
De behandelaren
van Archipel

Arts, psycholoog, fysio- en
ergotherapeut, logopedist,
diëtist, muziektherapeut,
maatschappelijk werker

het gevoel van samen



'Oók als u

behandeling nodig

heeft wilt u zelf

keuzes kunnen

maken'



Behandeling
Archipel biedt vele vormen van zorg, welzijn en wonen.
Dat gebeurt thuis, in de zorgcentra en in de
verpleeghuizen. Dichtbij dus. Onder zorg valt ook
behandeling.

Behandeling bij Archipel 
Binnen Archipel werken verschil-
lende behandelaren. Zij vormen
samen de dienst behandeling. Zo
kunt u behandeld worden door
een arts, een psycholoog, een
fysiotherapeut, een ergothera-
peut, een logopedist, een diëtist,
een muziektherapeut of een
maatschappelijk werker.
Behandeling kan bestaan uit
onderzoek en therapie en is
gericht op het herstel en op het
voorkomen van verergering van
een aandoening of beperking.
Bij complexe problemen werken
behandelaren samen met elkaar
en met de verzorging en verple-
ging. Ze vormen een multi-
disciplinair team en bepalen
meestal samen welke behandeling
er plaats gaat vinden.

Uiteraard gaat dit altijd in overleg met

u en/of uw familie.
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Arts
De specialisten ouderengenees-
kunde (artsen) onderzoeken,
behandelen en begeleiden
cliënten met een complexe
zorgvraag. Het doel van diagnose
en behandeling is het behouden
of herstellen van uw functioneren.
In overleg met u wordt een zorg-
plan opgesteld. Daarin wordt ook
doorverwezen naar de andere
behandelaren van Archipel. Deze
behandelaren werken samen in
een multidisciplinair team. Zo
nodig wordt er overlegd met de
huisarts of een medisch specialist
van het ziekenhuis.
 
De specialisten streven ernaar om
samen met u en uw familie de
kwaliteit van leven zo optimaal
mogelijk te houden en de gevol-
gen van de ziekte of aandoening
te beperken of verminderen. De
specialist ouderengeneeskunde
begeleidt u naar een nieuw even-
wicht in het leven of, als genezing
niet meer mogelijk is, naar een
levenseinde.
 
Psycholoog
U kunt bij de psycholoog terecht
wanneer u klachten ondervindt of
vragen hebt over:
• vergeetachtigheid / geheugen;
• concentratieproblemen;

 
• veranderingen in gedrag of
persoonlijkheid.
 
Ook wanneer er problemen zijn
met uw stemming of emoties zoals
angst, somberheid of het leren
omgaan met verlies of veran-
deringen als gevolg van een ziekte
kunt u bij een psycholoog terecht.
De psycholoog gaat dit dan verder
met u onderzoeken. Dit kan via
gesprekken of vragenlijsten. Zo
krijgen we duidelijkheid over de
klachten en de oorzaak hiervan.
Ook kan een onderzoek inzicht
geven in de gevolgen van de
klachten voor uw dagelijks leven.
 
De volgende stap is te bekijken
wat er nodig is aan behandeling.
Dit gaat altijd in overleg met u of
met uw familie. Denk aan indi-
viduele gesprekken maar het kan
ook zijn dat we samen met mede-
werkers van de verpleging gaan
kijken wat u nodig hebt. Bijvoor-
beeld wanneer er sprake is van
een gedragsverandering als
gevolg van uw ziekte.
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Fysiotherapeut
U kunt bij een fysiotherapeut
terecht voor onderzoek,
behandeling en advies op het
gebied van lichamelijke
beperkingen. Hierbij kunt u
denken aan problemen van
spieren, pezen, banden en
gewrichten, maar ook aan
problemen van het zenuwstelsel,
bloedvaten, longen, hart en huid.
De (geriatrie) fysiotherapeuten
van Archipel zijn gespecialiseerd
in bewegingsproblemen bij
senioren. Daarnaast heeft Archipel
verschillende specialisaties in
huis bijvoorbeeld op het gebied
van neurorevalidatie, Parkinson,
beroerte (CVA), orthopedie en
fysiofitness.

De fysiotherapie van Archipel is
direct toegankelijk voor inwoners
van de regio Eindhoven.
Behandeling vindt plaats op één
van onze locaties. Indien nodig is
het ook mogelijk dat de fysio-
therapeut bij u aan huis komt.
 
Ergotherapeut
Ergotherapie richt zich op het
veilig en zelfstandig kunnen
uitvoeren van uw dagelijkse
bezigheden in en rond de eigen
woning; nu en in de toekomst. Dit
kan door middel van training van
uw vaardigheden, advies aan u en
andere betrokkenen of het
aanpassen van uw (woon)
omgeving.
 
Tijdens een gesprek analyseert de
ergotherapeut samen met u waar
aandachtspunten liggen met
betrekking tot het veilig en naar
wens kunnen blijven uitvoeren van
uw dagelijkse bezigheden.
De ergotherapeut zal  onder
andere ingaan op onderstaande
punten:
• Kunt u zelfstandig uw dagelijkse

taken/ activiteiten, zoals
douchen, kleden, huishouden
uitvoeren? Bent u tevreden over
de uitvoering?

• Kunt u zich gemakkelijk
verplaatsen in en om het huis?

Archipel heeft verschillende

specialisaties in huis
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• Beschikt u over mogelijkheden
om zelfstandig boodschappen
te doen, sociale contacten te
onderhouden of de huisarts te
bezoeken?

• Komt u toe aan (hobby)
activiteiten die u belangrijk
vindt en u voldoening geven?

 
Roepen bovenstaande punten
vragen of opmerkingen bij u op,
omdat het u door uw leeftijd of
aandoening/ziekte minder
makkelijk afgaat, neem dan
contact op met één van de
ergotherapeuten van Archipel. De
ergotherapeut kan met u
overleggen of een bezoek bij u
thuis of een bezoek door u aan de
afdeling ergotherapie van
meerwaarde kan zijn.
 
De ergotherapeuten werken vanuit
verschillende locaties en kunnen
ook op huisbezoek komen in
Eindhoven en omstreken.
 
Logopedist
De logopedist richt zich op alle
aspecten rondom communicatie.
De doelen van de logopedie zijn
het optimaliseren van de
communicatie en het zo goed
mogelijk laten verlopen van het
eten en drinken. Stoornissen op
het gebied van spraak, taal, adem

en stem, mondfuncties,
aangezichtsverlamming, gehoor
en slikken worden door de logo-
pedist onderzocht en behandeld.
Naast het onderzoeken en
behandelen van deze stoornissen
geeft de logopedist advies,
voorlichting en instrueert zowel
verzorgers, familie als
mantelzorgers.
 
Voorbeelden van taken van de
logopedist zijn:
• verbetering in spraak en taal;
• het optimaliseren van het

gehoor door hoortoestellen;
• training van het gehoor.
 
Wanneer dit niet meer lukt, wordt
er samen met de logopedist
gekeken naar alternatieven zoals
een communicatiehulpmiddel.
 
Bij klachten op het gebied van
kauwen en slikken, kijkt de
logopedist naar de oorzaak, geeft
adviezen en oefent samen met
cliënt. Daarnaast kan de samen-
stelling van de voeding worden
aangepast. In veel gevallen kan
logopedie bij u thuis plaatsvinden.
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Diëtist
Een diëtist geeft adviezen over
voeding bij gezondheid en ziekte
en biedt begeleiding bij de
uitvoering hiervan. Een diëtist kan
u helpen bij alle vragen over
voeding, lichamelijke klachten die
met voeding te maken hebben
(bijvoorbeeld diarree of obsti-
patie) en de diëtist kan u
begeleiden bij ziektebeelden zoals
hart- en vaatziekten, onder-/
overgewicht, longziekten,
diabetes mellitus of als u een
verhoogd risico hebt op het
ontstaan van een van deze
ziektebeelden.
 
Muziektherapeut
Het leven in een verpleeg- of
verzorgingshuis is voor de
meesten niet gemakkelijk. Het
(gedeeltelijk) afstaan van uw

onafhankelijkheid en zelfregie in
combinatie met het ziek zijn, kan
veel gevoelens en emoties
oproepen. U kunt de muziek-
therapeut inschakelen als u
moeite heeft om te gaan met deze
gevoelens en emoties en hulp
nodig hebt bij het verwerken van
uw situatie. Juist als u ook moeite
heeft om dit verbaal te uiten. Het
doel is om uw kwaliteit van leven
te verbeteren of te stabiliseren. Dit
kan door samen met de therapeut
te musiceren, of te luisteren naar
en praten over muziek.
 
Muziektherapie wordt niet inge-
schakeld wanneer u muziek wilt
maken of luisteren als vrije
tijdsbesteding. Er wordt met u
overlegd of u voor muziektherapie
in aanmerking komt.

De muziek-

therapeut werkt

nauw samen met

de psychologen

en/of andere

behandelaren. De

therapie wordt

aangeboden in de

locaties Landrijt

en

Dommelhoef.
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Maatschappelijk werker
De maatschappelijker werker kan
u en uw familie ondersteunen in
het leren omgaan met, en het
verwerken van, de veranderde
situatie als gevolg van ziekte of
beperking. Doel is een nieuwe
balans te vinden tussen wat het
leven met uw ziekte van u vraagt
en hoe u uw leven wilt leiden.
 
Dit kan d.m.v.:
• Individuele gesprekken en

casemanagement;
• Gespreksgroepen;

• Informatie en advies m.b.t. wet-
en regelgeving;

• Informatie en advies bij
materiele hulpvragen;

• Bemiddeling naar andere
hulpverleningsinstanties.

 
Meer weten over de behandelaren
van Archipel?
Neem contact op met het
secretariaat van de dienst
behandeling 040 261 01 02
of met het Archipel Servicepunt:
040 264 64 64.
 

Archipel biedt een combinatie van zorg,

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

op de manier die zij kiezen. We hebben een

breed aanbod aan zorgvormen en zijn

specialisten in de zorg voor bijzondere

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen

door de zorg van onze medewerkers en

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

Archipel Servicepunt

Karel de Grotelaan 415

5654 NN Eindhoven

t 040 264 64 64

servicepunt@archipelzorggroep.nl

www.archipelzorggroep.nl
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