
Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis 
in Eemland ONTiE 

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in de regio 
Eemland werken samen om de zorg voor kwetsbare ouderen 
goed te organiseren. Door expertise op het gebied van 
ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren, krijgen 
ouderen de juiste zorg op de juiste plek.

Samen Sterker Eemland

Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland ONTiE is 
een van de samenwerkingsprojecten binnen Samen Sterker. 
Samen Sterker is een domeinoverstijgend netwerk van huisartsen, 
zorginstellingen, gemeenten, het zorgkantoor en een zorgverzekeraar 
in regio Eemland. De bedoeling van het gezondheidsakkoord is om 
goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning voor alle 
inwoners van Eemland te organiseren.

Samen sterk voor 
kwetsbare ouderen

Samen sterk voor kwetsbare ouderen

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (SO) werken 
binnen Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland samen 
om de zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren. 

Via de huisarts wordt, wanneer nodig, hulp ingeschakeld van een 
specialist ouderengeneeskunde. Ook kan de specialist ouderen- 
geneeskunde aansluiten bij een multidisciplinair overleg om mee 
te denken in een casus. Op deze manier kunnen crisissituaties 
voorkomen worden en zijn ziekenhuisopnames of doorverwij- 
zingen naar een specialist in het ziekenhuis minder vaak nodig.
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www.samensterker.nl/ontie 



Werkafspraken en specialisten 
ouderengeneeskunde

Kijk voor de werkafspraken en het overzicht van specialisten ouderengeneeskunde 
op www.huisartseneemland.nl/zorgverleners, en kies  werkafspraken. 

Consultvragen

De specialist ouderengeneeskunde werkt samen met de huisarts rondom: 
• Probleemanalyse bij multimorbiditeit en verminderde zelfredzaamheid
• Mobiliteitsproblemen, vallen en valpreventie
• Diagnostiek dementie (zie ook werkafspraak Geheugendiagnostiek)
• Gedragsproblemen bij cognitieve stoornissen en neurologische ziekten
• Overige problemen bij neurologische ziekten (CVA, MS, M. Parkinson, ALS)
• Palliatieve terminale zorg
• Decubitus en wondbehandeling
• Ondervoeding
• Polyfarmacie
• Wils(on)bekwaamheid
• Zorg of opname
• Somatische of psychogeriatrische indicatie
• Advisering over het wel/niet inzetten van diagnostiek of behandelen 

Bij een spoedconsult neemt de huisarts vooraf contact op met de specialist 
ouderengeneeskunde.

*  Als nodig organiseert huisarts MDO met SO. 
**  Binnen drie werkdagen neemt de huisarts contact op met de cliënt. Bij spoed om het 
 direct op te pakken. Bij geen spoed om een afspraak te maken.
*** De verwijzing verloopt via ZorgDomein.
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Hoe werkt het?

Naar welke 
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Kies: Ouderengeneeskunde > Consultatie Specialist 
Ouderengeneeskunde

samenwerken-huisartseneemland.nl/
documenten#consultatie-specialist

-ouderengeneeskunde

>


