Kosten
Deelname aan Psychogeriatrische zorg in de
thuissituatie is conform de eigen bijdrage regeling
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Informatie
Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen of wilt
u meer informatie over psychogeriatrische zorg in de
thuissituatie, dan kunt u contact opnemen met de
casemanager bij het Coördinatiepunt Zorg,
telefoonnummer: (079) 37 19 471.

Psychogeriatrische zorg
in de thuissituatie

Deze folder is bestemd voor cliënten, familie
en direct betrokkenen, ofwel de mantelzorgers.

Dementie……wat nu?
Dementie is een hersenaandoening waarvan de oorzaak niet
bekend is. Door deze aandoening wordt iemand steeds
afhankelijker van de directe leefomgeving. In het begin vallen de
geheugenstoornissen op. Later kan de dementerende persoon
steeds meer problemen hebben met de uitvoering van praktische
dagelijkse handelingen en ook het gedrag verandert. Het
veranderingsproces verloopt veelal geleidelijk en vraagt een
intensieve zorg en ondersteuning van de mantelzorgers.

De casemanager bezoekt de cliënt thuis en inventariseert met de
cliënt en de mantelzorger hoe de thuissituatie verloopt. Met deze
gegevens wordt een voorlopig plan opgesteld. Vervolgens maakt
de casemanager samen met de cliënt en de betrokken
hulpverlenende instanties een stappenplan. Hierin staan welke
zorg- en welzijnsdiensten de cliënt nodig heeft in zijn of haar
specifieke situatie en wie die zorg gaan verlenen.

Inleiding
In Zoetermeer bestaat een intensieve samenwerking tussen
Parnassia, Vierstroomzorgring en het Coördinatiepunt Zorg. Het
doel van deze samenwerking is een kwalitatief goede hulp- en
zorgverlening bieden aan mensen met dementie die zelfstandig
wonen, hun mantelzorgers of direct bij de zorg betrokkenen. Na
het vaststellen van de diagnose dementie draagt Parnassia het
dossier over aan Vierstroomzorgring. De ondersteuning wordt
geboden door een psychogeriatrisch team dat bestaat uit: een
verpleeghuisarts, een verpleeghuispsycholoog, een
casemanager en een pg medewerker.

Zorgaanbod
Het zorgaanbod kan onder andere bestaan uit:
Vierstroomzorgring: afdeling Thuiszorg
• begeleiden bij dagelijkse persoonlijke verzorging;
• (toezicht bij) gebruik van medicijnen;
• huishoudelijke ondersteuning;
• individuele begeleiding
Vierstroomzorgring Monteverdi, het tijdelijke verpleeghuis
• oriënterend bezoek aan dagopvang/dagbehandeling;
• tijdelijke opname, bijvoorbeeld vakantieopname;
• deelname aan georganiseerde activiteiten;
• onderzoek en advies door onder andere verpleeghuisarts,
psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist.

Doel en werkwijze psychogeriatrische zorg in de
thuissituatie
Het doel is om opname in een zorgvoorziening uit te stellen of te
voorkomen. Door middel van het verlenen van
psychogeriatrische zorg aan huis kan de cliënt langer thuis
blijven wonen. Deze zorg houdt in het ondersteunen en ontlasten
van mantelzorger(s) en hulpverleners in hun zorg voor een
dementerende naaste of cliënt.
De mantelzorger heeft veelal met verschillende hulpverleners en
zorginstellingen te maken en om die reden is één contactpersoon
aangesteld: de casemanager.

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van diverse
voorzieningen aan huis zoals: maaltijden, kapper, pedicure etc.
Deze voorzieningen maken deel uit van de serviceformule van
Vierstroomzorgring. Tevens zijn er mogelijkheden om vrijwilligers
in te schakelen.

