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In veel huisartsenpraktijken 
werken praktijkondersteuners. 
Zij hebben een eigen spreekuur. 
De praktijk-ondersteuner geeft 
zorg en informatie aan mensen 
met een chronische aandoening. 
Bijvoorbeeld diabetes of astma. 
Vaak is er een aparte praktijk-
ondersteuner GGZ, voor 
psychische klachten. 

Heeft u lichamelijke of psychische 
klachten? De huisarts is uw eerste 
aanspreekpunt. Hij of zij adviseert, 
onderzoekt en behandelt. Als het 
nodig is, verwijst de huisarts u 
door. Bijvoorbeeld naar een 
specialist.  

Een praktijkverpleegkundige 
ouderenzorg werkt vaak in een 
huisartsenpraktijk of in het 
gezondheidscentrum. Het is een 
gespecialiseerde verpleegkundige. 
Hij of zij gaat op huisbezoek bij 
kwetsbare ouderen en stemt af 
met andere zorgverleners.  

Komt u uit het ziekenhuis en moet 
u verder herstellen? Een transfer-
verpleegkundige regelt de juiste 
nazorg. Dat kan thuiszorg zijn, of 
een tijdelijke opname in een 
zorginstelling. De transfer-
verpleegkundige regelt ook 
machtigingen van zorgverzeke-
raars en de apparatuur en 
hulpmiddelen die nodig zijn.   

De verpleeghuisarts heeft een 
nieuwe naam: specialist ouderen-
geneeskunde. Deze arts is gespeci-
aliseerd in ouderdomsziekten en 
chronische ziekten. Hij of zij komt 
ook bij u thuis, als dat nodig is. 
Dit gebeurt vaak na een verzoek 
van de huisarts of de wijkverpleeg-
kundige.   

Wijkverpleegkundige Casemanager dementie Mantelzorgmakelaar 

Een wijkverpleegkundige komt bij 
u thuis voor medische handelin-
gen. Bijvoorbeeld: het geven van 
injecties, het toedienen van 
medicijnen of wondverzorging. 
Ook het aanleggen van een infuus 
is een taak van de wijkverpleeg-
kundige. 

Een mantelzorger moet veel 
regelen. Een mantelzorgmakelaar 
kan helpen bij taken die veel tijd 
en energie kosten. Bijvoorbeeld bij 
het aanvragen van een indicatie of 
een persoonsgebonden budget 
(pgb). En ook bij het invullen van 
formulieren, of het op orde krijgen 
van de administratie. 

Heeft u alzheimer of een andere 
vorm van dementie? Dan heeft u 
recht op een casemanager 
dementie. De casemanager is 
meestal een wijkverpleegkundige, 
gespecialiseerd in dementie. Hij of 
zij geeft uitleg, praktische advie-
zen en emotionele steun. Ook aan 
mantelzorgers. 

Wilt u thuishulp aanvragen vanuit 
de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo)? De Wmo-
consulent helpt daarbij. De 
Wmo-consulent werkt bij de 
gemeente. U krijgt een uitnodiging 
voor een gesprek, het zogenoem-
de keukentafelgesprek. Daarna 
zoekt de Wmo-consulent naar de 
beste oplossing. 

De cliëntondersteuner is gratis; de 
gemeente betaalt de kosten. Toch 
is de cliëntondersteuner onafhan-
kelijk. Hij of zij komt op voor úw 
belangen. U kunt advies vragen 
over 24-uurs zorg thuis, of over 
opname in een verpleeghuis. 
De cliëntondersteuner kan ook 
meegaan naar het keukentafel-
gesprek met de Wmo-consulent. 

Sommige gemeenten hebben een 
ouderenadviseur in dienst. U kunt 
er terecht met allerlei vragen: over 
wonen, zorg, welzijn en financiën. 
De ouderenadviseur weet ook 
welke activiteiten de gemeente 
organiseert voor ouderen.

Voelt u zich eenzaam? Heeft u 
vragen over regelingen? Een 
maatschappelijk werker – of 
sociaal werker – kan helpen. Vaak 
werkt hij of zij in een sociaal 
wijkteam. Het spreekuur is gratis. 
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