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De poli ambulant ouderenpsychiatrie is bedoeld voor cliënten die zijn 
aangemeld of heraangemeld bij de afdeling ouderenpsychiatrie van
Emergis, ambulante zorg. Deze poli heeft vooral als doel efficiëntie, 
volledigheid en doelmatigheid voor zowel u als cliënt als voor de betreffende 
behandelaren van Emergis ouderenpsychiatrie.

Naast aandacht voor psychische klachten heeft Emergis ook aandacht
voor het lichaam. Uit onderzoek blijkt namelijk dat psychische klachten vaak
samen gaan met lichamelijke klachten en ziekte.

Werkwijze van de poli
Na aanmelding neemt de sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) contact 
met u op voor een eerste intakegesprek met u en wellicht ook met uw partner 
of naasten. Dit gesprek vindt meestal bij u thuis plaats. U wordt op dit punt
ook geïnformeerd over de poli en er wordt een afspraak ingepland voor
de polimiddag. Via het secretariaat ontvangt u een uitnodigingsbrief. Ook
krijgt u een labformulier om voordien bloed te laten prikken. Wij verzoeken u 
minimaal een week voor de polimiddag nuchter bloed te
laten prikken.

Wat houdt de poli in?
De polimiddag bestaat uit drie afspraken op één middag: de somatische 
screening, de psychologische screening en een psychiatrisch onderzoek. U
dient hiervoor dus een middag de centrumvoorziening van Emergis in
Kloetinge een bezoek te brengen. Het is verstandig iemand mee te nemen

naar de afspraak, bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger die u tot
steun kan zijn. Aan het eind van deze middag wordt de diagnose gesteld,
waarna de behandeling kan starten. Eventueel wordt er meteen al een 
medicatie-behandeling ingezet.

Somatische screening
Vooraf aan de poli heeft u bloed laten prikken. De verpleegkundig specialist
GGZ zal de bloeduitslagen met u bespreken. Ook worden bij u andere 
lichamelijke controles gedaan zoals het meten van de bloeddruk, gewicht,
lengte, buikomvang, het beluisteren van hart en longen en er wordt een
ECG gemaakt. De specialist bespreekt met u uw lichamelijke klachten, eeten
bewegingspatroon, lichamelijke conditie en ziektegeschiedenis. Uw
huidige en eventueel afgesloten medicatie worden ook besproken.
Wij vragen u dan ook uw huidige medicatielijst mee te nemen. 

Psychologisch onderzoek
De GZ-psycholoog neemt een kort psychologisch onderzoek bij u af. U 
krijgt een aantal vragenlijsten en testen met vragen over bijvoorbeeld uw 
klachten, stemming en persoonlijkheid. Dit laatste geeft ook inzicht in uw 
psychische draagkracht. Ook kan de GZ-psycholoog testen bij u afnemen 
die informatie geven over onder andere uw intelligentieniveau, geheugen, 
concentratievermogen en taalgebruik. Als u een leesbril, gehoorapparaat 
of een ander hulpmiddel gebruikt, vragen wij u deze mee te nemen naar uw 
afspraak.

Psychiatrisch onderzoek
De psychiater neemt een psychiatrisch onderzoek bij u af via een gesprek. In 
dit gesprek komen onder andere uw klachten, voorgeschiedenis,
familiegeschiedenis en eerdere behandelingen aan bod. De psychiater kan, in 
overleg met u, eventueel ook medicatie voorschrijven. 

Na uw afspraak
Binnen enkele dagen wordt er contact met u opgenomen voor een 
adviesgesprek. Dit gebeurt meestal door de SPV die bij u ook het 
intakegesprek heeft gevoerd. In dit gesprek wordt u op de hoogte gebracht 
van de resultaten van de polimiddag en het voorgestelde behandelaanbod. 
Samen met u wordt het behandelplan opgesteld.

Heeft u nog vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van Emergis ouderenpsychiatrie via het telefoonnummer 
0113 26 74 30.

Deze folder is bedoeld voor cliënten van 65 jaar en ouder die 
zijn aangemeld of heraangemeld bij de ambulante afdeling 
ouderenpsychiatrie van Emergis. Ook is de folder bedoeld voor 
familieleden en mantelzorgers. U vindt hierin informatie over de 
inhoud en werkwijze van de poli.


