Onze behandeldiensten:

Kennismakeenn,,
kennis delken
samenwer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouderengeneeskunde
Psychologie
Fysiotherapie
Ergotherapie
Logopedie
Diëtetiek
Geestelijke zorg
Maatschappelijk werk
Muziektherapie
Psychomotore therapie

Meer weten over Behandelcentrum Brabant?

Wilt u weten wat Behandelcentrum Brabant voor u
kan betekenen? Neem dan contact op met
info@behandelcentrumbrabant.nl
of kijk voor meer informatie op de website

www.behandelcentrumbrabant.nl.

Samen
werken

		betere
AAN
ouderenzorg

Mensen worden steeds ouder.
Zorgvragen nemen daardoor in
complexiteit toe. Om toegankelijke
specialistische ouderenzorg te
kunnen (blijven) bieden, werken de
behandeldiensten van de Brabantse
zorgorganisaties Schakelring, Volckaert
en De Riethorst Stromenland samen in
Behandelcentrum Brabant.

Voor wie is Behandelcentrum Brabant?

Eerstelijnszorgverleners – zoals huisartsen,
praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen – die
aanvullende expertise nodig hebben bij de zorg voor
ouderen, kunnen terecht bij Behandelcentrum Brabant.
Maar ook specialisten kunnen een beroep op ons
doen. Het doel is om met elkaar het meest optimale
behandelaanbod aan de oudere cliënt te bieden.

Wat doet Behandelcentrum Brabant?

In Behandelcentrum Brabant wordt de kennis en
expertise van de 150 behandelaars van de drie
deelnemende organisaties gebundeld. We doen dit
zowel voor de ouderen die bij ons verblijven als voor
cliënten die nog zelfstandig wonen.
Naast de reguliere ouderenzorg richt BCB zich op
specialismen, zoals Parkinson, dementie, nietaangeboren hersenletsel en de ziekte van Huntington.
De drie zorgorganisaties maken gebruik van elkaars
expertise én delen hun kennis graag met andere
zorgverleners. Samen streven wij ernaar het antwoord
te vinden op alle complexe vragen op het gebied van
ouderenzorg.

Hoe werkt Behandelcentrum Brabant?

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij onderzoek
en behandeling van uw oudere cliënten? Onze
specialist ouderengeneeskunde of gespecialiseerde
behandelaar beantwoordt graag uw vragen. Wanneer
nodig, gebeurt dit interdisciplinair. We hebben
daarnaast alle voorzieningen in huis om cliënten te
kunnen behandelen. De behandelruimtes in ons hele
werkgebied zijn afgestemd op ouderen. Ook kunnen we
cliënten thuis bezoeken en behandelen.

Natascha Oerlemans,
maatschappelijk werker
Volckaert
“Als behandelaren van
Behandelcentrum Brabant
willen wij voortdurend leren,
kennis met elkaar delen en daar
waar dat nodig is nieuwe kennis
ontwikkelen. Ons doel is de
cliënten zo goed mogelijk van
dienst te zijn. De maatschappelijk
werkers van Behandelcentrum
Brabant hebben structureel
overleg en intervisie met elkaar.
Er vindt een professionele
uitwisseling plaats op het
vakgebied van maatschappelijk

werk. Hiermee bevorderen we
onze deskundigheid en kunnen
we kwalitatief hoogstaande
begeleiding bieden.”
Ine de Ruijter,
ergotherapeut
De Riethorst Stromenland
“Behandelcentrum Brabant heeft
voor mij als ergotherapeut een
meerwaarde omdat mijn collega’s
en ik onze expertise en kennis met
elkaar kunnen delen. Daarnaast
werken we gezamenlijk aan PR,
projecten, zorgpaden en meer.
Ook praktisch zijn de voordelen
groot: tijdens vakantieperiodes of

vacatures kunnen we allereerst
kijken of er collega’s vanuit BCB
beschikbaar zijn. Zo zorgen
we voor continuïteit voor onze
cliënten.”
Joris Ivens,
specialist ouderengeneeskunde
Schakelring
“Met Behandelcentrum Brabant
kunnen we huisartsen een
multidisciplinair pakket van
behandeling en begeleiding bieden
voor de kwetsbare ouderen. Op die
manier ondersteunen we zowel de
huisarts als de oudere zelf.”

