Psychologische
begeleiding
en behandeling

Na een hersenbloeding
of beroerte, maar ook bij
dementie of de ziekte van
Parkinson, kunt u te maken
krijgen met gevoelens van
angst en depressiviteit.
Onthouden, concentreren,
plannen en organiseren kosten
vaak meer moeite. Dit kan
gepaard gaan met onrustig
of zelfs ontremd gedrag.

Onze psychologen kunnen u hierin
begeleiden. Op basis van uw hulpvraag
bespreken we samen wat u wilt bereiken.
Daaruit volgt een behandelplan op maat.
De behandeling kan bestaan uit gesprekken
met u en met mensen in uw omgeving.

Dit mag u van
ons verwachten
We bespreken samen uw
wensen en behoeften

We gebruiken gedragstherapeutische
methodes, met aandacht voor wat u nog
wél kunt. Aanvullend kunnen we (neuro)
psychologisch onderzoek doen.

Op basis daarvan maken
we een behandelplan op
maat

Vaak heeft uw situatie ook impact op
uw directe omgeving. Vandaar dat we
ook uw naasten helpen bij het omgaan
met uw (eventueel veranderde) gedrag.

Zo nodig zoeken we
samenwerking met
andere professionals
van De Zorggroep

Tijdens uw behandeltraject schakelen
we regelmatig andere zorgprofessionals,
familie en mantelzorgers in om uw
leefomgeving zo goed mogelijk op
uw behoefte(n) aan te passen.

We stemmen af met de
collega’s van Hulp bij
Dementie als dat nodig is
Samen bieden we u de
best mogelijke begeleiding
en zorg

Optimale kwaliteit
van leven
Ons deskundige team van
ervaren psychologen biedt
behandeling en begeleiding aan
kwetsbare ouderen en mensen
met een chronische ziekte.
Dat doen ze op alle locaties van
De Zorggroep en bij cliënten die
nog thuis wonen. Ze ondersteunen
cliënten in hun streven naar een
optimale kwaliteit van leven,
met oog voor het behoud van
hun maximale zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. Ze betrekken hier
ook familie en mantelzorgers bij.
De psychologen zetten niet alleen
hun eigen kennis en expertise
in, maar werken ook samen met
andere zorgprofessionals.

Roel Brandligt
Vrijwilliger

Positieve
Gezondheid
De Zorggroep
werkt vanuit het
gedachtegoed van
Positieve Gezondheid.
Daarin ligt het accent
niet op ziekte of
beperking. Maar op
wat mensen wél
kunnen, op hun
veerkracht. Daarom
hebben we ook
aandacht voor uw
kwaliteit van leven,
uw welbevinden en
zingeving.

Ik woon
zelfstandig

Bij een Wlz-indicatie mét behandeling
(Wet langdurige zorg) ligt de regie bij
uw specialist ouderengeneeskunde en
wordt de psychologische begeleiding
geleverd en betaald vanuit de Wlz.
Bij een Wlz-indicatie zónder
behandeling ligt de regie bij uw
huisarts en kan het zijn dat de zorg
anders gefinancierd wordt. U heeft
dan een verwijsbrief van de huisarts
nodig om voor vergoeding in
aanmerking te komen.

Als u thuis woont en uw situatie
graag voor wilt leggen aan onze
psychologen, dan kunt u dit
bespreken met uw huisarts. Die
kan een verwijzing voor u maken.
Als u (nog) geen Wlz-indicatie
heeft, wordt de inzet van een
psycholoog gefinancierd vanuit de
GZSP (Geneeskundige Zorg voor
Specifieke Patiëntgroepen). De
kosten voor behandeling zijn in dat
geval inbegrepen in het basispakket.
Hiervoor geldt het eigen risico.

Meer informatie:
www.dezorggroep.nl/psychologie
Vragen of een afspraak maken?
088 - 610 19 50
secretariaat.behandelteams@dezorggroep.nl
Wij zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar
van 08.30 uur tot 17.00 uur.
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Ik woon
op een zorglocatie

