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Waarmee kan de cliëntondersteuner
de huisarts helpen?
Kwetsbare burgers met medische vragen kunnen gebaat zijn bij ondersteuning op sociaal, emotioneel en praktisch gebied. U als huisarts of
praktijkondersteuner heeft daar vaak onvoldoende tijd voor. MEE kan dan
helpen met cliëntondersteuning op maat.

Maakt u zich wel eens zorgen omdat een patiënt
- afspraken niet nakomt

- geen zinvolle daginvulling heeft

- steeds terugkomt met vragen

- overzicht mist en problemen zich opstapelen

- instructies niet lijkt te begrijpen

- eigenlijk het ‘keukentafelgesprek’ niet

- de nodige zorg niet kan of wil regelen

zelfstandig kan voeren?

Mogelijk is de onderliggende oorzaak van problemen een niet-zichtbare beperking zoals een
licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een vorm van autisme. Zo’n
beperking merk je niet altijd op. Ook iemand met een lichamelijke beperking of chronische
ziekte kan gebaat zijn bij tijdelijke ondersteuning.
De cliëntondersteuners van MEE Amstel en Zaan zijn ervaren in het herkennen van, en werken
met deze specifieke doelgroepen. Zij:
• sluiten in hun communicatie aan bij de mogelijkheden van patiënt
• kennen de relevante wet- en regelgeving;
• bieden onafhankelijke ondersteuning bij het keukentafelgesprek;
• schakelen juridische ondersteuning in als dat nodig is;
• kunnen diagnostisch onderzoek naar zelfredzaamheid laten doen.
Voor overleg of het aanmelden van een patiënt, kunt u contact opnemen met de cliëntondersteuner in uw wijk.

MEE Amstel en Zaan
Derkinderenstraat 10-18
1062 DB Amsterdam
020-5127272
informatie@meeaz.nl
www.meeaz.nl

wijkzorg

Vaste cliëntondersteuner in de wijk
Binnen de netwerken van wijkzorg werken vaste cliëntondersteuners. Vaak weten
samenwerkingspartners elkaar al goed te vinden, soms moet de samenwerking nog op gang
komen. Een actueel overzicht van cliëntondersteuners per wijk en per huisarts vraagt u op door
een e-mail te sturen naar informatie@meeaz.nl.
Doel: meedoen
Cliëntondersteuners van MEE zetten zich in om kwetsbare burgers zo zelfstandig als mogelijk
deel te laten nemen aan de samenleving, ondermeer door:
• patiënt te motiveren en praktische vaardigheden te leren
• overzicht te brengen
• sociaal netwerk te versterken
• activiteiten en mogelijkheden in de wijk te benutten
• waar nodig toe te leiden naar passende zorg

“ De huisarts uit mijn netwerk belt mij nu zodra hij denkt: ‘Wat is er toch aan de hand?’ Iemand komt
bijvoorbeeld steeds terug met andere vragen en problemen. Of iemand komt juist heel weinig. Ik ga dan,
samen met de cliënt, aan de slag.”
“ Door de trainingen heb ik geleerd hoe ik voor mijzelf moet zorgen. En ook wanneer ik hulp moet vragen,
bijvoorbeeld met de post en met geldzaken. We hebben afspraken gemaakt en nu kan ik toch zelfstandig
gaan wonen!”

“ In mijn huisartsenpraktijk zie ik nu dat er soms sprake is van een niet-zichtbare beperking. Door dat te
herkennen, en te erkennen, verloopt het contact beter en komen we samen verder.”

Meer informatie over onze diensten en trainingen vindt u op www.meeaz.nl.

Wij zien uit naar een
vruchtbare samenwerking!
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“ Al die regels, al die telefoontjes… met mijn hoofd is niets mis, maar het kost zo veel energie om alle
zaken rond mijn handicap goed te regelen. Soms heb ik daar even hulp bij nodig.”

