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De praktijkverpleegkundige ouderenzorg is een Hbo-opgeleide verpleegkundige in dienst van de 
samenwerkende huisartsenmaatschappen in De Bilt. De praktijkverpleegkundige ouderenzorg heeft een 
specifieke opleiding gevolgd op het gebied van de ouderenzorg in de eerste lijn. 

 

Taken van de praktijkverpleegkundige ouderenzorg 
De praktijkverpleegkundige ouderenzorg is verantwoordelijk voor de planning, organisatie en uitvoering 
van de (medisch en verpleegkundig inhoudelijke) zorg rondom de kwetsbare oudere patiënt. Zij verleent 
proactieve en gestructureerde zorg aan deze patiëntengroep met als doel dat de oudere patiënt zolang 
mogelijk zelfstandig thuis kan wonen. 
De werkzaamheden van de praktijkverpleegkundige kunnen worden omschreven als casemanagement 
(zorg coördinatie) voor de kwetsbare ouderen. Dit omvat: 
- bewaken van het ziekteverloop en van de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt. 
- begeleiding en ondersteuning van de patiënt 
- zorgcoördinatie 
- aansturing van betrokken hulpverleners 
- ondersteuning van de mantelzorg. 
De praktijkverpleegkundige speelt ook een rol bij de begeleiding van patiënten met dementie en hun 
mantelzorgers. Dat noemen we het casemanagement dementie. 
De praktijkverpleegkundige heeft een korte lijn met de huisarts en stelt in overleg met de huisarts en zo 
nodig met andere disciplines een zorgplan op. Waar nodig schakelt de praktijkverpleegkundige hulp in 
van andere hulpverleners en instanties zoals het sociaal team De Bilt, thuiszorginstellingen, 
vrijwilligersorganisaties, Steunpunt Mantelzorg, fysiotherapie, dagopvang, en verzorgingshuizen. 
 

Samenwerking met verpleegkundige in ziekenhuis 
De praktijkverpleegkundige ouderenzorg kan benaderd worden bij opname van de patiënt in het 
ziekenhuis. Zij heeft veelal in kaart gebracht hoe de situatie van de patiënt is, hoe het sociale en 
professionele netwerk van de patiënt eruitziet en wat mogelijke knelpunten zijn. 
Gezamenlijk kan er nagedacht worden over de zorg die nodig is na ontslag uit het ziekenhuis.  
 

Bereikbaarheid 

De praktijkverpleegkundigen ouderen zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur 

bereikbaar op ☎ 06-45351062 of via de mail:  

Patty Terlouw:   ouderenzorg@ghcdebilt.nl 
Helma Werkhoven:  ouderenzorg@ghcdebilt.nl 


