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Voor complexe  
zorgvragen van  
thuiswonende ouderen

Consultvragen
U kunt ons benaderen voor vragen  
met betrekking tot:
• Cognitieve problemen
•  Gedrags- en stemmingsproblemen
• Polyfarmacie
•  Plotselinge knik in het functioneren
• Overbelasting mantelzorger
•  Dilemma’s bij complexe somatische  

problematiek
•  Inzicht in de problematiek en  

zorgvraag van een cliënt
• Vallen

Bij twijfel of verwijzing zinvol is neem  
dan telefonisch contact met ons op.

De behandelaren van ONZe (Ouderengeneeskundig Netwerk Zuidoost eerste-
lijn) staan voor u klaar in de zorg voor kwetsbare ouderen. Wij zijn specialisten 
ouderengeneeskunde (SO’s) en (GZ)-psychologen die werken bij verschillende 
(zorg)organisaties in Utrecht Zuidoost. Naast ons werk in verpleeghuizen  
behandelen wij cliënten in de eerste lijn in aanvulling op de huisartsgenees-
kundige zorg. Wij werken vanuit een mobiel cq. ambulant geriatrisch team  
en zetten de gewenste expertise en deskundigheid in. 

Met onze samenwerking zijn wij een centraal aanspreekpunt voor andere  
zorgverleners.

ONZe is bedoeld voor consultatie tijdens 
kantooruren. Een uitsluitingscriterium kan  
comorbiditeit, psychiatrie en verslavings-
problematiek zijn. Neem daarom bij twijfel 
contact met ons op. 



Contact
Verwijzingen via zorgdomein
U kunt onze behandelaren bereiken via  
zorg domein. Bij een korte-termijnconsult  
is het ook nodig even met de be treffende  
SO of (GZ)-psycholoog te bellen. 

Naar wie kan ik verwijzen?
Contactgegevens SO en psycholoog:

Uiteraard kunt u ook terecht bij  
de andere SO’s en psychologen  
die aangesloten zijn bij ONZe.  

Aan te leveren door huisarts
De behandelaar van ONZe heeft met  
toestemming van de cliënt meerdere  
gegevens nodig, te versturen  
via zorgdomein. 

Praktijkvoorbeeld ‘Niet alles is  
wat het lijkt’
Een huisarts verwees een patiënt voor 
cognitief onderzoek. Uit het geriatrisch 
assessment kwam echter naar voren  
dat er sprake was van de ziekte van  
Parkinson. Er vond terugkoppeling naar 
de huisarts plaats en de medicatie van  
de cliënt werd aangepast. Daarop  
verdween het probleem van de cognitie  
naar de achtergrond.

Hoe werkt het?

CONSULT NODIG?

KORTE-TERMIJNCONSULT? **

JA

Huisarts belt 
SO* en stuurt 
verwijzing met 
cliëntgegevens 
via zorgdomein.

SO pakt 
verwijzing op.

SO stuurt  
conclusie met  

behandeladvies 
naar huisarts.

Huisarts stuurt 
SO verwijzing 

met cliënt - 
gegevens via 
zorgdomein.

SO pakt 
verwijzing op.

SO stuurt  
conclusie met 

behandel advies 
naar huisarts.

NEE

*    Overal waar SO staat, kan ook psycholoog gelezen 
worden.

**  Korte-termijnconsult; denk bijvoorbeeld aan vragen 
m.b.t. hevige gedragsproblemen bij dementie of een 
pre-terminale situatie waarbij acuut handelen nodig is.
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