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Een groeiend deel van de kwetsbare ouderen verblijft langer thuis. Samenwerking
in de hele keten is noodzakelijk om passende en tijdige zorg te bieden, nu en in de
toekomst. De medische dienst van Meander werkt zowel binnen als buiten de
verpleeghuizen en bij mensen thuis en werkt hierbij intensief samen met verwijzers
zoals u. 
In deze folder leest u wat de Medische Dienst voor u en uw patiënten kan
betekenen.
 
Wat kan de medische dienst voor u betekenen? 
Wij kunnen met u meedenken bij onder andere:
 
• de behandeling van patiënten met probleemgedrag bij dementie

(stemmingsproblematiek, apathie, afwerend gedrag)
• vragen rondom polyfarmacie en ondersteuning bij periodiek medicatie review
• analyse en multidisciplinaire aanpak bij vallen en valangst 
• vroegdiagnostiek dementie (laagdrempelig meekijken in de thuissituatie via een

huisbezoek met name bij patiënten met multiproblematiek en/of verminderde
mobiliteit)

• multidisciplinaire diagnostiek dankzij samenwerking met andere disciplines
met kennis over kwetsbare ouderen

Dit kan variëren van een korte telefonische consultatie tot een huisbezoek met een
multidisciplinair behandeltraject. Maar ook voor ontwikkelingen als een gedeeld
spreekuur in uw praktijk zijn we bereikbaar. Afhankelijk van uw vraag bepalen we
samen met u de beste inzet.  
 
Specifieke expertise
Wij staan klaar voor alle kwetsbare ouderen, maar hebben ook specifieke expertise
op gebied van Geriatrische Revalidatie (GRZ), Korsakov, Parkinson, dementie,
gedragsproblemen bij dementie, polyfarmacie en palliatieve zorg.
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Wie vormen de medische dienst? 
Binnen de medische dienst werken specialisten ouderengeneeskunde, specialisten
ouderengeneeskunde met kaderopleiding in de psychogeriatrie, opleiden en
palliatieve zorg, verpleegkundig specialisten met uitgebreide deskundigheid binnen
de ouderenzorg, basisartsen en huisartsen. De consulten in de eerste lijn worden
gedaan door de specialisten ouderengeneeskunde.
 
Naast innovatie en kennisdeling vinden wij het eveneens belangrijk om nieuwe
collega’s op te leiden. Daardoor werken er in ons team ook specialisten
ouderengeneeskunde in opleiding, huisartsen in opleiding, verpleegkundig
specialisten in opleiding en coassistenten.
Ook nemen wij deel aan en initiëren onderzoek.
 
Waarvoor staat de medische dienst? 
Wij staan klaar voor anderen en zorgen, samen met de klant, ervoor dat het leven
voor hen waardevol is. Dat doen we door met aandacht te kijken naar wat er nodig
is, eerlijk te zijn over de mogelijkheden en onmogelijkheden en samen met anderen
creatief naar oplossingen te zoeken.
 
Dit betekent dat we medische expertise bieden in de ouderenzorg, multidisciplinair
werken en met alle betrokkenen in gesprek blijven. In het verpleeghuis zijn wij de
hoofdbehandelaar en regiehouder van het multidisciplinaire behandelplan.
 
Buiten het verpleeghuis kunnen we meedenken, bijvoorbeeld over een optimale
organisatie van de zorg rondom de patiënt, zowel thuis als intramuraal.
Ook zijn wij beschikbaar voor advies of als medebehandelaar, afhankelijk van uw
vraag.
  
 
 
 

3



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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