
AMBULANT 
GERIATRISCH 
TEAM

VOOR EEN LEVEN MET KLEUR



Het aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie 

neemt toe. Deze toename lijkt fors te blijven nu 

het gewijzigde zorgstelsel hierop inspeelt. Lande- 

lijk, maar ook lokaal staan we voor de enorme 

opgave om deze groep oudere mensen, met 

een soms complexe zorgvraag, in de thuissituatie 

te ondersteunen.

Voor goede, gespecialiseerde zorg 

hoeven en kunnen ouderen niet 

altijd naar het verpleeghuis. Verschil-

lende huisartsen in de omgeving van 

Zinzialocaties geven aan dat ze 

graag ondersteuning zouden willen 

op dit punt. 

 

Het Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 

van Zinzia ondersteunt en ontlast de 

1e lijn met haar specialistische geria-

trische expertise in complexe situa-

ties. Het AGT kan met zijn werkwijze 

en expertise goed aansluiten bij deze 

vraag en het werk voor de huisartsen 

verlichten. 

 

Wat is de bedoeling van het  
Ambulant Geriatrisch Team? 
Het multidisciplinair team onder  

leiding van een specialist ouderen- 

geneeskunde heeft als doel om de 

eerste lijn en intermediairs in de wijk 

te ondersteunen bij vraagstukken 

t.a.v. mensen met dementie, com-

plexe lichamelijke klachten en/of  

psychosociale problemen. De inzet 

Waar kunt u het  
Ambulant Geriatrisch Team 
voor inschakelen?  
 
> Collegiale afstemming met de 

specialist ouderengeneeskunde 
(SOG). U heeft contact met een 
vaste SOG.  

> Onderzoek - diagnose (functionele 
diagnostiek en consulten). 

> Ondersteuning – advies – zorg- 
behandelplan (specifieke Continue 
Systematische Langdurige Multi 
disciplinaire zorg) 

> Coördinatie – monitoring in 
de thuissituatie. 

> Revalidatie thuis.



van het AGT is een zeer goede aan-

vulling op Zinzia’s andere extramurale 

behandel inzet; ambulante Geria- 

trische vervolg Revalidatie en de 1e 

lijn paramedische behandelingen. 

 

Expertise van het team 
Het team biedt geriatrische zorg en 

behandeling uit een verpleeghuis, 

maar dan thuis. Op zowel psycho- 

geriatrisch als somatisch vlak. Onder-

steuning en onderzoek kan geboden 

worden door een, psycholoog, ergo-

therapeut, fysiotherapeut, logopedist 

en diëtist, in nauwe afstemming met 

de specialist ouderengeneeskunde 

(verpleeghuisarts). De Maatschap- 

pelijk werker / casemanager kan een 

coördinerende en ondersteunende 

rol vervullen. Het AGT stemt de zorg 

af op wat passend is voor de cliënt 

t.a.v. dagritme, wensen en gewoon-

tes. Zo kan het eigen leven zo veel 

mogelijk geleefd worden. 

 

De werkwijze –  
u blijft hoofdbehandelaar 
Het Ambulant Geriatrisch Team werkt 

nauw samen met u als huisarts of 

intermediair in de wijk. Wanneer u 

een aanvraag doet heeft u vervol-

gens contact met de specialist oude-

rengeneeskunde die uw vaste aan- 

spreekpunt blijft. Samen met hem of 

haar spreekt u de situatie door. Ook 

zorgt de specialist ouderengenees-

kunde dat de expertise van de ver-

schillende professionals goed op 

elkaar is afgestemd en dat u steeds 

op de hoogte bent van de situatie.



Samenwerking 
Zinzia werkt samen met de 1e lijn, 

regionale huisartsenverenigingen, 

ziekenhuizen, netwerken en keten-

zorg. Verder sluit de gespeciali-

seerde zorg van het Ambulant 

Geriatrisch Team aan op de zorg van 

thuiszorgorganisaties. Dit alles om de 

opgave in het veranderende zorg-

stelsel samen vorm te geven en 

elkaar te ondersteunen waar nodig. 

 

Ook de samenwerking met mantel-

zorgers is belangrijk. Wij maken 

goede afspraken met het thuisfront. 

Daarbij kijken we altijd eerst wat de 

cliënt samen met zijn naasten zelf 

kan doen. We zoeken samen naar 

een gezonde balans. 

 

Hoe u het AGT inschakelt 
U kunt naar het AGT verwijzen door 

het bijgaande aanmeldingsformulier 

te retourneren naar: 

 

Postadres 
Zinzia Zorggroep 

t.a.v. Klantbureau 

Kortenburg 4 

6704 AV Wageningen 

 

E-mail 
klantbureau@zinzia.nl 

ORANJE NASSAU’S OORD    DE LINGEHOF    DE RIJNHOF    RUMAH KITA

Vragen? 
Voor vragen of dringende zaken kunt u 
bellen met het klantbureau 088 311 42 00
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