
Zorgprogramma 
voor Ouderen

Vragen en suggesties 
Heeft u na het lezen van deze folder 
nog vragen of opmerkingen? Neem  
dan contact op met de huisartsen-
praktijk.

Contactgegevens: 

De deelnemende praktijken zijn 
aangesloten bij Zorggroep DOH.

Zorggroep DOH is een organisatie
van huisartsenpraktijken, die in 
samenwerking met andere gespeciali-
seerde zorgaanbieders kwalitatief 
hoogwaardige zorg biedt. 
DOH organiseert de samenwerking 
tussen uw huisartspraktijk en de 
andere zorgaanbieders.

Welkom 
bij uw zorg-
programma!



Welkom bij het zorgprogramma 
U wilt graag zo lang mogelijk en in 
goede gezondheid zelfstandig door 
het leven gaan. Ook uw huisarts vindt 
dat belangrijk. Daarom werken we in 
onze praktijk met een zorgprogramma 
voor ouderen. Daarmee kunnen we u 
ondersteunen. Bij de uitvoering van 
het zorgprogramma krijgt de huisarts 
hulp van de praktijkondersteuner of 
van een verpleegkundig specialist ou-
derenzorg. Zij werken ook bij de huis-
artsenpraktijk.  Daarnaast zijn er nog 
andere hulpverleners en organisaties 
bij het zorgprogramma betrokken. 

Waarom? 
Het doel van het zorgprogramma voor 
ouderen is dat u zelfstandig thuis kunt 
blijven wonen en leven, zo gezond en 
prettig mogelijk. 

Voor wie? 
Het programma is bedoeld voor 
ouderen vanaf 75 jaar die kwetsbaar 
zijn vanwege gezondheidsproblemen 
in combinatie met extra zorgbehoefte. 

Wat kunt u verwachten?
De huisarts spreekt met u over deel-
name aan het zorgprogramma. Als u 
wilt meedoen, maakt de praktijkon-
dersteuner of verpleegkundig spe-
cialist ouderenzorg een afspraak bij 
u thuis. Tijdens deze kennismaking 
worden uw vragen en klachten op 
een rijtje gezet. Ook gaat het over 
uw wensen en mogelijkheden. Als u 
dit fijn vindt, kan uw mantelzorger bij 
het gesprek aanwezig zijn. 
Op basis van het kennismakingsge-
sprek ontvangt u een voorstel voor 
passende ondersteuning. Hierbij 
kunnen meerdere hulpverleners 
betrokken worden. Dit voorstel heet 
een persoonlijk zorgplan. We gaan 
alleen met het plan aan de slag als 
u het heeft goedgekeurd.  

Samenwerking 
In het zorgprogramma werken uw 
huisarts en de praktijkondersteuner 
of verpleegkundig specialist samen 
met andere hulpverleners en orga-
nisaties. Voorbeelden hiervan zijn 
thuiszorg, fysio- en ergotherapeut, 
diëtist en specialist ouderengenees-
kunde. Ook wordt  samengewerkt 
met gemeentelijke voorzieningen of 
met dagbesteding van welzijns- en 
vrijwilligersorganisaties. Afhankelijk 
van wat u wenst en nodig heeft, 

schakelen we de juiste organisatie of 
persoon in. Zo krijgt u ‘zorg op maat’. 

Het zorgplan bespreken 
Na ongeveer drie maanden nodigen 
we u, en eventueel ook uw mantel-
zorger, uit om het zorgplan te komen 
bespreken. We zitten dan samen 
aan tafel: de huisarts, de praktijk-
ondersteuner of verpleegkundig 
specialist, een specialist ouderenge-
neeskunde en andere hulpverleners 
die bij uw zorg betrokken zijn. We 
bespreken hoe het de afgelopen 
maanden is gegaan. Ook kijken we 
samen naar de toekomst. Als dit 
nodig is, stellen we het persoonlijk 
zorgplan bij. 

Mantelzorg  
Een mantelzorger kan belangrijk 
zijn in uw dagelijks leven. Daarom 
willen we uw mantelzorger graag 
betrekken bij de uitvoering van het 
zorgplan. Dit kan op verschillende 
manieren. Bijvoorbeeld door uitleg 
te geven over uw zorgplan. Of door 
ondersteuning te bieden als hij/zij 
een deel van de zorg op zich neemt. 
Wij betrekken uw mantelzorger er 
alleen bij als u dit zelf wilt. 

Kosten 
Aan de begeleiding vanuit het 
zorgprogramma zijn geen kosten 
verbonden. Wel moet u er rekening 
mee houden dat bepaalde medische 
handelingen, zoals laboratoriumon-
derzoek, en sommige medicijnen 
onder het eigen risico vallen. 
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U ontvangt deze folder 
omdat u deelneemt aan 
het Zorgprogramma 
voor Ouderen. In de 
folder staat wat het 
zorgprogramma inhoudt 
en wat u kunt verwachten. 

Welkom 
bij uw 
zorgprogramma! 


