
Een specialist ouderengeneeskunde is een arts 
die zich heeft gespecialiseerd in de ziektes en 
problemen van oudere mensen. De meeste 
mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen en daar kan een specialist ouderen-
geneeskunde bij helpen.

De praktijken zijn op werkdagen te bereiken 
van 09.00 – 17.00 uur.

Vestigingen praktijk:
 
Hoofdlocatie:
Rozendaalselaan 34-10
6881 LD  Velp
T (026) 3690043  (op woensdag gesloten)
E info@pogb.nl
F (026) 3690042
 
Locatie Malburgen:
Akkerwindestraat 1
6832 CR  Arnhem
T (026) 2001004
E malburgen@pogb.nl

 

www.praktijkouderengeneeskunde.nl

 
 

 

Wij leiden regelmatig collega’s op, zowel studenten
die net zijn begonnen als zeer ervaren collega’s 
die verdieping zoeken in de ouderengeneeskunde. 
Deze studenten werken onder supervisie en 
verantwoordelijkheid van de medewerkers van 
de praktijk ouderengeneeskunde.

dhr. A.H.M. (Alphons) Ensink
maatschappelijk werker

mw. M.M. (Margreet) Dellemann
secretaresse



De werkwijze

Om een duidelijk beeld te krijgen van uw situatie,
beginnen we met een  gesprek met de verpleeg-
kundige en de arts. Dat kan bij u thuis, maar ook in 
de praktijk.

Meestal betrekken we in die gesprekken ook de 
mantelzorger. Daarna doet de arts aanvullend 
onderzoek, zoals een lichamelijk onderzoek. 
Dan bespreken wij de resultaten met de huisarts 
en soms met andere hulpverleners, zoals een 
fysiotherapeut of een ouderenadviseur. 
Vervolgens brengen wij u op de hoogte van de 
uitkomst van het onderzoek en de adviezen die wij 
u als team geven. 
De adviezen die u krijgt, kunnen ook een 
behandeling betreffen. Deze behandeling kan 
vervolgens door uw huisarts of door de praktijk 
ouderengeneeskunde in gang worden gezet.  

De huisarts blijft altijd de hoofdbehandelaar. 
U moet in geval van een acute medische situatie en 
buiten kantoortijden als eerste hem/haar bellen.
Voor vragen rondom uw verwijzing kunt u op alle 
werkdagen bij ons terecht.
 
Overigens worden wij betaald uit Innovatie-
gelden, die zorgverzekeraar Menzis samen met 
ons heeft aangevraagd. U hoeft voor onze inzet 
zelf geen financiële bijdrage te betalen, ook niet 
wanneer u elders verzekerd bent.

De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet is in 
oktober 2011 geopend. De huisartsen uit Velp 
kunnen sindsdien patiënten vanaf 60 jaar 
verwijzen naar deze praktijk. 
Sinds mei 2017 is er een locatie in Malburgen, 
Arnhem bijgekomen waar we samenwerken met 
de huisartsen van Medisch Centrum Malburgen.
De problemen waarmee patiënten verwezen 
worden, zijn heel divers. Soms is het een vraag 
om een keer alles op medisch- en zorggebied op 
een rij te zetten, soms vraagt een patiënt om 
onderzoek naar zijn of haar geheugen of 
stemming.
 
Ons doel is altijd om u  zo prettig en zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen!

mw. P. (Paulien) Arends
geriatrie verpleegkundige

mw. E. (Ellen) Niesing 
geriatrie verpleegkundige

mw. H.M.J. (Jolanda) Konings
secretaresse

mw. E.A. (Ester) Bertholet
specialist ouderengeneeskunde

mw. V.A.I. (Verena) Böttcher
specialist ouderengeneeskunde

mw. M. (Marlies) Blom
specialist ouderengeneeskunde

mw. J. (Judith) Verhoef
verpleegkundig specialist

mw. M. (Marlies) van Walsum
specialist ouderengeneeskunde

mw. H. (Harma) Murman, 
geriatrie verpleegkundige


