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PG en GGZ Interventieafdeling
Tijdelijke opname, interventie en behandeling van
ouderen met ernstig probleemgedrag bij dementie,
de ziekte van Parkinson en CVA

De Bogt-Westerbeer: een bijzonder huis
In Amsterdam-Westerpark ligt het bijzondere zorgcentrum De BogtWesterbeer. Er wonen in dit huis niet alleen ouderen die een somatische
aandoening en/of dementie hebben, maar ook ouderen met een
psychiatrische achtergrond of met voormalige verslavingsproblematiek.
Verpleegkundigen, verzorgenden, medici en paramedici die in
De Bogt-Westerbeer werken zijn geschoold in de omgang met mensen
die begeleiding en structuur nodig hebben.

Interventieafdeling in De Bogt-Westerbeer
In een apart gedeelte van De Bogt-Westerbeer is de Interventieafdeling
gehuisvest. Dit is een besloten afdeling waar ernstig probleemgedrag
wordt geobserveerd en behandeld. Het gaat om ouderen met organisch
psychiatrische stoornissen ten gevolge van een cerebrale beschadiging,
resulterend in probleemgedrag. Het gaat in de praktijk meestal om
ouderen met dementie, de ziekte van Parkinson of een CVA.

Kortdurende klinische behandeling en crisisinterventie
De Interventieafdeling is de enige behandelafdeling in Amsterdam waar
ernstige gedragsproblemen bij dementie worden onderzocht en behandeld
in samenwerking met de GGZ. Het doel is om gestabiliseerd en met goede
adviezen terug te keren naar de oorspronkelijke situatie, bijvoorbeeld het
zorgcentrum.
Opnameduur
De Interventieafdeling biedt crisisinterventie en kortdurende klinische
behandeling. De verblijfsduur is van 6 weken tot 3 maanden. Er zijn
12 plaatsen beschikbaar.
Verwijzers
Cliënten worden ingestuurd door artsen en verwijzers werkzaam in
woonzorgcentra, ziekenhuizen, de eerste lijn en GGZ-instellingen.
De Interventieafdeling heeft een (supra)regionale functie en is een
BOPZ erkende gesloten afdeling. De financiering vindt plaats vanuit
Wlz-gelden aangevuld met DBC-financiering GGZ.

Probleemgedrag als opname-indicatie

De Interventieafdeling neemt cliënten op die in hun huidige setting
vanwege probleemgedrag niet meer adequaat kunnen worden verzorgd,
benaderd of behandeld.
Ernstig probleemgedrag is bijvoorbeeld onrust met valgevaar, slecht
eten/drinken, weigeren van zorg/medicatie, continu roepen of vragen,
angsten, nachtelijke onrust, achterdocht, agressie, claimend gedrag,
zelfverwaarlozing, zwerven, dwalen, enzovoort.

De interventie en behandeling
Het behandelteam van de Interventieafdeling observeert de cliënt.
Na de observatieperiode stelt het team een signaleringsplan en
benaderingsadvies op. Er volgt behandeling met passende interventies.
Einddoel is dat de cliënt met het nieuwe behandelplan succesvol kan
worden teruggeplaatst naar de oorspronkelijke woonsituatie of naar
een andere verblijfssituatie.
Het behandelteam
Het multidisciplinair team van de Interventieafdeling bestaat uit
verzorgenden, verpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde,
psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, sociaalpsychiatrisch
verpleegkundige, maatschappelijk werk, logopedist, diëtist en
activiteitenbegeleiding. GGZ inGeest is betrokken bij de behandeling.
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