
Consultatieteam 
Omring

consultso@omring.nl088 - 206 80 81 

Consultatie van Specialisten 
Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig 
Specialisten en Gezondheidszorgpsychologen.

Omring heeft al meer dan honderd jaar 
haar wortels in West-Friesland, de kop van 
Noord-Holland en op Texel. Wij zijn altijd in 
de buurt op het moment dat goede zorg of 
ondersteuning nodig is. Van verzorging tot 
gespecialiseerde verpleging. Van behandeling 
tot revalidatie. Zowel thuis als in een van onze 
woonzorglocaties. Van Hoorn tot en met Texel. 
Wij regelen het met én voor u.

Zorg thuis  
Wij verlenen de zorg die u nodig 

heeft bij u aan huis. Ook voor 
specialistische verpleging en 

bijvoorbeeld nachtzorg.

Revalidatie  
Omring biedt hoogwaardige 

revalidatiezorg. Bijvoorbeeld als u 
geopereerd bent of een beroerte 

heeft gehad.

Behandeling  
Heeft u klachten? Bij ons kunt u 
terecht voor passende zorg van 

de fysiotherapeut, ergotherapeut, 
diëtist en logopedist.

Omringwinkel  
In de Omringwinkel helpen we u 

graag verder. Of het nu gaat over 
een nieuwe rollator of andere 
hulpmiddelen, u bent bij ons  

aan het juiste adres.

Wonen met zorg  
Omring biedt verschillende 

woonvormen. In één van onze 
woonzorglocaties voelt u zich 

thuis, maar wel beschermd 
en verzorgd.

Samen de  
beste zorg dichtbij



Wie zijn wij?
Het ‘Consultatieteam Omring’ bestaat uit specialisten 
ouderengeneeskunde, Gezondheidszorgpsychologen, 
verpleegkundig specialisten en het medisch secretariaat. 
Er zijn korte lijnen met paramedici (diëtetiek, logopedie, 
ergotherapie en fysiotherapie), gespecialiseerde 
verpleging (wondverpleegkundige, CVA-verpleegkundige 
en longverpleegkundige) en de wijkverpleging.

Wat kunt u van ons verwachten? 
U kunt bij ons terecht voor advies en/of medebehandeling bij: 

Somatische klachten 
•  Multimorbiditeit 
•  Onbegrepen symptomen 
•  Multidisciplinaire benadering 
 
Cognitieve stoornissen 
•  Screening dementie 
•  Psycho-educatie 
•  Behandeling onbegrepen gedrag 
•  Inzet Gezondheidszorgpsycholoog 

(bijvoorbeeld neuropsychologische 
diagnostiek)

Stemmingsklachten 
•  Diagnostiek stemmingsstoornis 
•  Mediatieve of individuele 

behandeling door 
Gezondheidszorgpsycholoog 

•  Medicamenteuze behandeling 

Woon- en zorgadvies 
 
Prognostiek 
•  Advance care planning 
•  Indiceren dagbehandeling 
•  Indiceren Geriatrische 

revalidatiezorg vanuit 
thuissituatie 

•  Indiceren noodzaak paramedici, 
multidisciplinaire behandeling 

•  Palliatieve/terminale zorg 
 
MDO 
•  Ouderenzorg eerstelijn 
 
Polyfarmacie 

Hoe zijn wij bereikbaar?

Het aanvragen van een consult kan  
via Zorgdomein: Consult SO - Omring.

Behoefte aan vooroverleg of een 
urgente of korte vraag?  
Dan is telefonisch overleg mogelijk 
 via 088 - 206 80 81 of via  
consultso@omring.nl.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 
08.00 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur.


