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Welkom op de Interventieafdeling
Uw familielid is opgenomen op de Interventieafdeling. Daarmee komt onverwacht een heleboel op u af. In deze folder vindt u informatie en
enkele praktische zaken met betrekking tot het
tijdelijk verblijf op de Interventieafdeling.
Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen? Dan kunt u altijd terecht bij een van de
medewerkers.
Het verblijf
Op de Interventieafdeling kunnen twee
categorieën cliënten worden opgenomen:
• cliënten afkomstig uit de thuissituatie, waar
een onhoudbare situatie is ontstaan die een
acute opname rechtvaardigt. Er is al sprake
van de diagnose dementie.
De opname heeft een maximale verblijfsduur
van twee weken. Zodra er een plaats vrijkomt
binnen een locatie van De Zorggroep, zal de
cliënt worden overgeplaatst; de cliënt kan
daar wachten op een plaats in de gewenste
locatie. Uiteraard is ontslag met terugkeer
naar de thuissituatie ook mogelijk, als blijkt
dat dit voor de cliënt de meest geschikte
oplossing is.
• cliënten afkomstig uit de thuissituatie of een
ziekenhuis, waarbij observatie en/of onderzoek gewenst is om tot een diagnose en
advies voor een toekomstige woonvorm te
komen. Er bestaat wel een vermoeden dat er
sprake is van dementie en dat zeer waarschijnlijk een beschermende woonvorm nodig
is. Een opname kan tussen zes weken en
maximaal drie maanden duren, afhankelijk
van de termijn waarin een diagnose gesteld
kan worden. Na het vaststellen van de
diagnose wordt de cliënt aangemeld voor
overplaatsing. Zodra binnen een locatie van
De Zorggroep een plaats vrij komt, zal de
cliënt worden overgeplaatst. De cliënt kan
daar verblijven tot er een plaats beschikbaar
is op de gewenste locatie.
Het team
Op de Interventieafdeling werkt een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit een
specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, verpleegkundigen, verzorgenden en een
coach dagbesteding en welzijn.

Indien nodig wordt gespecialiseerde therapie,
zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en
logopedie ingezet.
De afdeling
Elke cliënt heeft een eigen slaapkamer waar een
kledingkast en een tafel met stoelen staan.
Voor de cliënten is er een gezamenlijke huiskamer met een eetgedeelte en twee zithoeken.
In de gezamelijke woonkamer kan vanwege de
rust en privacy geen bezoek plaatsvinden.
Wat neemt u mee?
Wij verzoeken u de medicatie die nog in eigen
bezit is, mee te nemen. Tevens draagt u zorg
voor eigen kleding en toiletartikelen.
Persoonlijke bezittingen graag zoveel mogelijk
voorzien van de naam. Wij adviseren geen
waardevolle spullen mee te nemen.
Bezoek
De Interventieafdeling kent geen bezoektijden.
Bezoek is altijd welkom op de eigen slaapkamer
van de cliënt, niet in de gezamenlijke huiskamer.
Als u op bezoek wil komen, vragen we u wel om
rekening te houden met de overige cliënten en
met onze etenstijden, omdat we het prettig
vinden om in alle rust met de cliënten te kunnen
eten.
Een bezoek aan het Grand Café van de naastgelegen locatie D’n Horstgraaf of een wandeling
op het park is vaak een welkome afwisseling.
We verzoeken u om het altijd even te melden bij
een medewerker als u de afdeling wilt verlaten.
Kapper en pedicure
Het is mogelijk om een afspraak te maken bij de
kapster of pedicure van D’n Horstgraaf. Uw
familielid wordt dan opgehaald en weer teruggebracht naar de afdeling.
U kunt zelf de afspraak maken:
Kapsalon: kapsalondenhorstgraaf@gmail.com
Pedicure: kitty.vostermans@home.nl
Vermeld hierbij duidelijk naam cliënt en de
afdeling (interventieafdeling).
Contactpersoon
Wij verzoeken u om één contactpersoon aan te
wijzen binnen uw familie. Via deze contactpersoon lopen alle contacten met medewerkers
van de afdeling.

