Psychogeriatrische ThuisBegeleiding

Wat is Psychogeriatrische
ThuisBegeleiding?

Denk bijvoorbeeld aan het verrichten
van persoonlijke, lichamelijke
verzorging en ziekenverzorging,
eventueel in samenwerking met
andere hulpverleners. Tevens is de
ontlasting van familie en mantelzorg
ook een erg belangrijk aspect in de
hulpverlening.

Psychogeriatrische ThuisBegeleiding
(PTB) richt zich op ouderen met
complexe problematiek. Het gaat om
ouderen met zeer moeilijk (zorgweigerend) gedrag, waar de
reguliere hulpverlening niet meer of nog niet - toereikend is.
De hulpverlening is er op gericht om
ouderen in de thuissituatie te helpen
bij de gevolgen van de psychiatrie /
psychogeriatrie. De gevolgen kunnen
zodanig zijn dat de klant behoefte
heeft aan een intensievere begeleiding op diverse levensgebieden zoals
dagstructurering en sociaal
functioneren. De nadruk bij de hulp
ligt op het begeleiden, activeren en
stimuleren van de klant en het
aansluiten bij zijn mogelijkheden.

Hulpverleningsdoelen kunnen zijn:
Stabiliseren van de situatie.
Voorkomen van een opname.
Acceptatie van ziektebeeld en
hulpverlening.
Zelfstandig blijven wonen.
Structuur in huishouden creëren.
Observeren en signaleren.
Voorkomen van overbelasting
mantelzorg.
Stimuleren tot dagopvang.
Zorgen voor een daginvulling /
dagbesteding.
Daar waar mogelijk overname
door reguliere zorg.

Voor wie is deze hulpvorm
bestemd?
Psychogeriatrische ThuisBegeleiding
kan worden aangevraagd wanneer er
in de thuissituatie ondersteuning
nodig is. Het gaat om het begeleiden
van ouderen met psychogeriatrische
problemen en/of ouderen met
psychiatrische problemen bij de
acceptatie van hulpverlening, de
reactivering en revalidatie.
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Doel
Het doel van de hulpverlening is om
ouderen met psychogeriatrische
en/of psychiatrische problemen
doelgericht en (waar mogelijk)
veranderingsgericht te begeleiden
en te verzorgen. Dit gebeurt al dan
niet in samenwerking met andere
hulpverleners. De thuisbegeleiding
is erop gericht de klant te stimuleren, te activeren, te ondersteunen
en te begeleiden.

Werkwijze
Bij de start van de hulpverlening
wordt afgesproken wat u met onze
hulp wilt bereiken en hoe we dit doel
stap voor stap kunnen nastreven.
Tevens bepalen we samen uw eigen
rol daarin. Al deze zaken leggen we
vast in een hulpverleningsplan dat
we regelmatig met u bespreken.

Er kunnen ook huishoudelijke taken
aan de orde komen; het doel is dan
om samen met de klant deze taken
op te pakken. De klant verricht dan
de activiteiten die in zijn of haar
mogelijkheden liggen en de Psychogeriatrische ThuisBegeleiding neemt
dan een andere taak op die voor de
klant bijvoorbeeld heel moeilijk is.
Bij sommige klanten blijkt de
reguliere hulp en begeleiding thuis
onvoldoende te zijn.

Aanmelden kan via huisarts,
Mondriaan, MEE, Lionarons GGZ,
verpleeg- of verzorgtehuizen of
familie/mantelzorg. Er kan dan
contact worden opgenomen met het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ),
tel.nr. 088 789 16 50.

Psychogeriatrische
ThuisBegeleiding aanvragen

Meer informatie
Indien er vragen zijn over deze vorm
van thuisbegeleiding kan er tijdens
werkdagen contact worden opgenomen met de coördinator Psychogeriatrische ThuisBegeleiding,
tel.nr. 045 566 54 43.

Het streven is om met Psychogeriatrische ThuisBegeleiding
klanten zo lang mogelijk in de eigen
thuissituatie te laten wonen.
Daar waar mogelijk neemt de
reguliere zorg de hulpverlening
(weer) over.
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C 80 - M 100 -Zuid-Limburg
Y 40 - K 10
MeanderGroep
bestaat uit:
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Meander
C 100 -Beschut
M 0 - Y 40 - K 5en Beschermd Wonen
Meander Thuiszorg
Meander Kraamzorg
Meander Jeugdgezondheidszorg
Meander Paramedische Dienst
Meander Maatschappelijke Dienstverlening
Meander Zorgservice
Meander Homeservice
Meander Wonen
Meander Werk
Ondersteuning informele zorg

Correspondentieadres
Postbus 2690 • 6401 DD Heerlen
Klantenservice:
T 0900 699 0 699
Werkdagen van 8.00-18.00 uur

Meander Thuiszorg maakt deel uit van MeanderGroep Zuid-Limburg.
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Contact
Afdelingssecretariaat Gespecialiseerde ThuisBegeleiding
T 045 566 54 43
E secretariaatgtb@mgzl.nl
www.meandergroep.com

