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OUDERENNETWERK

SAMENWERKEN IN DE ZORG VOOR OUDEREN,

DAT IS HET UITGANGSPUNT VAN HET NETWERK OUDERENZORG PRESIKHAAF
Het Gezondheidscentrum Presikhaaf maakt zich sterk voor
passende zorg, activiteiten en voorzieningen voor ouderen in
Arnhem. Het doel is om ouderen betere zorg te bieden vanuit een
breed perspectief, aansluitend op de hulpvraag en zorgbehoefte
van de patiënt. Het netwerk richt zich op ouderen in kwetsbare
situaties, mantelzorgers maar ook ‘jongere ouderen’.
Initiatiefnemers
Initiatiefnemers Fysiotherapeutisch instituut, POH, thuiszorg STMG, het sociaal
wijkteam en de SWOA zijn in 2019 begonnen met bouwen aan dit netwerk waarbij
vooral de koppeling van zorg uit het medische en het sociale domein een kernpunt
vormde. Een breed netwerk is gerealiseerd met een grote kerngroep van POH,
thuiszorg, sociaal wijkteam, SWOA en fysiotherapie, later aangevuld met de apotheek, diëtiste en ergotherapie.

Het gehele traject is mede mogelijk gemaakt en ondersteund door subsidie van ZONMW
waarvoor onze dank.
De communicatie gaat, voor de korte mededelingen, via Siilo (medische whatsapp).
Uitvoerig contact kan via OZO verbindzorg. Wanneer wijkteam, thuiszorg of POH betrokken
zijn kun je dit ook bij deze organisaties aanmelden.

Fase 1 > 2019-2020
In fase 1 ging het nog vooral om elkaar beter leren kennen en helder krijgen welke
competenties er zijn. Aan het eind van deze fase is het netwerk breed uitgerold
over alle zorgverleners van de wijk Presikhaaf die werkzaam zijn in de ouderenzorg,
daarnaast is het MVT aangeschoven zodat we ook het geluid van de mantelzorgers
hoorden in onze opbouw.
Fase 2 > 2020-2021
In fase 2 hebben we nagedacht over de vraag hoe we in de dagelijkse praktijk beter
in kunnen spelen op de complexer wordende hulpvraag van ouderen. We hebben
gezocht naar een methode om de hulpvraag en zorgbehoefte goed in kaart te brengen vanuit een breed perspectief. Hierin hebben we gekozen voor het spinnenwiel
model van de positieve gezondheid. Een aantal organisaties in het netwerk werkten hier al mee, deze kennis hebben we benut. Een centrale intake wordt primair
gedaan door de POH, de thuiszorg of het wijkteam. Zij worden meestal als eerste
ingeschakeld, maar elke andere discipline kan een intake doen, of iemand aanmelden voor een centrale intake bij een van de drie genoemde organisaties. Dit format
wordt nu in de praktijk getoetst. Om een goed beeld te hebben van de competenties van iedere deelnemer in de domeinen van het positieve gezondheidsmodel, is
dit vastgelegd in de hierna beschreven mogelijkheden per domein.
Hoe werkt dit in de praktijk?
Het samenwerken met alle zorgpartijen, zowel binnen als buiten het gezondheidscentrum, in de wijk is van enorm belang. Om dit ook praktisch goed vorm te geven
is een procesbeschrijving gemaakt welke we allemaal volgen. Dit maakt duidelijk
wat er van wie verwacht wordt en ook binnen welk tijdsbestek. Het komende half
jaar gaan we dit in de praktijk toepassen en in oktober november 2021 wordt dit
met het volledige netwerk geëvalueerd.
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Je gezond voelen
Fitheid
Klachten en pijn
Slapen
Eten
Condi
Bewegen

Zorgen voor jezelf
Je grenzen kennen
Kennis van gezondheid
Omgaan met jd
Omgaan met geld
Kunnen werken
Hulp kunnen vragen

Sociale contacten
Serieus genomen worden
Samen leuke dingen doen
Steun van anderen
Erbij horen
Zinvolle dingen doen
Interesse in de maatschappij
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Genieten
Gelukkig zijn
Lekker in je vel zi en
Balans
Je veilig voelen
Hoe je woont
Rondkomen met je geld
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Onthouden
Concentreren
Communiceren
Vrolijk zijn
Jezelf accepteren
Omgaan met verandering
Gevoel van controle
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Zinvol leven
Levenslust
Idealen willen bereiken
Vertrouwen hebben
Accepteren
Dankbaarheid
Blijven leren

LICHAAMSFUNCTIES
POH
•
Het voorkomen van onnodige gezondheidsschade en het bevorderen van welzijn. Luisteren,
vragen stellen, samenvatten, adviezen en voorlichting geven, instrueren en motiveren.
•
Op basis van klinisch redeneren de verpleegkundige zorg vast stellen.
Podotherapie
•
Je gezond voelen door goed te staan. Lopen en
bewegen met advies, oefeningen, aanmeten van
schoenen, zolen, tapingen, medische handelingen. Pijn verminderen en stabiliteit.
•
De mogelijkheid voor het diabetische voetenteam, het chirurgie spreekuur, sport specifieke
spreekuren, 5d runlab meting om te verbeteren
en ter blessure preventie.
Apotheek
•
Advies geven aan voorschrijvers bij ‘complexe’
patiënten zoals polyfarmacie.
•
Advies geven over aanpassen dosering bij ouder
worden.
•
(Niet) medicamenteuze adviezen zelfzorg.
•
Advies geven over wanneer stoppen, bijv. bij
pijnmedicatie
•
Verstrekken van dieetvoeding als nutridrink bij
ziektegerelateerde ondervoeding.
Compressiezorg
•
Indien je beter en meer kunt bewegen, neemt de
fitheid, de conditie en het gezond voelen, toe.

SWOA
•
Flexibele begeleiding. Individuele begeleiding/
WOR -Gesprekken voeren om helder te krijgen
wat gezond voelen betekend. Daarna interventies inzetten of doorverwijzen naar de passende
voorziening.
•
Mobiliteit vergroten met AutoMaatje of beweeg
activiteiten in de omgeving inzetten voor vergroten van conditie/gezondheid/fitheid.
•
Diverse maaltijdvoorzieningen; maaltijden aan
huis/ deelname aan Eetkamer in de Weldam of in
de wijk aansluiten bij maaltijden waarbij gezonde
voeding in combinatie met ontmoeten van anderen kan bijdragen aan een positieve gezondheid.
Fysiotherapie
•
Training Kracht/coördinatie/UHV/sarcopenie programma.
•
Ontspanningsoefeningen
•
Pijnvermindering dmv fysiotherapeutische technieken bij verschillende klachten.
•
Handfysiotherapie.
•
Fysiotherapie bij bekkenklachten.
•
Oedeemtherapie.
Ergotherapie
•
Adviseren over compensatiemogelijkheden voor
verminderde lichaamsfuncties. Bijvoorbeeld ten
aanzien van hulpmiddelen (ook digitaal) of aanpassingen. Training in gebruik van hulpmiddelen.
•
Houdingsadvies
•
Handfunctietraining (na CVA).

Cesartherapie
•
Ontspanningsoefeningen.
•
Houdingverandering.
•
Sarcopenie training.
•
Verminderen klachten door bewustwording bewegings gewoonten.
•
Artrose netwerk.
•
OT bij bekkenproblematiek.
•
Ontspanningstherapie.
•
Advies hulpmiddelen en training.
Wijkteam
•
De wijkcoach kan gezondheidsproblemen bespreken en hulp middelen inzetten die binnen de
wmo vallen en het thuisblijven mogelijk maakt
met bv een traplift en woningaanpassingen.
Diëtiek
•
Dieetbehandeling bij o.a. ondervoeding , overgewicht, hart en vaataandoeningen, diabetes,
maagdarmklachten, oncologie(oncologienetwerk
Presikhaaf), Parkinson (parkinsonnetwerk)en andere neurologische problemen (slikproblemen).
•
Voedingsadvies op maat en regelen van de machtiging en levering van medische bijvoeding of
sondevoeding.
Thuiszorg
•
Gesprekken om helder te krijgen of iemand zich
gezond voelt en zo niet welke interventies ingezet
moeten worden.
•
Mobiliseren als ondersteuning van fysiotherapie.
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Grotere thuiszorgorganisaties hebben de mogelijkheid om te begeleiden bij longaandoeningen.
Meedenken in medicatiebeleid, therapietrouw,
coping etc.
Grotere thuiszorgorganisaties hebben de mogelijkheid om te begeleiden bij pijnklachten. Meedenken in medicatiebeleid, therapietrouw, coping
etc.
Grotere thuiszorgorganisaties hebben de mogelijkheid om te begeleiden bij de terminale of
palliatieve fase. Meedenken in medicatiebeleid,
therapietrouw, coping etc.
Begeleiden bij voeding indien motivatie en structuur het probleem zijn. Er dient een hulpvraag
te zijn voor professionals en niet puur praktische
begeleiding. Voor praktische problemen rondom
maaltijden dient de WMO een indicatie af te
geven.

MENTAAL WELBEVINDEN
Fysiotherapie
•
Psychosomatische Fysiotherapie.
Diëtiek
•
Volwaardige voeding heeft een goede invloed op
de mentale gesteldheid.
•
Diversiteit in ons team zodat we vanuit eigen taal
en cultuur kunnen communiceren, ook collega’s
met Turkse en Marokkaanse achtergrond.
Cesartherapie
•
Leren omgaan met de veranderingen in je lijf
en accepteren wat wel kan. Hiermee kun je het
mentaal welbevinden verbeteren.
Apotheek
•
Herhaalservice (niet alleen voor medicatie, maar
ook voor hulpmiddelen zoals diabetestestmateriaal en incontinentiemateriaal); het vergeten
te bestellen van chronische medicatie wordt
hiermee ondervangen.
•
Baxters (als reminder en de therapietrouw te
verbeteren en grote hoeveelheden verschillende
medicatie (onoverzichtelijk/onduidelijk wat/wanneer innemen).
•
De apotheek is een laagdrempelige zorgverlener
waar patiënten of andere zorgverleners met vragen/problemen makkelijk binnen lopen.
•
Begeleiding bij ontslag.
Wijk
•
Een wijkcoach zal op dit levensgebied indien nodig adequate professionele ambulant begeleiders

inzetten om het mentaal welbevinden te verbeteren.
Thuiszorg
•
Bij geheugen problematiek kan de thuiszorg ondersteunen in het zoeken naar geheugensteuntjes.
•
Medicatie aanreiken bij geheugenproblematiek
indien medicatiewekkers of bijvoorbeeld gebruik
van Medido onvoldoende succes hebben.
•
Grotere thuiszorgorganisaties bieden team die
begeleiden bij het ziekteproces.
Ergotherapie
•
Cognitief functioneren in kaart brengen. Strategieën aanleren ter compensatie van cognitieve
beperkingen, bijvoorbeeld stappenplannen.
gebruiken, plannen, geheugenstrategieën.
•
Leren omgaan met problemen in de prikkelverwerking/sensorische integratie.
•
Ondersteunen in acceptatieproces om stap naar
hulpmiddelen te zetten en deze ook daadwerkelijk te gaan gebruiken.
SWOA
•
Flexibele begeleiding of individuele begeleiding
waarbij de seniorenadviseur wordt ingezet als
klankbord en sparringpartner. Gesprekken op basis van motiverende gespreksvoering en werken
toe naar activering van inwoners. Denk aan activiteiten in het voorliggende veld of een vorm van
groepsbegeleiding als daar een WMO-toewijzing
voor wordt toegekend door de wijkcoach/case-

manager. Dit kan via individuele begeleiding, met
de WMO-toewijzing of zoals hierboven genoemd
wordt, kortdurend in de vorm van flexibele begeleiding, zonder WMO en zonder eigen bijdrage
voor vaak eenvoudige en kortdurende hul pvragen. Dit kan ook op gebied van mantelzorg.
Podotherapie
•
Diabetes patiënten goed voorlichten wat de risico’s zijn maar ook de oplossingen om te voorkomen dat er bijvoorbeeld amputaties plaatsvinden
en zo controle te krijgen over je eigen ziekte
verloop. En bij eventuele veranderingen spelen
we in op de processen die wel beïnvloed kunnen
worden.
POH
•
Het voorkomen van onnodige gezondheidsschade en het bevorderen van welzijn door het
luisteren, vragen stellen, samenvatten, adviezen
en voorlichting geven, instrueren en motiveren.
•
Patiënten en hun naasten steunen en hen waar
nodig verwijzen naar de andere hulpverleners.

ZINGEVING
Apotheek
•
Vertrouwen geven in de gezondheid en bepaalde
medicijnen.
•
Vertrouwen vergroten in de noodzaak van de
medicatie.

•

vaak eenvoudige en kortdurende hulpvragen. Dit
kan ook voor mantelzorg worden ingezet, afhankelijk van de hulpvraag.
Bijeenkomsten organiseren op basis van zingeving en andere levensdomeinen/ thema’s.

Cesartherapie
•
Door bewustwording van je eigen houding en
beweging meer vertrouwen krijgen

Wijk
•
Een wijkcoach denkt mee en stimuleert idealen
weer te bereiken.

Fysiotherapie
•
Psychosomatische Fysiotherapie

Thuiszorg
•
Middels gesprekvoering antwoorden vinden en
zoeken naar wat iemand nodig heeft om zich
weer zinnig te voelen. De wijkverpleegkundige

Ergotherapie
•
Meedenken over hoe gewenste rol op aangepaste manier toch zo goed mogelijk uitgevoerd kan
worden.
•
Ondersteunen in acceptatieproces om stap naar
hulpmiddelen te zetten en deze ook daadwerkelijk te gaan gebruiken.
SWOA
•
Inzet flexibele begeleiding of individuele begeleiding waarbij de seniorenadviseur wordt ingezet
als klankbord en sparringpartner. Gesprekken
helpen op basis van motiverende gespreksvoering en werken toe naar het activeren van. Dit
kan zijn naar een vorm van groepsbegeleiding als
daar een WMO-toewijzing voor wordt toegekend
door de wijkcoach/casemanager. Dit kan dvia
individuele begeleiding, met de WMO-toewijzing
of kortdurend in de vorm van flexibele begeleiding, zonder WMO en zonder eigen bijdrage voor

kan de weg wijzen naar eventuele instanties of
organisaties die de persoon hiervoor nodig heeft.
De thuiszorg zelf heeft geen middelen en mogelijkheden om hier praktisch in te ondersteunen.
POH
•
Het voorkomen van onnodige gezondheidsschade en het bevorderen van welzijn. Luisteren,
vragen stellen, samenvatten, adviezen en voorlichting geven, instrueren en motiveren.
•
Patiënten en hun naasten steunen en hen waar
nodig verwijzen naar de andere hulpverleners.

KWALITEIT VAN LEVEN
Apotheek
•
Rekeningen niet vergoede medicatie opsturen
naar bewindvoerder (indien van toepassing).
Cesartherapie
•
Door valpreventie en training een betere balans
waardoor je je meer veilig voelt in je eigen omgeving, je langer zelfstandig kan blijven. Je voelt je
gelukkiger en zit lekkerder in je vel.
Fysiotherapie
•
Preventie : conditie / kracht en coördinatie.
•
Diverse behandelvormen om te kunnen blijven
functioneren.
POH
•
De zorg coördineren rondom patiënten, tussen
disciplines en organisaties en de continuïteit van
zorg waarborgen.
•
Het voorkomen van onnodige gezondheidsschade en het bevorderen van welzijn. Luisteren,
vragen stellen, samenvatten, adviezen en voorlichting geven, instrueren en motiveren.
Thuiszorg
•
Middels gesprekvoering antwoorden vinden
en zoeken naar wat iemand nodig heeft om
voldoende kwaliteit van leven te ervaren. De
wijkverpleegkundige kan de weg wijzen naar
instanties of organisaties die de persoon nodig
heeft. De thuiszorg zelf heeft geen middelen en
mogelijkheden om hier praktisch in te ondersteunen.

•

Wijkverpleegkundigen kan een huisbezoek
brengen om de leefomgeving te inventariseren.
Advies uitbrengen hoe het veiliger kan in huis om
bijvoorbeeld valgevaar te voorkomen.

MVT
•
Theesalon voor mantelzorgers met een andere
cultuur.
•
Mantelzorgcafe voor mantelzorgers.
•
Cursus zorgen voor jezelf MVT Arnhem voor
mantelzorgers.
SWOA
•
Flexibele begeleiding/ Welzijn op Recept en
individuele begeleiding: Samen met de inwoner
kijken naar kleine haalbare doelstellingen waarin de inwoner zelf ook inzicht krijgt in wat hij
of zij nodig heeft. Dit wordt door motiverende
gespreksvoering in kaart gebracht op basis van;
talenten, wensen, sociale economische status,
zingeving en veiligheid.
•
Inzet diverse maatjes projecten: Vriendendienst
op stap, Buddyzorg, Netwerk coaching, Mantelzorgondersteuning, Plusbus uitjes.
•
Inzet van Thuisadministratie/ financieel café (hulp
bij lezen van moeilijke brieven/formulieren of
andere korte vragen over administratie) kunnen
hier ook bij worden ingezet.
Wijk
•
De wijkcoach maakt samen met de inwoner een
plan, waarin de inwoner aangeeft wat zijn (hulp)
vragen en wensen zijn. Wijkcoach kijk samen met

de inwoner kijken hoe de inwoner zijn plan kan
realiseren. Mogelijk met inzet van zijn netwerk
of professionele hulp. Voorbeeld: vraag inwoner:
Ik heb schulden. En stress van schuldeisers en
deurwaarders - kan het wijkteam mij helpen?
Rijnstad
•
Welzijn op recept.
Ergotherapie
•
Mogelijkheden zoeken om uitvoer van activiteiten mogelijk te maken die kwaliteit van leven
verhogen.
•
Advisering over woningaanpassingen.
•
Training energiemanagement/grenshantering.
Diëtiek
•
Volwaardige voeding en lekker eten, dit heeft een
bewezen positieve invloed op de kwaliteit van
leven.
•
Aansluiten bij de eetgewoonten en voorkeuren
en budget.
Compressiezorg
•
Doordat er minder oedeem in de benen zal zitten
bij het dragen van elastische kousen, gaan mensen zich prettiger voelen.
Podotherapie
•
Door het oplossen van pijnklachten kan de
patiënt meer activiteiten doen, waar je gelukkig
van wordt. Daarin je balans vinden en zonder blessure risico bijvoorbeeld veilig kunnen sporten.

MEEDOEN
Fysiotherapie
•
Medische fitness: trainen in een groep max 8
personen.
•
Speciaal programma krachttraining ouderen sarcopenie.
Ergotherapie
•
Mogelijkheden, beperkingen en wensen bij dagelijkse activiteiten gericht op participatie in kaart
brengen. Advisering over gebruik van hulpmiddelen en training in het gebruik hiervan, bv scootmobiel of (aangepaste) fiets.
Apotheek
•
Sociale contacten bij bezoek aan apotheek.
•
Medicatiereviews (aan huis).
•
Bezorgen aan huis (sociale contacten en controle).

•

•

•
•

Wijk
•
De wijkcoach heeft kennis van de sociale kaart.
Deze partij zal verwijzen, maatjes inzetten, verbinden waar nodig. Een wijkcoach gaat niet zelf
samen leuke dingen doen.

•
•

MVT
•
Maatjes projecten: MVT Arnhem: respijt maatje,
cursus bordje vol voor mantelzorgers.
•
Maatjes projecten, wandelmaatje, mantelzorgondersteuning SWOA, bezoekmaatje MVT.
•
Belmaatje voor mantelzorgers MVT Arnhem.
SWOA
•
Inzet diverse maatjes projecten; Vriendendienst

op stap, Buddyzorg, Netwerk coaching, Mantelzorgondersteuning, Plusbus uitjes.
Flexibel begeleiding (10 contacten): Kortdurende en eenvoudige vragen oplossen/aanpakken.
Oriënteren op diverse activiteiten/aanbod van een
wijk. SWOA heeft naast flexibele begeleiding door
seniorenadviseurs ook de mogelijkheid om zich in
te zetten als welzijnscoach bij het product Welzijn
op Recept zonder bijdrage voor de inwoner.
Individuele begeleiding: Langdurend traject om
te investeren in het ondernemen van een stappenplan om weer tot gewenste resultaten te
komen; Zingeving, drempels verlagen, oriënteren
op het invullen van bepaalde behoefte.
Activerend werk (afstand van de arbeidsmarkt
beperken en vakvaardigheden in een passende
en leuke werkomgeving).
Voorliggende voorzieningen in de wijk (activiteiten in en rondom de locatie de Weldam of met
andere samenwerkende partners).
AutoMaatje: Inzet door inwoners in eigen omgeving die buurtgenoten helpen in een incidentele
mobiliteitsvraag.
WMO groepsbegeleiding: In een samengestelde
groep elkaar ontmoeten en werken aan aansluiting bij de samenleving. Activiteiten ingevuld op
basis van speerpunten; Gezondheid en Bewegen,
Kunst en Cultuur en Groen en Natuurbeleving.

Thuiszorg
•
Middels gesprekvoering antwoorden zoeken naar
wat iemand nodig heeft om weer mee te doen.
De wijkverpleegkundige kan de weg wijzen naar

instanties of organisaties die de persoon hiervoor
nodig heeft.
Rijnstad
•
Het project Welzijn op recept.
Cesartherapie
•
Informatie geven over sociale kaart in de wijk.
•
Cursus voeding en bewegen in balans geeft ouderen meer kans.
Podotherapie
•
Door gezond en pijnloos te bewegen deel kunnen
nemen aan school, sport en spel, werk en niet
gehinderd worden in sociale leven.
•
Uitbreiden sociale leven door bijvoorbeeld mee
te wandelen met de diabetes challenge doordat
er geen voetklachten zijn.
Dietiek
•
Stimuleren eten als sociale functie.
POH
•
Patiënten en hun naasten steunen en waar nodig
verwijzen naar de andere hulpverleners.
•
Patiënten en hun naasten ondersteunen bij het
nemen van hun beslissingen.
Compressiezorg
•
Minder risico op veneuze problemen (wondjes,
trombose, wondroos) door het dragen van elastische kousen. Hierdoor beter in staat te bewegen
en meedoen.

DAGELIJKS FUNCTIONEREN
Wijkteam
•
De wijkcoach helpt je antwoorden te vinden op je
vragen. De wijkcoach zal doorverwijzen of indien
nodig professionele begeleiding, een voorziening
of hulpmiddel inzetten/toewijzen.
POH
•
Risico’s inschatten, problemen vroegtijdig signaleren, het voorkomen van onnodige gezondheidsschade en het bevorderen van welzijn.
•
Op basis van klinisch redeneren de verpleegkundige zorg vast te stellen.
Thuiszorg
•
Zelfredzaamheid bevorderen middels stimulerende en motiverende gespreksvoering.
•
Overnemen van handelingen - indien iemand
dit echt niet zelf kan of indien dit zoveel energie
kost dat die persoon overige algemeen dagelijkse
handelingen niet meer uit kan voeren.
•
Wassen van het lichaam, tijdelijk na trauma of
operatie. Chronisch indien inzet van fysiotherapie
en ergotherapie geen oplossing kan bieden.
•
Douchen, tijdelijk na trauma of operatie. Chronisch indien inzet van fysiotherapie en ergotherapie geen oplossing kan bieden.
•
Aankleden, tijdelijk na trauma of operatie. Chronisch indien inzet van fysiotherapie en ergotherapie geen oplossing kan bieden.
•
Gespreksvoering rondom kennis en coping bij
medische of verpleegkundige diagnoses.

Diëtiek
•
Instructie bij het klaarmaken van maaltijden en
de praktische uitvoering van het voedingsadvies
zodat de client zo goed mogelijk voor zichzelf
kan zorgen. We komen meestal aan huis bij deze
doelgroep.
•
Kennis van je gezondheid.
•
Overbrengen voedingskennis. Afstemming met
(thuis)zorg en andere disciplines als daar hulp bij
nodig is.
Fysiotherapie
•
Kennis van gezondheid.
•
Informatie verstrekken over gezondheid en hoe
deze te bereiken.
•
Je grenzen leren (her)kennen.
•
Leren omgaan met beperkte belastbaarheid en
beperkingen.
•
Kunnen werken.
•
Arbeidsfysiotherapie: informeren over houding
tijdens werk / thuis.
•
Lichamelijk ongemakken verhelpen door alg en
specifieke behandelvormen.
Apotheek
•
Advies, begeleiding en medicatiebewaking voor
handverkoopproducten. Jaarlijks terugkerend
zorgthema als metercontroledagen waarbij meter en meting wordt gecontroleerd in combinatie
met eventuele niet medicamenteuze gezondheidsadviezen.

SWOA
•
Flexibele begeleiding (10 contacten) of langdurende individuele begeleiding waarmee je Zelfredzaamheid kan bevorderen door stimulerende
en motiverende gespreksvoering.
•
(Thuisadministratie inzetten; ondersteuning bij
het ordenen van je administratie en versterken
van inzicht en overzicht door vrijwilligers.
•
(Activerend werk traject inzetten, de weg naar
de participatieladder invullen en iemand laten
deelnemen aan de maatschappij.
Ergotherapie
•
Mogelijkheden en beperkingen bij dagelijkse activiteiten in kaart brengen. Advisering en training
om zelfstandigheid te vergroten. Denk hierbij ook
aan valpreventie, energiemanagement, apparaten bedienen, (vrijwilligers)werk/mantelzorgtaken, agendabeheer en administratietaken.
Cesartherapie
•
Je grenzen leren kennen.
•
leren omgaan met je beperkingen en deze te
trainen.
•
Kunnen werken.
•
Kijken naar je houding en bewegen in het dagelijks leven en dit proberen op een goede manier
leren toe te passen.
•
Informatie over werkaanpassingen.

Mantelzorg MVT
•
MVT Arnhem: cursus voor mantelzorgers: zorgen
voor jezelf.
•
Kennis van je gezondheid.
•
MVT Arnhem: aanbod cursus voor mantelzorgers
mbt ziektebeelden van de naaste.
•
Hulp kunnen vragen.
•
MVT Arnhem: tuin & klus hulp van vrijwilligers
voor mantelzorgers en mensen die het zelf niet
kunnen.
Podotherapie:
•
Kennis over schoeisel, hygiëne, zelfzorg.
•
Je grenzen kennen.
•
Belasting belastbaarheid bepalen. Blessure en
revalidatie herstel.
•
Kennis van je gezondheid.
•
informatie verstrekken over ontwikkeling voet en
beweegketen van kind tot volwassenen. Verwachtingen en doelstelling om gezond te kunnen
bewegen met zo min mogelijk belastende aanpassingen extern.
•
Kunnen werken.
•
Goed kunnen functioneren op het werk door
minder voet/beenklachten. Gecertificeerde veiligheidsoplossingen in werkschoeisel.
Compressiezorg
•
Beter bewegen met compressiehulpmiddelen en
minder risico op wondjes en oedeem.

