Informatie voor verwijzers
MoleMann Mental Health is een ambulant werkende gecertificeerde ggz-organisatie. Wij
bieden zowel generalistische basis-ggz als specialistische ggz, met een vernieuwende en
persoonlijke aanpak. In onze kleinschalige vestigingen behandelen we volwassenen, ouderen
en kinderen met psychische en psychiatrische problemen.

MoleMann Mental Health Ouderen
Wij bieden specialistische ambulante psychiatrische zorg voor de oudere patiënt én zijn
omgeving. Wij leveren deze zorg met een vernieuwende, persoonlijke aanpak. Onze ervaren
en kleinschalige teams bestaan uit o.a. een ouderenpsychiater, GZ-psychologen en
psychiatrisch verpleegkundigen
Deze tijd vraagt om een andere manier van zorg voor ouderen
We leven steeds langer, maar worden hiermee ook kwetsbaarder voor lichamelijke en
psychische aandoeningen. Ouderen hebben vaak te kampen met meerdere problemen en
aandoeningen tegelijk. Psychische klachten komen veel voor en leiden tot een slechtere
kwaliteit van leven, meer lichamelijke klachten en een toenemende zorgbehoefte. Goede
psychiatrische ouderenzorg is daarom essentieel voor het welzijn van ouderen. De huidige
psychiatrische zorg is vaak grootschalig, sterk geïnstitutionaliseerd, versnipperd en het
aanbod is niet altijd passend voor ouderen. Ook werken hulpverleners vaker naast dan met
elkaar.
MoleMann organiseert deze zorg echter anders: kleinschalig, in de buurt, beter afgestemd op
de vraag en vooral samen met de huisarts. Op deze manier zijn psychiatrische klachten ook
bij ouderen goed behandelbaar. Hiermee verbetert niet alleen het welzijn van ouderen, maar
blijft de zorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar.

Voor welke indicaties verwijst u naar ons door?
MoleMann Ouderen biedt diagnostiek, consultatie en behandelingen bij psychiatrische
problematiek. Onze consultatie is ook mogelijk voor thuiszorg, verpleeg- en
verzorgingshuizen. Wij behandelen mensen vanaf 65 jaar, maar daar kan in overleg van
worden afgeweken.
Op basis van de volgende indicaties kunt u uw patiënten verwijzen naar onze specialistische
zorg:
•
•
•
•
•
•

multimorbiditeit en/of problemen op meerdere gebieden
angst- en stemmingsstoornissen
psychotische klachten
persoonlijkheidsproblemen
somatoforme en pijnstoornissen
psychiatrische problemen bij dementie

•
•

vragen rondom het levenseinde, euthanasie en wilsbekwaamheid
psychiatrische problemen bij Parkinson en NAH

Zo werkt MoleMann Ouderen:
•
•
•
•
•
•
•
•

kleinschalig, persoonlijk en dichtbij
doelmatig
de ouderenpsychiater bij de voordeur
consultatie
vanuit de netwerkgedachte
snelle start van diagnostiek en behandeling zonder tussenkomst van planners
en managers
multidisciplinair met een integrale visie
intensieve afstemming met andere hulpverleners en belangrijke anderen
• zorg thuis, in de huisartsenpraktijk,binnen een zorginstelling.

Kosten
De basisverzekering vergoedt de kosten van onze specialistische behandeling. Voorwaarde
voor vergoeding is, dat uw patiënt niet voor dezelfde diagnose ergens anders in behandeling
is. MoleMann biedt ook de mogelijkheid om afspraken te maken over structurele consultatie
voor uw praktijk.
Vragen?
U of uw patiënt kan contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak of het
stellen van vragen. Ook voor collegiaal overleg kunt u ons uiteraard benaderen. Onze
contactgegevens staan op de achterzijde van deze folder.

