Bent u die ambitieuze specialist
ouderengeneeskunde?

Ambitieus en innovatief?
Word onze collega!
Het is onze ambitie om tot de top van expertisecentra voor ouderenzorg
te horen. We zijn voortdurend bezig de begeleiding en zorg rond ouderen
te optimaliseren. Vernieuwend, professioneel, veilig, dichtbij en vanuit de
keten. Iedere dag onze cliënten nog beter kunnen en willen helpen, is wat
ons daarbij drijft.
Momenteel bereidt onze ketenorganisatie een nieuwe innovatiefase voor.
De vakgroep ouderengeneeskunde wordt een medische staf langdurige
zorg en ouderenzorg. We gaan drie belangrijke clusters ontwikkelen:
langdurige gespecialiseerde zorg, Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ) en
zorg in de eerstelijn. Spreekt dit u aan en wilt u zich als specialist ouderengeneeskunde ontwikkelen en daardoor meewerken aan het realiseren van
onze ambities? Maak dan kennis met Rivas!

Wie we zijn en wat we doen
Onze vakgroep ouderengeneeskunde bestaat momenteel uit veertien
geregistreerde specialisten ouderengeneeskunde en vier basisartsen.
We worden ondersteund door verpleegkundige praktijkondersteuners
en een medisch secretariaat. Daarnaast leiden we op. Er zijn twee
opleidingsplaatsen en een ambulante stage voor de beroepsopleiding.
Op alle 19 woonlocaties van Rivas Zorggroep bieden we aan huisartsen
in opleiding de verpleeghuisstage.
Eind 2013 is onze vakgroep weer voor vijf jaar met succes gevisiteerd
door Verenso.

Onze drijfveer en focus
Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct en goed en helpt
de cliënt gezond te blijven. Wij verbeteren voortdurend de zorg in de regio:
veilig, mensgericht, altijd beschikbaar, dichtbij en professioneel.
Vanaf eind jaren negentig heeft Rivas zich ontwikkeld tot de ketenzorgorganisatie van formaat die het anno 2015 is. Traditioneel en
onverminderd sterk in ziekenhuiszorg, chronische zorg en thuiszorg. De
begeleiding van en zorg voor ouderen nemen daarbinnen een belangrijke
plaats in.
Onze missie is om de kwaliteit van leven van de groeiende bevolking
ouderen te verbeteren. Wij doen dat vakkundig en zorgzaam; een mooie
uitdaging in een sector en omgeving die voortdurend in beweging zijn.

Onze uitdagingen
Opzetten van een:
• Zorgnetwerk voor dementerende ouderen wat landelijk
toonaangevend kan zijn
• Een afdeling voor begeleiding van en zorg voor de “jongere oudere”
met dementie
• Twee revalidatiecentra voor Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ)
• 3D (dementie, delier, depressie)-unit
• Geheugenpolikliniek in samenwerking met de neurologen van het
Beatrixziekenhuis
• Multidisciplinaire analyse van patiënten met verdenking op Parkinson
Daarnaast verbreding in specialisaties palliatieve zorg en revalidatie voor
mensen dementie.

Strategische thema’s 2016:
• Het voornemen om in de langdurige zorg hét Dementie Centrum
van Nederland te worden.
• In “de somatiek” het ondersteunen van het motto ‘thuis als het kan’
door kortdurende revitalisering van ouderen, in het bijzonder door
Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ) sterk te ontwikkelen.

Waar we goed in zijn
We spannen ons elke dag in om met begeleiding en zorg tijdig en
goed te anticiperen op de wensen en behoeften van ouderen. Dit
doen we ketenbreed. We werken daarbij op al onze 19 woonlocaties.
Ook werken we nauw samen met nagenoeg alle huisartsen in de
regio bij cliënten thuis en als consulent voor collega-specialisten in het
Beatrixziekenhuis. Ons palet aan werkzaamheden bestaat uit:
dementiescreening, behandeling en casemanagement, consultatie
aan huis en in de woonzorgcentra. Tot ons team behoren een tiental
verpleegkundig specialisten, die tevens de rol van casemanager
dementie in de regio vervullen.

In 2040 leven er 4.7 miljoen
65-plussers in Nederland,
26 % van de totale bevolking,
waaronder 2 miljoen
80-plussers.
(Bron: CBS)

Dementie is de ziekte van de
toekomst:
naar schatting hebben een
half miljoen Nederlanders
in 2050 dementie.
(Bron: Alzheimer Nederland)

Laura Joosen, specialist ouderengeneeskunde

‘Intramuraal werken we met een grote diversiteit aan cliëntgroepen.
Binnen de vakgroep ouderengeneeskunde zijn we deskundig op het gebied
van: gerontospychiatrie, revalidatie, beademingszorg (bovenregionale
functie) en zorg aan Korsakov-cliënten. Al met al een rijke variatie, die het
werk heel boeiend maakt. Zonder aarzeling durf ik te stellen dat we grote
expertise hebben in de zorg voor mensen met dementie. Thuis bij cliënten
in samenwerking met huisartsen en het Geriatrisch Onderzoek- en
AdviesCentrum (GOAC). In het ziekenhuis in samenwerking met specialisten en op onze woonlocaties in samenwerking met zorgverleners en
omgevingscoaches. Dit zijn gespecialiseerde verzorgenden, die familie en
medewerkers begeleiden in het creëren van een ondersteunende en
positieve sfeer voor de bewoners.’

Jorien Nijhuis, huisarts werkzaam in de ouderenzorg

‘Omdat de demografische ontwikkelingen zo zijn dat er een forse vergrijzing is, de ouderen ouder worden en multimorbiditeit en polyfarmacie
veel voorkomen, komt er steeds meer zorg op de huisartsen af. Zij hebben
echter onvoldoende tijd om deze problematiek alleen aan te kunnen. De
specialisten ouderengeneeskunde en de verpleegkundigen van het
Geriatrisch Onderzoek- en AdviesCentrum (GOAC) werken dan ook
maximaal samen met de huisartsen, hun praktijkondersteuners en met de
specialisten in het ziekenhuis bij vraagstukken rondom de (zorg)diagnostiek. De kwetsbare ouderen zijn in de hele keten in beeld. Zodoende kunnen
crisissituaties worden voorkomen én is er continuïteit van zorg. Omdat er
één cliëntdossier is voor het ziekenhuis en het GOAC, is er ook continuïteit
in verslaglegging, wat de kwaliteit en veiligheid van de zorg ten goede
komt. Er is over en weer veel waardering voor de deskundigheid en
betrokkenheid. Als huisarts prijs ik mij bijzonder gelukkig met een groep
specialisten ouderengeneeskunde, die in alle schakels van de keten
bijzonder actief zijn.’

Annemiek van Oostveen, specialist ouderengeneeskunde

‘In de zorg voor ouderen werken we vanuit een direct, persoonlijk contact
met cliënten en hun naasten. Hierin speelt mensgerichte zorg gebaseerd
op de principes van Planetree een belangrijke rol. Planetree is een methode
voor mensgerichte zorg. De Planetree-dimensie in ons werk stimuleert ons
om dichtbij cliënten en familie te staan en hen te steunen in deze fase van
hun leven. De hele organisatie ondersteunt deze principes en de Plantreevingerafdruk is zichtbaar, voelbaar en merkbaar op al onze locaties. Op
landelijk niveau staat Rivas Zorggroep vooraan met de ouderengeneeskunde, omdat we integraal vanuit de keten de zorg rondom de ouderen regelen en verlenen. We spannen ons ervoor in om tijdig en goed te anticiperen
op wat ouderen nodig hebben en wensen. Dit willen we in de toekomst
gericht blijven doen. Als vakgroep zijn we dan ook gebaat bij epidemiologisch wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderzoek naar het
effect van de zorg die we verlenen.’

We zijn trots op:
• Multidisciplinaire samenwerking tussen eerstelijn, thuiszorg,
verpleeghuis, woonzorgcentrum en ziekenhuis. We kunnen daardoor
tijdig signaleren, crises voorkomen, continuïteit van zorg voor ouderen
realiseren en de zorg beter en veiliger maken.
• Keurmerk Joint Commission International (JCI), een kwaliteitskeurmerk voor al onze 19 woonlocaties (verpleeghuizen en
woonzorgcentra) én de thuiszorg in ons hele werkgebied. Dit
combineren we met het unieke Rivas Elektronisch Dossier waarmee
we werken binnen de hele keten. Dat resulteert in optimale
continuïteit in verslaglegging en goed geregelde en veilige zorg voor
onze cliënten.
• Het behalen van de tweede plek in de AD Ziekenhuis Top 100, waarin
de zorg voor patiënten voor ouderen dan 70 jaar voor het eerst een
belangrijk thema was en waar het Beatrixziekenhuis goed op scoorde.
• Prolongatie Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.
• Innovaties, zoals de Beweegwereld dementie; bewegen voor ouderen
met dementie.

Kom bij ons werken!
We doen heel veel goed, maar het kan altijd beter. Matchen onze
uitdagingen en uw ambities?
We zoeken een nieuwe collega-specialist ouderengeneeskunde die:
• Staat voor uitstekende en mensgerichte zorg voor ouderen
• Geïnspireerd is door onze missie en deze wil helpen uitdragen
• Leiderschap toont en een voortrekkersrol vervult in managementparticipatie en vorming van een medische staf; de gesprekpartner
voor onze raad van bestuur
• Invulling wil geven aan zijn ambities voor wetenschappelijk
onderzoek, onderwijs en opleiden
• Een communicatief vaardige netwerker is
• Visie heeft op innovatie van ouderengeneeskunde in de keten en
kwaliteitsbevordering
• Nieuwe ideeën inbrengt voor innovatie van de ouderengeneeskunde
• Zich (verder) wil specialiseren
De volledige vacature “Ambitieuze Specialisten Ouderengeneeskunde”
met vacaturenummer 750254 vindt u op onze website: www.rivas.nl
onder Vacatures. U kunt uiteraard direct online via onze site solliciteren.

Natuurlijk, loop ik een dienst mee!
Wilt u ter kennismaking een dienst met een van onze specialisten
ouderengeneeskunde meelopen of meer informatie over de functie?
Neemt u dan contact op met Joep Koch, voorzitter Medische Staf
Langdurige en ouderenzorg i.o., tel: (0183) 64 41 07.

www.rivas.nl

