Gerontopsychiatrie
Informatie voor verwijzers

In Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum Joachim en Anna, bieden wij
op afdeling Magnolia specialistische zorg en behandeling aan mensen
met een somatische verpleeghuisindicatie en een psychiatrische
zorgvraag, ook wel gerontopsychiatrie genoemd. Doordat de
psychiatrische en somatische zorgvragen elkaar wederzijds beïnvloeden,
hebben cliënten een complexe zorgvraag die vraagt om een specialistische benadering.

Wonen bij De Waalboog
Op de Magnolia kunnen oudere mensen wonen die te maken hebben met
lichamelijke, sociale en psychiatrische problemen zoals angststoornissen,
depressie(s) en/of gedragsstoornissen. Vaak hebben deze mensen nog
vele mogelijkheden om zijn of haar leven in te richten zoals zij dit graag
wensen. Samen met de bewoner en zijn naasten stellen zorgmedewerkers
een passend zorgleefplan op. De bewoner is in regie. Wij vinden het
belangrijk dat bewoners zich thuisvoelen. De afdeling Magnolia is een
geschakelde afdeling (Magnolia A en Magnolia B) waarbij iedere bewoner
zijn eigen kamer heeft, die hij/zij naar zijn eigen persoonlijke smaak kan
inrichten. De gemeenschappelijke woonkamers zijn ingericht als
verschillende woonleefmilieus met een eigen sfeer en benadering specifiek
aangepast aan de wensen en behoeften van de bewoners. Het is een
bewust gecreëerde samenhang van zorg, behandeling, begeleiding,
dagbesteding en huisvesting. Hierbij vormen de individuele hulpvragen en
behoeften van bewoners het uitgangspunt.

Multidisciplinaire zorg
De zorg wordt multidisciplinair geboden. Het multidisciplinair team
bestaat onder andere uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog,
fysiotherapeut en een verpleegkundige/ verzorgende. Al deze
professionals hebben zich gespecialiseerd in de specifieke zorgvragen
van de mensen die op de Magnolia wonen. Medewerkers zijn gekoppeld
aan één woonleefmilieu om de kwaliteit van deze zorg te vergroten. Met
onze persoonlijke en individuele aanpak streven we naar een huiselijke en
prettige leefomgeving met de best mogelijke zorg en aandacht, in

samenwerking met bewoner en familie.

Expertteam Gerontopsychiatrie: verbinding onderzoek,
onderwijs en praktijk
De Waalboog investeert in kennisontwikkeling en kennisdeling en
stimuleert de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. We
werken waar het kan met evidence-based methodieken en participeren in
wetenschappelijk onderzoek. Medewerkers worden opgeleid om
specialistische zorg te kunnen bieden aan bewoners met complexe
zorgvragen. Samenwerking tussen de disciplines is van groot belang
evenals de samenwerking met onze partners in de regio zoals de eerste
lijn, GGZ en andere zorgorganisaties. Het multidisciplinaire expertteam
Gerontopsychiatrie brengt kennis en ervaring samen in een zorgprogramma en werkt aan continue verbetering van de kwaliteit van zorg
en dus de kwaliteit van leven van de bewoner.

Topcare
Wij zijn aangesloten bij Topcare. Topcare richt zich op het vergroten van
kwaliteit en doelmatigheid van de langdurige zorg voor mensen met
complexe ziekten. De Waalboog heeft in 2014 als eerste in Nederland het
Topcare-predicaat ontvangen voor de zorg op het gebied van
gerontopsychiatrie. Dit predicaat betekent dat De Waalboog aantoonbaar
laat zien dat ze zich inzet voor vernieuwing en verbeteringen in de
langdurige zorg.

Consultatie
Bent u huisarts, zorgtrajectbegeleider of specialist dan kunt u het
expertteam Gerontopsychiatrie inschakelen voor consultatie.
Anne v.d Brink (specialist ouderengeneeskunde)
a.vandenbrink@waalboog.nl
Erik van Genuchten (gz-psycholoog)			
e.vangenuchten@waalboog.nl

Aanmelding en indicatie
U kunt cliënten aanmelden voor opname op één van onze
gerontopsychiatrische afdelingen indien de cliënt gebaat lijkt te zijn
bij de specifieke zorg en behandeling op deze afdelingen en indien
de cliënt een passende indicatie heeft (ZZP 6, 7 of 8 VV, grondslag
somatiek + psychiatrie).

Meer informatie en afstemming
Zorgbemiddeling van De Waalboog
Telefoon: (024) 382 6483
E-mail: zorgbemiddeling@waalboog.nl
Joachim en Anna is onderdeel van Stichting De Waalboog.
De Waalboog biedt zorg, welzijn en wonen aan mensen die geen
zelfstandig leven meer kunnen leiden zonder professionele hulp.
Zowel intra- als extramuraal biedt De Waalboog hoogwaardige en
belevingsgerichte zorg.
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