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Specialist Ouderengeneeskunde
Voor een goede behandeling en begeleiding van ouderen en
chronisch zieken met diverse gezondheidsproblemen, is specifieke
kennis en ervaring van specialisten ouderengeneeskunde nodig. Bij
Liemerije werken zeven specialisten ouderengeneeskunde.

Voor wie?
De specialisten ouderengeneeskunde van Liemerije behandelen en
begeleiden bijvoorbeeld ouderen met (een combinatie van) ziekten als
diabetes, dementie, Parkinson, osteoporose, COPD, Korsakov, hartfalen,
MS, beroerte, hersenletsel en psychische problemen. Jongere cliënten
met vergelijkbare complexe aandoeningen kunnen ook terecht bij de
specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast verlenen ze zorg aan ouderen
die moeten revalideren en zijn ze gespecialiseerd in de zorg voor cliënten
die naar verwachting binnen enkele maanden overlijden. Dat noemen we
palliatieve zorg.

De inhoud van de zorg
Het team van specialisten ouderengeneeskunde wordt aangevuld met
basisartsen en physician assistants. Een specialist ouderengeneeskunde
onderzoekt de gezondheid van een cliënt en kijkt welke zorg en
behandeling er nodig is. Ook adviseert hij over de behandeling en
zorg door anderen. Wat is er wenselijk, wat is er haalbaar en wat moet
daarvoor geregeld worden?

‘Kwaliteit van leven’ centraal
Voor zijn advies kijkt de specialist ouderengeneeskunde niet alleen naar
de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen ervan. Wat zijn de gevolgen van
de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de cliënt en zijn
omgeving? Welke mogelijkheden zijn er om zo veel mogelijk uit het leven
te halen? Wat betekenen de beperkingen concreet? En hoe kunnen we
ervoor zorgen dat de beperkingen u zo min mogelijk belemmeren?

De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor de behandeling en
zorg. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van het leven van de cliënt. De
specialist ouderengeneeskunde volgt de cliënt gedurende langere tijd.
Zo kan hij goed nagaan of de behandeling en zorg er daadwerkelijk toe
leiden dat de cliënt maximaal volgens de eigen wensen kan blijven leven.
De specialist ouderengeneeskunde overlegt ook met u over de langere
termijn. Hoe zal uw ziekte zich ontwikkelen? Wat is de beste manier om u
voor te bereiden op eventuele veranderingen? Zijn er levensvragen die u
bezighouden? Overweegt u af te zien van een bepaalde behandeling?
De specialist ouderengeneeskunde biedt een luisterend oor, geeft
deskundig advies en respecteert uw wensen.

Lijn in behandeling en zorg
Vaak is de specialist ouderengeneeskunde ook degene die verschillende
vormen van behandeling en zorg op elkaar afstemt. Daarvoor
werkt hij samen met bijvoorbeeld verpleegkundigen, psychologen,
fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten,
maatschappelijk werk en andere artsen die bij de zorg betrokken zijn.
De specialist ouderengeneeskunde stemt de verschillende vormen van
zorg op elkaar af. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de cliënt,
mantelzorgers en familieleden.

Hoe schakelt u een specialist ouderengeneeskunde in?
Als u bij Liemerije woont, krijgt u automatisch met onze specialisten
ouderengeneeskunde te maken. Maar ook als u nog thuis woont, kunt
u ze inschakelen. Iedere oudere of chronisch zieke met ingewikkelde
gezondheidsproblemen kan onze specialisten ouderengeneeskunde
inschakelen. Meestal gaat dat via de huisarts. Maar u kunt ook zelf
contact opnemen met een specialist ouderengeneeskunde. De specialist
ouderengeneeskunde zorgt dan voor afstemming met uw huisarts.
Voor meer informatie over de specialisten ouderengeneeskunde van het
Advies-en Behandelcentrum van Liemerije kunt u contact opnemen met
Liemerije via 088-0441999 of info@liemerije.nl.

Liemerije is hét adres voor ouderenzorg
in De Liemers en omgeving
We leveren complete, warme en belevingsgerichte zorg dichtbij de
cliënt vanuit een deskundige en gezonde organisatie. We houden
rekening met de wensen, behoeften en achtergronden van onze
cliënten.
Als u door lichamelijke problemen of dementie niet meer thuis kunt
wonen, kunt u op één van onze afdelingen terecht. Op onze
woonafdelingen komt u in een warme en huiselijke sfeer. Naast
verpleeghuiszorg bieden wij ook revalidatie, palliatieve zorg, tijdelijke
opname en dagbehandeling voor ouderen met lichamelijke problemen
of dementie. Ook als u nog thuis woont en zorg nodig heeft, kunt u op
onze zorg rekenen
Het Advies- en Behandelcentrum Liemerije is gespecialiseerd in
gezondheidsvragen die bij het ouder worden ontstaan.
Lichamelijke en psychische problemen kunnen er voor zorgen dat u
niet meer optimaal functioneert. Onze logopedisten, diëtisten,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk
werkers, coördinerend verpleegkundigen en specialisten
ouderengeneeskunde werken nauw samen. Ze kijken in overleg met u
welke therapie of ondersteuning uw situatie kan verbeteren.
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Liemerije, deskundige zorg voor ouderen!

