De medische zorg
van Archipel

Specialist
ouderengeneeskunde en
verpleegkundig specialist

het gevoel van samen

Medische zorg
Bij Archipel wordt de medische zorg en behandeling
geleverd door de vakgroep Specialisten
ouderengeneeskunde. Onze vakgroep bestaat uit
specialisten ouderengeneeskunde (SO), basisartsen
en verpleegkundig specialisten (VS).

Wat is nu een specialist
ouderengeneeskunde en een
verpleegkundig specialist?

keuze te maken voor hun verdere
loopbaan. Zij werken zelfstandig
onder supervisie van de SO.

Specialist ouderengeneeskunde
Een specialist ouderengeneeskunde (verder SO) is een arts die
gespecialiseerd is in zorg voor
kwetsbare ouderen en chronisch
zieken met verschillende gezondheidsproblemen. SO's zijn net
zoals andere medisch specialisten
officieel geregistreerd.

Verpleegkundig specialist
Een verpleegkundig specialist
(verder VS) is een hbo opgeleide
verpleegkundige die aanvullend
de masteropleiding tot verpleegkundig specialist heeft behaald.
Bij Archipel wordt de VS vooral
ingezet in het medische domein
dit betekent dat deze professional
zelfstandig, gedelegeerde
medische zorg verleent en werkt
hierbij nauw samen met de SO.
Maar de verpleegkundige kennis
en methodieken blijven verweven
tijdens de werkzaamheden.

Basisarts
Een basisarts is een arts die de
algemene opleiding tot arts heeft
voltooid maar zich nog niet verder
heeft gespecialiseerd op een
bepaald vakgebied. Basisartsen
doen werkervaring op in het
verpleeghuis om vervolgens een
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Op afdelingen waar een VS of
basisarts werkzaam is, is deze het
eerste aanspreekpunt voor
verzorging, cliënten en
familieleden wat betreft de
medische zorg.

vindt u het actuele overzicht van
onze vakgroep. Bij afwezigheid
van de vaste behandelaar wordt
voor elkaar waargenomen en is de
medische zorg 24/7 gewaarborgd
middels bereikbaarheidsdiensten.

Continuïteit
Aan een locatie zijn altijd vaste
artsen of VS verbonden, wij
proberen door de inzet van vaste
koppels zoveel mogelijk
continuïteit te bieden door
verschuivingen in personele
bezetting vinden er wel periodieke
wisselingen plaats. Op de website

Opleiden
Opleiden is een speerpunt binnen
onze vakgroep, dit betekent dat
we specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig
specialisten binnen onze eigen
organisatie opleiden.

De medische zorg bij Archipel wordt geleverd door specialisten
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Daarnaast participeren wij in de
opleiding voor huisartsen en
hebben wij opleidingsplaatsen
voor co-assistenten. De SO blijft
wel eindverantwoordelijk voor uw
behandeling.
Specialisatie
Naast alle algemene kennis over
ouderengeneeskunde en
chronische zorg hebben we
professionals die gespecialiseerd
zijn in geriatrische revalidatie en
psychogeriatrie. Door het werken
met diverse bijzondere

doelgroepen, bijvoorbeeld
cliënten met ziekte van
Huntington, is er veel specifieke
kennis binnen de organisatie.
Meer informatie
Indien u vragen hebt kunt u zich
wenden tot de specialisten die bij
uw behandeling of verwant
betrokken zijn. Op de website van
Archipel vindt u een overzicht van
alle specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig
specialisten.

Archipel biedt een combinatie van zorg,

Archipel Dienst Behandeling

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

Parklaan 97

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

5613 BC Eindhoven

op de manier die zij kiezen. We hebben een

t 040 261 01 02

breed aanbod aan zorgvormen en zijn

secretariaatdienstbehandeling.

specialisten in de zorg voor bijzondere

dommelhoef@archipelzorggroep.nl

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen

www.archipelzorggroep.nl

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.

het gevoel van samen

