
    

Hoe gaat het met u?Hoe gaat het met u?Hoe gaat het met u?Hoe gaat het met u?    

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, dat  

willen we allemaal. Bij de een gaat dit gemakkelijk, 

de ander kan wel wat hulp gebruiken. Daarom  

heeft uw huisarts aan de wijkverpleegkundige  

gevraagd om bij u op bezoek te gaan met de  

vraag: ‘Hoe gaat het met u?’ 

 

Tijdens dit bezoek brengt de wijkverpleegkundige 

met u, en eventueel een van uw naasten, in kaart  

hoe het met u gaat. Gaat het op een bepaald  

gebied niet zo goed? Dan kunnen we daar iets  

aan doen voordat er grotere problemen ontstaan.  

 

    

Hoe ziet zo’n bezoek eruit?Hoe ziet zo’n bezoek eruit?Hoe ziet zo’n bezoek eruit?Hoe ziet zo’n bezoek eruit?    

Tijdens een gesprek zal de wijkverpleegkundige 

verschillende onderwerpen met u bespreken.  

Denk aan thema’s als uw gezondheid,  

medicijngebruik en eetgewoonten, maar ook 

hoe actief en mobiel u bent, of u wel eens dingen 

vergeet en of u zich wel eens eenzaam voelt.  

 

Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. De 

wijkverpleegkundige kan u adviezen geven, 

bijvoorbeeld over hulpmiddelen die het  

zelfstandig wonen gemakkelijker kunnen maken.  

 

De wijkverpleegkundige bespreekt met de  

huisarts en de specialist ouderengeneeskunde  

wat er uit het gesprek met u naar voren is  

gekomen. Zo blijft uw huisarts goed op de hoogte  

van hoe het met u gaat.  

 

ZorgZorgZorgZorg----    en behandelplanen behandelplanen behandelplanen behandelplan 

Als u ondersteuning nodig heeft bespreken 

wij de mogelijkheden met u. Deze worden  

vastgelegd in een zorg- en behandelplan. U  

kunt daarbij denken aan een verwijzing naar  

een andere hulpverlener, maar ook aan andere 

ondersteuning zoals informele zorg of  

ondersteuning van een eventuele mantelzorger.  

Uw huisarts werkt nauw samen met diverse 

(thuis)zorgorganisaties uit de regio.   

 

 

    

Samenwerken voor betere zorgSamenwerken voor betere zorgSamenwerken voor betere zorgSamenwerken voor betere zorg    

Het gesprek met de wijkverpleegkundige is een  

initiatief van zorggroep Het Huisartsenteam en 

de samenwerkende thuiszorgorganisaties.  

    

PrivacyPrivacyPrivacyPrivacy 

Om de samenwerking met onze 

samenwerkingspartners te optimaliseren werken 

we met een Keten Informatie Systeem. Alleen 

met uw toestemming zullen wij informatie via dit 

systeem delen.  

    

Vragen?Vragen?Vragen?Vragen?    

Heeft u na het lezen van deze folder óf na het  

gesprek met de wijkverpleegkundige nog 

vragen, dan kunt u contact opnemen met uw 

huisarts.    

    

             
 

            

    

                                    
 

Project mede mogelijk gemaakt door CZ/VGZ, 

namens alle zorgverzekeraars.    

“Samen oud worden  
  in ons eigen huis” 



    

    

    

    

    

    

    

    

Het HuisartsenteamHet HuisartsenteamHet HuisartsenteamHet Huisartsenteam    

www.hethuisartsenteam.nl 

    

    

Hoe ervaart u onze zorg?Hoe ervaart u onze zorg?Hoe ervaart u onze zorg?Hoe ervaart u onze zorg?     
Meld u bij uw huisarts of 

via onze website aan voor het  

patiënttevredenheidsonderzoek. 

    

    

GGGGeïnformeereïnformeereïnformeereïnformeerd worden?d worden?d worden?d worden?    

Meld u via de website aan voor onze  

digitale nieuwsbrief en gezondheidstips.  

 

 

Social mediaSocial mediaSocial mediaSocial media 

We zijn ook te vinden op: 

www.facebook.com/HetHuisartsenteam 

www.twitter.com/Huisartsenteam 

 

 

 

   

 

 

Hoe gaat het met u?Hoe gaat het met u?Hoe gaat het met u?Hoe gaat het met u?    

 

“Met een beetje hulp 
voor mezelf blijven zorgen” 

    

Digitale gezondheidstips voDigitale gezondheidstips voDigitale gezondheidstips voDigitale gezondheidstips voorororor    

ouderen en mantelzorgersouderen en mantelzorgersouderen en mantelzorgersouderen en mantelzorgers    

Het Huisartsenteam stuurt twee keer per 

maand een digitale gezondheidstip specifiek 

voor ouderen.  

 

Denk aan tips over dagbesteding, beweging, 

voeding en informatie over hulpmiddelen.  

 

U moet zich hiervoor wel eerst aanmelden via: 

� www.hethuisartsenteam.nl 

� Medische informatie 

� Aanmelden nieuwsbrief en gezondheidstips 


