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Zodra u komt wonen in één van de locaties van Meander en u verpleeghuiszorg
ontvangt, neemt de medische dienst de behandeling over van uw huisarts. Ook als u
tijdelijk verblijft, bijvoorbeeld ter revalidatie, wordt uw behandeling tijdelijk
overgenomen. In deze folder wordt beschreven wat de medische dienst voor u kan
betekenen.
 
Wat doet de medische dienst?
De behandelaren binnen de medische dienst zijn deskundig op het gebied van
behandeling van kwetsbare ouderen, chronisch zieken, palliatieve zorg en
geriatrische revalidatiezorg. Het gaat om mensen met problemen van verschillende
aard zoals lichamelijke problematiek, maar ook dementie, de ziekte van Parkinson
of Korsakov en niet-aangeboren hersenletsel.
Wij zorgen samen met u ervoor dat uw leven voor u waardevol is, door met
aandacht te kijken naar wat u nodig heeft, eerlijk te zijn over de mogelijkheden en
onmogelijkheden en samen creatief naar oplossingen te zoeken. Het doel van de
behandeling is de kwaliteit van leven te verbeteren of te behouden. Om dit te
bereiken werken wij samen met andere disciplines, zoals psychologen en
paramedici. De medische dienst houdt samen met u en uw naasten de regie over
uw behandelplan.
 
Wie komt u tegen in de medische dienst?
 Eindverantwoordelijk voor uw behandeling is: 
• de specialist ouderengeneeskunde: arts die patiënten met een complexe

zorgproblematiek behandelt en begeleidt of
• de verpleegkundig specialist: zelfstandig medisch behandelaar ouderen-

geneeskunde met een verpleegkundige achtergrond, bij uitstek geschikt voor
medische zorg aan kwetsbare ouderen.

Wij vinden het belangrijk om nieuwe collega’s op te leiden en daardoor werken er in
ons team ook specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, huisartsen in
opleiding, verpleegkundig specialisten in opleiding en co-assistenten (studenten
geneeskunde).
 
Medische vragen
Elke afdeling heeft een vaste behandelaar die regelmatig voor visite op de afdeling
is. In de visite worden medische zaken besproken die voor uw behandeling van
belang zijn. Als u een vraag heeft voor uw behandelaar, kunt u dit via de zorg bij de
bespreekpunten voor de visite laten zetten. Wanneer u graag een afspraak wilt
maken voor een gesprek met uw behandelaar, kan de zorg dit inplannen.
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Bereikbaarheid
De medische dienst is in geval van spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar. Binnen kantooruren is uw eigen behandelaar of een waarnemer
bereikbaar via de zorg.
In de avonden, nachten en weekenden is er een verpleegkundige bereikbaar bij
spoedvragen, indien nodig neemt deze contact op met een dienstdoende arts of
verpleegkundig specialist.
 
Multidisciplinaire behandeling
Binnen Meander bieden we multidisciplinaire behandeling. Dit betekent dat uw
behandelplan regelmatig besproken wordt in het multidisciplinair overleg (MDO).
Dit is een overleg waarin alle betrokkenen (o.a. de zorg, specialist ouderen-
geneeskunde of verpleegkundig specialist, psycholoog, paramedici) aanwezig zijn.
 
Praktische zaken
Uw medicatie wordt voorgeschreven aan de hand van uw behandelplan.
De apotheek waarmee Meander samenwerkt, levert deze. U hoeft geen eigen
medicatie mee te nemen. Als u andere middelen of supplementen gebruikt, dan
hoort uw behandelaar dit graag. 
 
Als u in het verpleeghuis woont, valt de medische behandeling binnen het
verpleeghuis onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit gaat niet ten koste van het
eigen risico van uw ziektekostenverzekering. Laat bij een bezoek aan het ziekenhuis
uw gegevens bij de inschrijfbalie wijzigen (o.a. uw adres en uw specialist
ouderengeneeskunde als nieuwe hoofdbehandelaar).
 
Als u tijdelijk verblijft in het verpleeghuis, kunnen er andere regels gelden.
U leest deze in de desbetreffende folders.
 
Uw behandelaar is:
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Info

MeanderGroep Zuid-Limburg
Minckelersstraat 2

6372 PP  Landgraaf

 

t    0900 - 699 0 699 (Meander Klantenservice)

e  klantenservice@mgzl.nl

i   www.meandergroep.com
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Meer informatie?
 

T 045 567 68 51

E SecretariaatMedischedienst@mgzl.nl
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