Zorgprogramma’s
Alle kortdurende en langdurige
zorgprogramma’s in een beknopt
overzicht voor Aafje medewerkers
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In dit boekje staan alle zorgprogramma’s kort beschreven.
Het is bedoeld als handig naslagwerk voor alle zorgmedewerkers

Kortdurende zorgprogramma’s

van Aafje.

Geriatrische revalidatie

4

PG Revalidatie
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Overbruggingszorg
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Geronto Psychiatrie (kortdurend)

7

omschreven voor welk soort klant het programma is bedoeld, wat

Crisis Psychogeriatrie
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het doel is, welke indicatie de klant nodig heeft en op welke locatie

Crisis Somatiek

9

Herstel en observatie
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wij dit zorgprogramma bieden.

Herstel en observatie Obesitas
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Het totale zorgaanbod van Aafje in de huizen en zorghotels is
vertaald naar diverse zorgprogramma’s. Per zorgprogramma wordt

Dit boekje biedt niet alleen medewerkers in één oogopslag inzicht
in onze zorgprogramma’s, maar ook verwijzers. De kracht ligt in het

Langdurige zorgprogramma’s

feit dat de zorgprogramma’s door verschillende disciplines samen
zijn gemaakt. Denk hierbij aan vertegenwoordigers van verpleging,

Verzorgd Wonen Psychogeriatrie
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Verzorgd Wonen Somatiek
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behandeling en management. Kortom: unieke zorgprogramma’s

Dubbelzorg
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gedragen vanuit de medewerkers van Aafje, iets waar wij zeker

Verpleeghuiszorg Psychogeriatrie
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Verpleeghuiszorg Somatiek
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trots op mogen zijn.

Geronto Psychiatrie (langdurig)
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Geronto Psychiatrie (Capelle WMO)
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Korsakov en aanverwante stoornissen
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Zorgprogramma’s en locatie(s) in één overzicht
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De zorgprogramma’s kun je ook vinden op intranet.
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Kortdurende zorgprogramma’s
Geriatrische revalidatie

PG Revalidatie

Type revalidatie

Klantprofiel

•
•
•
•
•
•
•
•

Electieve orthopedie
Trauma
Amputatie
Oncologische revalidatie
Cardiovasculair
COPD
Combinaties van deze beelden
Specialistische verpleegkundige handelingen bijvoorbeeld infusietherapie, vacuumtherapie, centrale lijn, port a cath

Klantprofiel
•
•
•

Voor ziekenhuisopname redelijke vitaliteit,
deels nog actief in de maatschappij
Geen of nauwelijks cognitieve beperkingen
Grote ontslagkans naar huis

Doel

We werken er naartoe dat de klant terug kan gaan naar huis, al dan niet met
thuiszorg. Van klant en diens familie vragen we een actieve bijdrage.

Indicatie

DBC
ELV Hoog Complex

•
•
•
•

Complexe somatische zorg
Matige vitaliteit (conditie, mobiliteit,
ADL afhankelijkheid)
Lichte tot matige cognitieve functiestoornissen
Veelal overbelaste mantelzorger

Doel

We werken er naartoe dat de klant terug kan gaan naar huis, al dan niet met
dagbesteding en/of thuiszorg.
Van de familie vragen we een actieve bijdrage.
Merken we tijdens de opname dat de klant niet naar huis of naar verzorgd wonen
kan gaan? Dan zoeken we passende vervolgzorg.

Indicatie

DBC
ZZP 9b
ELV Hoog Complex

Locaties
Smeetsland
Schiehoven

Locaties

Zorghotel, Franciscus locatie gasthuis
Zorghotel, Maasstad ziekenhuis
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Kortdurende zorgprogramma’s

Kortdurende zorgprogramma’s
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Overbruggingszorg

Geronto Psychiatrie

Klantprofiel

Klantprofiel

•
•
•
•

Complexe somatische zorg
Matige tot slechte vitaliteit (conditie, mobiliteit, ADL afhankelijkheid)
Matige tot ernstige cognitieve functiestoornissen
Veelal overbelaste mantelzorger

Doel

Tijdens de opname beoordelen we of de klant weer terug kan gaan naar
huis of naar verzorgd wonen. Mocht dit niet haalbaar zijn dan zoeken wij
de passende vervolgzorg.

Indicatie

ZZP 9b
ELV Hoog Complex

Locaties
Smeetsland
Schiehoven

•
•
•

•

Lichte tot matige cognitieve problemen
Lijdend aan meerdere functie problemen
Mogelijke kenmerken zijn: depressiviteit, psychose verbleekt,
angst- en paniekstoornissen, somatoforme stoornissen, trauma’s,
gedragsproblematiek
Veelal overbelaste mantelzorger

Doel

Binnen een sociotherapeutisch woon- en leefklimaat werken we aan het
bevorderen vande autonomie. De klant krijgt een duidelijke dagstructuur die
zoveel mogelijk past bij zijn- of haar eigenheid en mogelijkheden.
Het doel van deze kortdurende setting is om de klant terug te laten keren naar
huis. Is dit niet mogelijk, dan kijken we naar een passende woon- en leefomgeving
binnen een andere setting.

Indicatie

ELV Hoog Complex
ZZP 7 of 9b
DBC

Locatie
Smeetsland
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Kortdurende zorgprogramma’s
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Crisis Psychogeriatrie

Crisis Somatiek

Klantprofiel

Klantprofiel

Doel

Doel

Indicatie

Indicatie

Locaties

Locatie

•
•
•

Onduidelijk beeld van het cognitief functioneren
Instabiliteit
Onzekere toekomst

Tijdens de eerste vijf werkdagen de klant in kaart brengen door observatie en
diagnostiek om zo de verdere vervolgzorg te bepalen. Veel aandacht voor de klant
en het systeem in de crisis en bij ontslag.

ELV Hoog Complex
ZZP 5 en 7

Smeetsland
’t Ronde Sant
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Kortdurende zorgprogramma’s

•
•
•

Verandering van de medische status
Acute toename zorgbehoefte
Onzekere toekomst

Tijdens de eerste vijf werkdagen de klant in kaart brengen door observatie en
diagnostiek om zo de verdere vervolgzorg te bepalen. Veel aandacht voor de klant
en het systeem in de crisis en bij ontslag.

ELV Hoog Complex
ZZP 6

Schiehoven

Kortdurende zorgprogramma’s
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Herstel en observatie

Herstel en observatie Obesitas

Klantprofiel:

Klantprofiel

•
•
•
•
•

Complexe somatische zorg
Matige vitaliteit (conditie, mobiliteit, ADL afhankelijkheid)
Geen of nauwelijks cognitieve besprekingen
Behoefte aan structuur
Licht tot matig belaste mantelzorger

Doel

We werken er naartoe dat de klant terug kan gaan naar huis, al dan niet met de dagbesteding en/of thuiszorg. Van de familie vragen we een actieve bijdrage. Merken we
tijdens de opname dat de klant niet naar huis of naar verzorgd wonen kan gaan? Dan
zoeken we andere passende vervolgzorg.

Indicatie

DBC
ZZP 9b
ELV Hoog Complex

Locatie

De Twee Bruggen
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Kortdurende zorgprogramma’s

•
•
•
•
•
•

Complexe somatische zorg
Matige vitaliteit (conditie, mobiliteit, ADL afhankelijkheid)
Geen of nauwelijks cognitieve besprekingen
Veelal passieve afhankelijke houding
Licht tot matig belaste mantelzorger
BMI: ≥ 35, maar ≤ 270 kg

Doel

We werken er naartoe dat de klant terug kan gaan naar huis, al dan niet met
dagbesteding en/ of thuiszorg en/of ambulant expertise team obesitas. Van de
familie vragen we een actieve bijdrage. Merken wij tijdens de opname dat de klant
niet terug kan naar huis dan zoeken wij passende vervolgzorg.

Indicatie

DBC
ZZP 9b
1e lijns verblijf hoog complex

Locatie

De Vijf Havens

Kortdurende zorgprogramma’s
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Langdurige zorgprogramma’s
Verzorgd Wonen Psychogeriatrie

Verzorgd Wonen Somatiek

Klantprofiel

Klantprofiel

Doel

Doel

•
•
•

(Zeer)lichte cognitieve stoornissen
Voornamelijk ADL zelfstandig
Beleving vooral georiënteerd op het heden

De klant woont in een appartement en ontvangt 24 uurs sturing en begelei- ding
gericht op de cognitieve stoornissen. Daarnaast ontvangt de klant belevingsgerichte zorg gericht op realiteit en oriëntatie.

Indicatie

ZZP 4 grondslag psychogeriatrie

Locaties

De Vijf Havens
Hoppesteijn
De Nieuwe Plantage
Meerweide
Reyerheem
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Kortdurende zorgprogramma’s

•
•
•

Stabiele chronische ziekten
Beperkte functieproblematiek
Beperkte eigen regie

De klant woont in een appartement en ontvangt 24 uurs zorg en
begeleiding gericht op de lichamelijke problematiek. Daarnaast wordt
er een klimaat geboden waarin de zelfstandigheid bevorderd wordt, het bewegen
centraal staat en er voldoende activiteiten worden aangeboden.

Indicatie

ZZP 4 grondslag Somatiek

Locaties

De Vijf Havens
Hoppesteijn
De Nieuwe Plantage
Meerweide

Slinge
Burghsluissingel
Reyerheem

Langdurige zorgprogramma’s
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Dubbelzorg

Verpleeghuiszorg Psychogeriatrie

Klantprofiel

Klantprofiel

•
•
•
•
•
•

Zorgvraag op somatisch verpleeghuisniveau
Gedragsproblematiek veelal ten gunste van NAH
of persoonlijkheidsstoornissen
Mogelijkheid tot contact, communicatie en relatie
In staat tot het leven in groepsverband
Baat bij dagstructuur
Veelal overbelaste mantelzorger

Doel

Met een therapeutisch woon- en leefklimaat beïnvloeden we het gedrag
van de klant individueel en in de groep. De klant krijgt een duidelijke
dagstructuur die zoveel mogelijk past bij zijn of haar mogelijkheden. We streven
naar behoud (indien mogelijk bevordering) van zelfstandigheid.

Indicatie

ZZP 7 zonder BOPZ
ZZP 6 (in overleg)

Locatie

De Twee Bruggen
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Langdurige zorgprogramma’s

•
•
•
•

Cognitieve functiestoornissen, geheugenproblemen en desoriëntatie
in tijd, plaats en persoon
ADL van zelfstandig tot afhankelijk van volledige hulp
Beleving wisselend van georiënteerd op heden en verleden
Communicatie zal afhankelijk zijn van de mate van cognitieve achte
uitgang van georiënteerd op de realiteit tot leven in eigen wereld op
zintuigelijk niveau.

Doel

In een beschermde woonomgeving bieden we zorg, behandeling en
begeleiding afgestemd op de klant. Daarnaast bieden wij structuur en
persoonlijke aandacht aan de klant zowel individueel als in groepsverband
rekening houdend met zijn cognitief functioneren.

Indicatie

ZZP 5 en 7 met BOPZ

Locaties

Schiehoven
De Vijf Havens
De Nieuwe Plantage
Hoppesteijn
Meerweide
Slinge

Smeetsland
’t Ronde Sant
Endeldijk
Rozenburcht
De Roo van Capelle

Langdurige zorgprogramma’s
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Verpleeghuiszorg Somatiek

Geronto psychiatrie

Klantprofiel

Klantprofiel

•
•
•

Relatieve stabiele chronische ziekten
Veel functieproblematiek
ADL grotendeels tot volledig afhankelijk van hulp

Doel

In een zelfstandig bevorderend leefklimaat bieden wij zorg, behandeling en begeleiding afgestemd op de klant waarbij bewegen centraal staat.
Passende activiteiten bieden wij aan via ons welzijnsaanbod zowel
individueel als in groepsverband.

Indicatie
ZZP 6 en 8

Locaties

Schiehoven
De Vijf Havens
De Twee Bruggen
Meerweide
Rozenburcht

•
•

•
•
•

Kwetsbare ouderen met lichte tot matige cognitieve functiestoornissen met
gedragsproblematiek
Mogelijke kenmerken zijn: depressiviteit, angst- en paniekstoornissen, psychose verbleekt, somatoforme stoornissen, trauma’s en
persoonlijkheidsproblematiek
Veel baat bij dagstructuur
Nadruk ligt op wonen
Veelal overbelaste mantelzorger

Doel

Sociotherapeutisch werken is het belangrijkste instrument van de hulpvrager om gedrag individueel en in de groep te beïnvloeden. De klant
krijgt een duidelijke dagstructuur die zoveel mogelijk past bij zijn of haar mogelijkheden waarbij muziek en bewegen centraal staan.

Indicatie

ZZP 7 met of zonder BOPZ of RM

Locatie
Smeetsland
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Langdurige zorgprogramma’s

Langdurige zorgprogramma’s
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Geronto Psychiatrie (Capelle WMO)

Korsakov en aanverwante stoornissen

Klantprofiel

Klantprofiel

•

•
•
•

Volwassen (40+) met een milde psyho-organische of psychiatrische problematiek (moet bij de inhoudsopgave ondergebracht worden
bij langdurige zorg)geringe tot matige behoefte aan zorg
milde cognitieve functieproblematiek
Veel baat bij dagstructuur
veelal overbelaste mantelzorger

Doel

Sociotherapeutisch werken is het belangrijkste instrument van de
hulpvrager om gedrag individueel en in de groep te beinvloeden in een zelfstandig bevorderend klimaat. Samen koken en eten staan centraal
met daarnaast 2 tot 3 keer per week een individueel gesprek.

Indicatie

ZZP 4 met als 2e grondslag psychiatrische aandoening of beperking
WMO arrangement beschermd wonen
GGZ C ZZP 3 t/m 6

Locatie

De Roo van Capelle
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Langdurige zorgprogramma’s

•
•
•
•
•
•

Diagnose Korsakov of aanverwante stoornissen
Geen actueel alcohol- of drugsgebruik
Behoefte aan structuur
Behoefte aan sturing van de ADL
Problemen met overzicht houden, plannen en initiatief nemen
Veelal overbelaste mantelzorger

Doel

In een beschermde woonomgeving bieden we zorg, behandeling en begeleiding afgestemd op de mogelijkheden van de klant. Door het bieden van structuur, persoonlijke
aandacht en een empathisch directieve benadering wordt
bijgedragen aan een gevoel van veiligheid en zelfredzaamheid. Waar nodig
bieden we ondersteuning bij maatschappelijke problemen.

Indicatie

ZZP 7

Locatie
Smeetsland

Langdurige zorgprogramma’s
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Rozenburcht
De Roo van Capelle
Zorghotel Maasstad
Zorghotel Franciscus gasthuis
Smeetsland
Schiehoven
De Twee Bruggen
De Vijf Havens
Meerweide
‘t Ronde Sant
Hoppesteyn
De Nieuwe Plantage
Reyerheem
Slinge
Burghsluissingel
Endeldijk

Mijn
leven zit
vol kleur

Zorgprogramma’s/locatie(s) in één overzicht

Kortdurende zorgprogramma’s
Geriatrische revalidatie			● ●
PG revalidatie					● ●
Overbruggingszorg					● ●
Geronto psychiatrie (kortdurend)					●
Crisis psychogeriatrie					●					●
Crisis somatiek						●
Herstel en observatie							●
Herstel en observatie Obesitas								●
Langdurige zorgprogramma’s
Verzorgd wonen psychogeriatrie								● ●		 ● ● ●
Verzorgd wonen somatiek								● ●		 ● ● ● ● ●
Verpleeghuiszorg psychogeriatrie

● ●			 ● ●		 ● ● ● ● ●		 ●		 ●

Verpleeghuiszorg somatiek

●					● ● ● ●

Geronto psychiatrie (langdurig) 					
Geronto psychiatrie (WMO)		

●

●

Dubbelzorg							●

De heer Portielje (97)
geboren met een
krijtje in zijn hand

Korsakov en aanverw. stoornissen				

●

Zorgprogramma’s en locatie(s) in één overzicht

Alle kortdurende en
langdurige zorgprogramma’s

