grote voordelen. Zij beschikken over de meest actuele kennis en hebben
een frisse blik op hun vakgebied. Zij dagen ons uit om die openheid te combineren
met de ervaring die wij in huis hebben. Voor onze medewerkers is dit weer een
kans om zich verder te ontwikkelen. Zo blijven we bouwen aan de kwaliteit van
ons medisch team om ook in de toekomst de continuïteit van zorg te kunnen
garanderen.
Heeft u vragen over uw behandeling? Neemt u dan contact op met uw
regie-voerend behandelaar.

Wilt u meer informatie?
Voor vragen aan de behandelaren van de medische dienst kunt u contact
opnemen met de doktersassistenten. Zij helpen u graag verder.
Regio de Bevelanden
T: 088-887 2066
E: doktersassistentestv@svrz.nl

Regio Walcheren
T: 088-887 1118
E: doktersassistentesgh@svrz.nl

Regio Zeeuws-Vlaanderen
T: 088-887 3036
E: doktersassistentzv@svrz.nl

Regio Tholen
T: 088-887 4038
E: doktersassistentesta@svrz.nl

Ambulant geriatrisch team
T: 06-12223420
E: verwijzers@svrz.nl

Huntington poli
T: 06-12223420
E: huntingtonda@svrz.nl

Heeft u een vraag voor het management van de medische dienst?
Neemt u dan contact op met de staffunctionaris van de medische dienst.
T 088 887 1000.
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De medische dienst van SVRZ staat 24 uur per dag en 7 dagen
per week voor u klaar. SVRZ heeft verschillende teams van
professionals met specifieke kennis en ervaring in de zorg voor
ouderen en chronisch zieken. Ook huisartsen in de regio kunnen
gebruikmaken van deze kennis om kwetsbare ouderen die thuis
wonen bij te staan. De medische dienst van SVRZ werkt in de
regio’s Walcheren, de Bevelanden, Tholen en Zeeuws-Vlaanderen.

Onze visie op ouderenzorg
Onze medische dienst biedt zorg en behandeling aan kwetsbare ouderen en
chronisch zieken. We vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat u zoveel
mogelijk zelf kunt blijven doen. En dat u zich zowel lichamelijk, geestelijk als
sociaal prettig voelt. Wij willen bijdragen aan uw welzijn en ervoor zorgen dat
u zo goed mogelijk kunt functioneren. Daarom kijken we niet alleen naar het
probleem dat u ervaart, maar richten wij ons op het totaalbeeld.

Wat kunt u van ons verwachten?
Een helder behandelplan
Als u voor het eerst bij SVRZ komt, bespreken we met u en/of met uw
vertegenwoordiger wat de behandelmogelijkheden zijn. De afspraken
die we maken leggen we vast in het behandelplan. Minimaal twee keer
per jaar evalueren we deze afspraken. En als het nodig is stellen we ze bij.
Efficiënte

samenwerking
Ouder worden gaat helaas vaak gepaard met een combinatie van
meerdere aandoeningen en klachten. Om u daar zo goed mogelijk

bij te ondersteunen, kijken we bij SVRZ vanuit verschillende vakgebieden
naar uw situatie. Dit heet multidisciplinaire samenwerking. Doordat onze
zorgmedewerkers en behandelaren zo nauw samenwerken, kunnen we
efficiënt inspelen op uw behoeften.

Eén

behandelaar coördineert
Bij opname krijgt u een behandelaar toegewezen die de regie houdt over
uw behandelproces. Wij noemen dat de regie-voerend behandelaar.
Er is dus een persoon die uw aanspreekpunt is en die uw behandeling
coördineert. Dit kan een verpleegkundig specialist zijn, een physician
assistant of een arts (in opleiding). In sommige situaties kan dit ook de
specialist ouderengeneeskunde zijn.
Eén

hoofdbehandelaar
De specialist ouderengeneeskundige is uw hoofdbehandelaar en die is
verantwoordelijk voor het totale medische beleid en uw behandelplan.
Als u opgenomen wordt, krijgt u te horen wie uw hoofdbehandelaar is.
De hoofdbehandelaar werkt nauw samen met de regie-voerend
behandelaar. Samen zorgen zij ervoor dat u de juiste behandeling krijgt.

Wie staan er voor u klaar?
Specialist ouderengeneeskunde
Specialisten ouderengeneeskunde begeleiden en behandelen
kwetsbare ouderen die te maken hebben met meerdere chronische
ziekten. Dit kunnen lichamelijke ziekten zijn, maar ook geheugenstoornissen of een combinatie van beide. Dit zijn bijvoorbeeld
ouderen die revalideren of die veel geneesmiddelen tegelijk
moeten gebruiken. De specialisten ouderengeneeskunde staan
ook ouderen bij die in hun laatste fase van hun leven zitten.
Sommige specialisten ouderengeneeskunde hebben zich verder
gespecialiseerd. Bijvoorbeeld in de revalidatiezorg, dementiezorg,
palliatieve zorg of in de samenwerking met huisartsen in de
eerste lijn. Een aantal van onze specialisten ouderengeneeskunde
is getraind om nieuwe artsen in de ouderenzorg op te leiden.

Artsen
Bij de medische dienst van SVRZ werken naast de specialisten
ouderengeneeskunde, basisartsen, artsen in opleiding en
(voormalig) huisartsen. Sommige artsen hebben ruime kennis
en ervaring in de ouderenzorg. Andere komen die ervaring juist
bij SVRZ opdoen.

Verpleegkundig
specialisten AGZ en GGZ
Verpleegkundig specialisten zijn ervaren verpleegkundigen die
na hun HBO-opleiding nog een masteropleiding hebben gevolgd.
Dit kan zijn in de richting Algemene GezondheidsZorg (AGZ)
en/of Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Zij bieden zelfstandig
medische zorg. Zij doen lichamelijke onderzoeken, stellen
diagnoses en starten behandelingen, bijvoorbeeld met medicijnen.
Voor medische handelingen die buiten hun expertise vallen
roepen ze de hulp in van een specialist ouderengeneeskunde.

