
De juiste zorg voor kwetsbare
ouderen met probleemgedrag
in de regio Helmond/Peelland
Wat is het IECO?
Het Integraal Expertisecentrum Ouderen (IECO) is een samenwerking tussen GGZ Oost Brabant,
Savant Zorg en de Zorgboog. Het richt zich op ouderen met cognitieve problemen in combinatie
met psychiatrische of complexe somatische problematiek. De organisaties maken gebruik
van elkaars expertise. Samen willen we bij meer ouderen met gedragsproblematiek de juiste
diagnose stellen en een behandeling starten. Dit is nodig, omdat het aantal ouderen met
gedragsproblematiek toeneemt.
Door samenwerking binnen het IECO kunnen we ervoor zorgen dat:
 minder ouderen te maken krijgen met crisisopnames.
 de gedragsproblematiek vermindert doordat een diagnose wordt gesteld en een
behandelplan wordt gemaakt.
 ouderen met gedragsproblematiek de juiste zorg, behandeling en/of begeleiding op de juiste
tijd op de juiste plaats krijgen.

We verbeteren de zorg voor kwetsbare ouderen met
ernstige gedragsproblematiek:
 door bij ouderen naar alles te kijken wat gedragsproblemen kan veroorzaken: van cognitieve
tot psychiatrische aandoeningen.
 door als organisaties expertise met elkaar te delen, zodat we betere diagnoses stellen en
behandelplannen maken.
 doordat de deskundigheid op het gebied van gedragsproblematiek bij GGZ Oost Brabant,
Savant Zorg en de Zorgboog wordt verbeterd.

De informatie in deze flyer is bestemd voor verwijzers in de zorg. Heeft u vragen of suggesties?
Neem dan contact op met de Zorgcentrale van de Zorgboog, telefoon  0492 348 111.

Wanneer kan iemand terecht bij het IECO?
 Het gaat om een kwetsbare oudere met gedragsproblematiek.
• Om het gedrag in betere banen te leiden is al een aantoonbare behandeling doorlopen,
maar dat heeft niet het gewenste effect gehad.
• Er heeft enig onderzoek in relatie tot probleemgedrag plaatsgevonden.
• Somatisch onderzoek - zoals bij reguliere aanmeldingen - moet zijn verricht zodat
lichamelijke oorzaken uitgesloten zijn.

Hoe kan iemand aangemeld worden bij het IECO?
 Savant Zorg en de Zorgboog hebben al contact gehad met het consultatieteam/
expertiseteam probleemgedrag. Als niet het gewenste effect wordt bereikt, dan wordt de
cliënt met de juiste hulpvraag aangemeld bij het IECO.
 Huisarts/specialist stelt op dezelfde wijze als normaal de vraag aan GGZ Oost Brabant,
Savant Zorg of de Zorgboog.

Hoe verloopt het aanmelden bij IECO?

Reguliere zorg en behandeling van de Zorgboog,
Savant en GGZ Oost Brabant
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Per fase terugkoppeling aan regiebehandelaar.

De informatie in deze flyer is bestemd voor verwijzers in de zorg. Heeft u vragen of suggesties?
Neem dan contact op met de Zorgcentrale van de Zorgboog, telefoon  0492 348 111.

