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Verwijscriteria: - Bij acuut en onhanteerbaarheid: specialist ouderengeneeskunde (SO); deze raadpleegt zo nodig   

        het geriatrisch team. 

            
Trajecten:  Het betreft een crisissituatie.  

    
              

Aanwijzingen voor Betreft ernstige gedragsproblematiek bij ouderen, waarbij de huisarts met enkelvoudige    

de huisarts:  (medicamenteuze) aanpak niet tot een werkbare oplossing kan komen. Raadpleeg hiervoor de  

   transmurale farmacotherapeutische afspraken FTTO.  
    

1. Ernstige gedragsproblematiek     

 De huisarts overlegt met de hoofdbehandelaar (psychiater, geriater, specialist 
ouderengeneeskunde). 

 Indien de patiënt bij niemand bekend is: 
- Vermoeden van onderliggend somatisch lijden > huisarts overlegt met geriater. 
- Vermoeden van psychiatrische oorzaak > huisarts overlegt met psychiater. 
- Vermoeden van dementie > huisarts overlegt met de SO. 

 Indien nodig uitsluiten somatische oorzaken> huisarts overlegt met psychiater of SO. 
 

2.   De situatie is dermate ernstig dat de huisarts geen gelegenheid heeft om de oorzaak van de   
  gedragsproblematiek uit te zoeken. 
  Verwijzing naar GGZ: 

- Geen bereidwilligheid bij de patiënt om mee te werken aan onderzoek/ huisbezoek. 
- Onveilige situatie voor de patiënt en zijn omgeving. 

 
3.  Bij nieuwe psychiatrische beelden of problemen na CVA/TIA:   

 -    beoordeling door SO. Van te voren kan geriatrisch lab geprikt worden met kopie naar SO.  
       Bij afwijkingen patiënt verwijzen naar internist ouderen of geriater.  
- Bij beladen psychiatrische VG: psychiater. 

        
     

           Bij het maken van de afspraak vermelden ' Ernstige Gedragsproblemen bij Ouderen' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telefoonnummers 
GGZ Emmen      0591-856000   
Geriatrie Scheper     0591-691286 
Avond, nacht en weekend via centrale Scheper  0591-691911 
Specialist ouderengeneeskunde Care Emmen  0591-228100 
 
GGZ Hoogeveen     0528-857777 
Avond, nacht en weekend via centrale Bethesda 0528-286222  
Specialist ouderengeneeskunde care Hoogeveen 0528-286111 
 
Lentis Ouderen Stadskanaal   0599-568865 
Geriatrie Refaja ma en do    0599-654235 
Geriatrie Scheper di, wo en vrijdag   0591-691286 
Avond, nacht en weekend via centrale Scheper  0591-691911 
Specialist ouderengeneeskunde Care Emmen  0591-228100 
 
  
Centraal contact met Meander? 
 
 
 

 


