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Kwetsbare ouderen & Corona, kunnen wij u helpen? 
In verband met Covid-19 virus (Corona) is het nu alle hens aan dek. Wij realiseren ons dat 

huisartsen en hun team het enorm druk hebben en nog drukker gaan krijgen. De zorg 

rondom de ‘langer thuis wonende’ oudere krijgt door deze pandemie plotseling een andere 

dimensie. GeriCall is een organisatie rondom Specialisten Ouderengeneeskunde. Wij kennen 

de doelgroep (zeer) kwetsbare ouderen en de specialistische zorg die hiermee gepaard gaat. 

Wij ondersteunen uw huisartsenpraktijk graag met de zorg rondom deze doelgroep. 

Hoe? 
Wij kunnen, net als u, niet inschatten wat er gaat gebeuren. Wat wij wel weten is dat de 

doelgroep kwetsbare ouderen heel veel risico loopt en specifieke aandacht zal gaan vragen. 

Wij bieden u graag ondersteuning door onze Specialisten Ouderengeneeskunde. Heeft u 

vragen die wij kunnen beantwoorden 24/7, zonder direct contact met de cliënt, dan  bieden 

wij consultatie aan op de volgende manieren: 

• E-consult via mail: home@gericall.nl  

• Intercollegiale consultatie overdag: 
via telefoonnummer huisartsen consultatielijn 088-4374112 

• Huisartsen (Spoed)lijn 24/7: via hetzelfde telefoonnummer 088-4374112 
 

Deze bovenstaande ondersteuning is kosteloos. U krijgt direct contact met één van onze 
Specialisten Ouderengeneeskunde: Sangeeta Gahar, Ingeborg Hessels, Emine Sen, Zaldy 
Valdehueza of Sa’eeda Versluis. 
 

• Op afstand begeleiden van de thuissituatie en coördineren inzet multidisciplinair 
team 

• GPO (gestructureerd patiënten overleg)  
 

Deze consulten zullen wij declareren via zorgverzekeraars. Mocht u hiervan gebruik willen 
maken stuurt u ons dan een aanvraag via zorgdomein?  

 
Om te voorkomen dat onze specialisten ouderengeneeskunde (die ook in de verpleeghuizen 
werken) een bron van besmetting worden binnen de doelgroep kwetsbare ouderen zullen 
we het bezoeken van de client in de thuissituatie nu niet op ons nemen. 
 
Meer informatie? www.gericall.nl of stuur een mail home@gericall.nl  
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