
 

Aanwezigheid en beschikbaarheid diverse behandeldisciplines 

 

Specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist 

Op dinsdagmiddag en vrijdagmorgen is een specialist ouderengeneeskunde (SO) in huis voor visites 

en mdo.  3 tot 4 keer per week is tevens een verpleegkundig specialist (VS) aanwezig. Samen zorgen 

ze ervoor dat de medische zorg gewaarborgd is. Er is 7 x 24 uur een arts bereikbaar en beschikbaar 

via Gericare. Een andere dan de eigen SO is de Wzd-arts (2 uur per maand begroot, maar dit zal de 

praktijk nog moeten uitwijzen). Tevens is de Wzd-arts supervisor van de andere artsen en 

behandelaars binnen het behandelteam. De SO is nauw betrokken bij de ontwikkeling binnen de 

locatie voor de cliënten met onbegrepen gedrag (reductie onvrijwillige zorg en psychofarmaca). 

Psycholoog  

Er is 2 keer per week een psycholoog aanwezig. We hebben een GZ-psycholoog en een basis-

psycholoog die onder supervisie van de GZ-psycholoog werkt. Gemiddeld zijn ze samen 10 uur per 

week aanwezig. 

Fysiotherapie 

Therapeuten plannen de bezoekjes aan hun cliënt in al naar gelang de vraag die er is. Zo nodig is er 

dagelijks een fysiotherapeut. Gemiddeld is de inzet van de fysiotherapeut 16 uur per week. 

Ergotherapeut 

De ergotherapeut komt elke woensdagochtend en donderdagochtend in huis. Bij calamiteiten kan er 

gebeld worden. Gemiddeld is de inzet van de ergotherapeut 8 uur per week.  

Logopediste 

De logopediste is inzetbaar op afroep. 

Diëtiste 

De diëtiste is inzetbaar op afroep. Preventief naar ondervoeding kijken en diëtist of medewerkers 

hier actiever op in zetten (beleid) is een aandachtspunt voor volgend jaar. 

Muziektherapeut  

De muziektherapeut bezoekt elke woning binnen KSW wekelijks en binnen IDW is dit 2 wekelijks in 

de huiskamer. Deze is ook te vragen voor individuele therapie. De inzet is gepland op 10 uur per 

week. Dit wordt overigens wel aangevuld met gemiddeld 1 muziekmoment extra per week door 

andere muzikanten. Hun inzet wordt door de muziektherapeut overzien en begeleid.  

Tandarts/protheticus/mondhygienist  

Deze zijn aanwezig volgens de richtlijn mondzorg; hoe vaak dit is hangt af van wie onze cliënt is op 

dat moment. 



 

 

Hond-therapie  

Vanuit AaiPaxx komt een therapiehond om de 14 dagen een dag bij KSW en IDW. 

 

Apotheek 

Tot slot is de apotheker betrokken bij het medicatiebeheer. 

 


