Advies en Behandeling
Of u nu thuis woont of in een van onze woonzorgloca�es, u kunt voor advies en behandeling terecht bij het
behandelteam.
Het Advies & behandelteam van Woonzorg Flevoland bestaat uit professionals die gespecialiseerd
zijn in complexe zorg voor ouderen. Het team bestaat uit de specialisten ouderengeneeskunde
(verpleeghuisartsen), psychologen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Het Advies & behandelteam van
Woonzorg Flevoland bestaat uit professionals die gespecialiseerd zijn in complexe zorg voor ouderen. Het
team bestaat uit de specialisten ouderengeneeskunde (verpleeghuisartsen), psychologen, ergotherapeuten,
fysiotherapeuten, een logopedist, dië�st en muziektherapeut.
Het Advies & behandelteam hee� veel exper�se opgebouwd over allerlei zorgvragen. Deze exper�se
wordt ook ingezet bij zelfstandig wonende ouderen en/of chronisch zieken. Er is speciﬁeke kennis van
onder andere complexe soma�sche zorg, COPD en demen�e. Het team wordt bijgestaan door een
team van verpleegkundigen die onder andere gespecialiseerd zijn in wondbehandeling en complexe
verpleegtechnische handelingen.

Pre�g leven, zoals u dat wenst

Door de mul�disciplinaire aanpak van ons Advies & behandelteam kunnen wij er samen voor zorgen dat u
zo lang mogelijk het leven kan blijven leiden zoals u dat wenst. Binnen uw eigen omgeving. Onze zorg kan
kortdurend, langdurend, intensief of consulta�ef zijn en gericht op lichamelijk en/of psychisch welbevinden.
Indien er thuiszorg, dagbehandeling of een opname in onze woonzorgloca�e nodig is, kunnen wij hierin
bemiddelen. Woonzorg Flevoland biedt al deze vormen van zorg en probeert samen met u uw zorgvraag zo
goed mogelijk in te vullen.

Fysiotherapie

Bewegen is een belangrijk onderdeel in ons dagelijks leven. Als dat niet meer zo goed gaat, dan kunnen onze
fysiotherapeuten u daarbij helpen.

Valspreekuur

Het valspreekuur brengt in kaart
welke valrisico-verhogende factoren
en voor thuiswonende ouderen zijn.
Naar aanleiding hiervan wordt een
advies op maat gegeven, met als doel
het vallen te beperken.

Onze fysiotherapeuten richten zich samen met u op het
verminderen van uw klachten, het behouden of het vergroten
van uw zelfredzaamheid in uw leefomgeving en geven u waar
nodig ondersteuning.

Ergotherapie

Ac�viteiten zijn een belangrijk onderdeel in het dagelijks leven.
De ergotherapeut helpt u belangrijke ac�viteiten te blijven
uitvoeren.

Gedurende de dag voeren mensen ac�viteiten en handelingen uit. Soms zijn deze handelingen en
ac�viteiten door een beperking niet vanzelfsprekend. Onze ergotherapeuten bespreken samen met u wat
voor u belangrijke ac�viteiten zijn en wat er wel en niet meer mogelijk is. Aan de hand van deze uitkomsten
zoeken zij samen met u naar oplossingen voor de dagelijkse ac�viteiten. Deze oplossingen bestaan uit
trainingen, adviezen of eventueel aanpassingen of hulpmiddelen.
Onze ergotherapeuten zijn er ook voor uw mantelzorger. Zij kunnen hen adviezen geven zodat de zorg voor
zowel u als hen pre�g en goed vol te houden blij�. Ergotherapie wordt zowel in onze woonzorgloca�es als
thuis aangeboden.
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Logopedie

Het duidelijk maken van uw wensen, uw mening of uw emo�es is een belangrijk onderdeel in het dagelijks
leven. Wanneer dit niet meer zo goed lukt, kan onze logopedist u daarbij helpen.
De logopedist is deskundig op het gebied van stoornissen in spraak en taal, mondfunc�es, slik problemen,
ademhalings- en stemproblemen.

Geheugenspreekuur

Het geheugenspreekuur is er speciaal
voor cliënten die klachten (denken te)
hebben met het geheugen. Mogelijke
aandoeningen kunnen vroeg�jdig
worden ontdekt en oorzaken worden
opgespoord. De cliënt krijgt advies en
ondersteuning op maat, met als doel
op verantwoorde wijze zo lang mogelijk
zelf de regie over het leven te kunnen
voeren. Het geheugenspreekuur vind
elke woensdagmiddag plaats in de
Hanzeborg.

Psychologie

Hee� u last van psychische klachten die samenhangen met
het ouder worden? Door middel van gesprekken probeert de
psycholoog een beeld te krijgen van u en uw klachten, om
vervolgens samen met u te proberen de problemen aan te
pakken.

Muziektherapie

Muziek kan ontroeren, vrolijk maken, ontspannen of juist zorgen
voor beweging. Muziektherapie kan helpen om herinneringen,
verhalen of emo�es op te roepen.
Onze muziektherapeut maakt �jdens de therapie gebruik van
muziekinstrumenten, zang of het luisteren naar muziek. Door
deze vorm van therapie kunnen verschillende problemen
aangepakt worden. Voor mensen die lijden aan demen�e is het
vaak moeilijk om de wereld om zich heen te begrijpen. Speciaal voor deze mensen zal de muziektherapeut
op zoek gaan naar muziek die de juiste snaar raakt.

Specialist Ouderengeneeskunde

De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is een arts, speciaal voor ouderen. In onze woonzorgloca�es neemt
de SO de taak van de huisarts (en soms ook die van de specialist) over. Indien u zelfstandig woont, kan de
huisarts maar ook uzelf de SO om advies en/of behandeling vragen.
De SO hee� regelma�g contact met huisartsen en specialisten in het ziekenhuis. Uiteraard beschikt de SO
over speciﬁeke kennis van aandoeningen die voor kunnen komen bij het ouder worden. Dit omvat onder
andere deskundigheid op het gebied van demen�e, herstelgerichte revalida�e, complexe behandelingen.
polyfarmacie en pallia�eve zorg.

Diëte�ek

Goede voeding is belangrijk. Het is bewezen dat goede voeding kan bijdragen tot sneller herstel. Het
is daarom een onmisbaar onderdeel van de behandeling. Maar goed eten is niet al�jd eenvoudig.
Smaakveranderingen, slikproblemen en minder eetlust kunnen een rol spelen. Het is dan goed te weten dat
er een deskundige is die u kan helpen bij al uw vragen over voeding en dieet: de dië�st. Onze dië�sten zijn
gespecialiseerd in voeding voor ouderen.
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Maatschappelijk werk

Als u bij ons komt wonen of al langere �jd woont, kunt u tegen zaken aanlopen waar u niet zo goed raad mee
weet.
Met onze Maatschappelijk werker kunt u in gesprek als het bijvoorbeeld gaat om:
•
Omgaan met afnemende gezondheid en omgaan met wat u daarin las�g vindt;
•
Het verlies van een dierbare;
•
Problemen in (familie) rela�es;
•
Zich eenzaam voelen;
•
Financiële problemen of daar geen inzicht meer in hebben.
Samen wordt gekeken wat u zelf kunt oppakken en waar u hulp bij nodig hee�. In een aantal gesprekken
wordt gewerkt naar een van te voren opgesteld doel.
Ook uw mantelzorger kan voor ondersteuning bij Maatschappelijk werk terecht.

Meer informa�e?
Woonzorg Flevoland behandelteam

secretariaatbehandelteam@woonzorgﬂevoland.nl

Woonzorg Flevoland, samen
zorgen voor de mensen,
al�jd voor de mensen.

Koningsbergenstraat 201A, 8232 DC Lelystad

www.woonzorgﬂevoland.nl

0320 229 105
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