MEER INFORMATIE

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet deze te
stellen aan uw huisarts of praktijkondersteuner.

MEDISCH CENTRUM BANKRAS

In het Medisch Centrum Bankras zijn o.a. Huisartsenpraktijk Bankras
gevestigd met de huisartsen C.M. Ham, F.H. Bakker-van Katwijk en E.
Licht-Strunk en Fysiotherapie Dekker. Zij werken nauw samen met Service
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Apotheek Bankras. Deze samenwerking hebben zij geformaliseerd in de
Stichting Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ). Diverse zorgprogramma’s
worden door de GEZ aangeboden. Zorgprogramma Valpreventie is er één van.
Ook wordt met andere zorgaanbieders binnen het centrum samengewerkt.
De medewerkers van al deze praktijken hebben als doel u persoonlijke
en kwalitatief goede zorg te leveren. Zij doen dit door dagelijks met elkaar

INFORMATIE

samen te werken rond hun gemeenschappelijke patiënten waarbij de patiënt

VALPREVENTIE

zoveel mogelijk de regie heeft over het eigen zorgproces.
Bij deze samenwerking maken de zorgverleners gebruik van een gezamenlijk
registratiesysteem. Natuurlijk gebeurt dat tegenwoordig via de computer.
Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg in het kader van het
zorgprogramma ‘Blijf op de been!’, kunnen de voor hen relevante gegevens
inzien. Uiteraard zijn alle zorgverleners gebonden aan het beroepsgeheim.
U dient als patiënt toestemming te geven voor de registratie van uw

Geïntegreerde eerstelijns zorg

gegevens in dit systeem. Deze toestemming kunt u geven aan de huisarts of
praktijkondersteuner.
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HOE WERKT HET PROGRAMMA?

Het advies kan bijvoorbeeld zijn dat de fysiotherapeut u een aantal keren

Wanneer in de huisartsenpraktijk bekend is dat u bent gevallen, bang

begeleidt bij het verbeteren van balans, spierkracht of conditie, of dat de

bent om te vallen en/of u problemen heeft met uw mobiliteit, neemt de

ergotherapeut u een aantal aanpassingen in huis adviseert (denkt u bv aan

praktijkondersteuner contact met u op om te kijken of u in aanmerking

het plaatsen van beugels of gebruik hulpmiddelen). Ook is het mogelijk dat

komt voor het zorgprogramma. De praktijkondersteuner legt u uit hoe het

u doorverwezen wordt naar andere zorgverleners zoals een oogarts of een

programma werkt en, wanneer u akkoord gaat om een advies te krijgen,

diëtist. Het is uw eigen keuze of en wat u met het advies gaat doen. Mogelijk

coördineert zij/hij de afspraken met de verschillende zorgverleners.

wilt u slechts een deel van het advies opvolgen.

WELKE ZORGVERLENERS ZIJN HIERBIJ BETROKKEN?

DOEL VAN HET ZORGPROGRAMMA

Uw huisarts of praktijkondersteuner heeft u geadviseerd om deel te

Praktijkassistente: doet de bloeddrukmeting en noteert lengte en gewicht.

ernst van uw klachten en uw woonsituatie) zo lang mogelijk zelfstandig thuis

nemen aan het zorgprogramma Valpreventie. In deze folder leggen we

Fysiotherapeut: kijkt naar mobiliteit, kracht, balans/evenwicht en conditie.

wilt blijven wonen. Een actieve leefstijl met voldoende veilig bewegen zien

u uit wat het programma inhoudt, zodat u een weloverwogen besluit

Ergotherapeut: kijkt naar praktische oplossingen (bv gebruik hulpmiddelen en/of

we daarbij als één van de belangrijkste voorwaarden voor het behoud van

kunt nemen over uw deelname aan dit zorgprogramma.

aanpassingen in huis).

uw zelfstandigheid.

gemeenschappelijke registratiesysteem ter beschikking te stellen aan
de zorgverleners betrokken bij dit zorgprogramma.
 Ik verleen wel/geen* toestemming om tijdens het overleg met alle
betrokken zorgverleners besproken te worden.

DE KOSTEN

* doorstrepen wat niet van toepassing is
Voorletters:

Huisarts: kijkt naar het medische gedeelte dat betrekking heeft op de mobiliteit.

Apotheker: kijkt samen met huisarts naar gebruik en dosering van de medicatie.
Er zijn allerlei oorzaken die kunnen leiden tot verminderde mobiliteit en

Praktijkondersteuner: coördineert het zorgprogramma.

stabiliteit en dus tot vallen of angst voor vallen. Daarom is een uitgebreid

Met dit programma gaan wij er vanuit dat u (uiteraard afhankelijk van de

De huisarts en andere zorgverleners betrokken bij dit zorgprogramma
zullen uw gegevens volledig in overeenstemming met de afspraken
behandelen. Uw gegevens worden alleen voor anonieme rapportages
gebruikt en voor geen enkel ander doel. NB Indien u geen toestemming
wilt geven, heeft dat geen enkele invloed op uw behandeling.

 Ik verleen wel/geen* toestemming om mijn gegevens voor een

De werkzaamheden van de meeste zorgaanbieders die betrokken zijn bij

onderzoek nodig om tot een zorgvuldig, op uw situatie, gezondheid en

Het unieke aan onze aanpak is dat als u naar de Huisartsenpraktijk Bankras

uw advies vallen onder de basisverzekering (verplichte verzekering voor

wensen afgestemd advies te komen.

kunt komen, u deze zorgverleners achter elkaar op dezelfde middag ziet.

iedereen). Dit geldt in ieder geval voor de huisarts, de praktijkondersteuner

Uw bezoek aan de praktijk, voor dit zorgprogramma, duurt twee uur. Alleen

en de ergotherapeut (10 uur/jaar). Als u voldoende aanvullend verzekerd

de ergotherapeut komt altijd bij u thuis. Bent u niet mobiel genoeg om naar

bent voor fysiotherapie, of een chronische indicatie heeft die recht geeft

U bent kort geleden gevallen, of u bent bang om te vallen. U heeft moeite met

ons centrum te komen, dan komen de zorgverleners bij u thuis (behalve

op vergoeding vanuit de basisverzekering, wordt ook de fysiotherapie

langere tijd staan, u merkt dat u vaker (bijna)

praktijkassistente en apotheker).

vergoed. Wat het uiteindelijk gaat kosten als u verder gaat met het advies, is

uw evenwicht verliest of u staat moeilijker

Als alle zorgverleners u hebben gezien, komen ze samen. U hoeft hier niet

vanzelfsprekend afhankelijk van de inhoud van het advies en hoe u verzekerd

op uit een stoel. U wil dat in de toekomst

bij aanwezig te zijn. Ze bespreken hun bevindingen en formuleren een

bent. Als u twijfels heeft over vergoedingen, vraag het aan de zorgverleners

voorkomen. Aan de hand van de valrisicotest

gezamenlijk advies aan u, inclusief de doelen die ze samen met u willen

zelf. Zij kunnen in hun computersysteem direct zien hoe u verzekerd bent. U

bekijken we of u in aanmerking komt voor

bereiken. De praktijkondersteuner neemt daarna contact met u op om de

kunt uiteraard ook uw zorgverzekeraar bellen.

ons zorgprogramma ‘Blijf op de been’.

mogelijkheden met u te bespreken. Voor u duurt dit hele traject, van het

Daarin bekijken we wat voor u mogelijk is ter

eerste contact met de praktijkondersteuner tot en met het uiteindelijke

verbetering van uw mobiliteit en zekerheid.

advies ongeveer 2 à 3 weken.

VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BESTEMD?

TOESTEMMINGSFORMULIER

Achternaam:
Geboortedatum:
Naam huisarts:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

