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Afdeling Neuropsychiatrie
IN EEN NOTENDOP

De afdeling Neuropsychiatrie richt zich op mensen met psychische en gedragsproblemen
die samenhangen met aandoeningen in de hersenen. Naast psychiatrische ziektebeelden
bestaat er een grote verscheidenheid aan hersenaandoeningen. U kunt hierbij denken
aan hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte, meningitis of langdurig
alcoholmisbruik. Maar ook aan neurodegeneratieve ziekten als MS. Centraal staan
hierbij de cognitieve stoornissen, zoals geheugenproblemen of problemen met
plannen maken voor de toekomst.
Een belangrijk kenmerk van de cliënt met neuropsychiatrie is dat hij meer tijd
nodig heeft op weg naar stabiliteit en herstel. Herstellen is een persoonlijk, uniek
proces. Een proces waarbij de cliënt probeert de draad weer op te pakken en zijn
leven opnieuw inhoud en richting te geven. De afdeling Neuropsychiatrie stimuleert
de cliënt om maatschappelijk gezien zo actief mogelijk te blijven.
Onze cliënten hebben vaak een complexe combinatie van stoornissen en beperkingen.
Dan is het nodig om hulpverleners van meerdere vakgebieden bij de behandeling
en begeleiding te betrekken. Ons team bestaat daarom uit artsen, verpleegkundigen,
maatschappelijk werkers, psychologen en activiteitenbegeleiders.

SYMPTOMEN
Cliënten hebben veel verschillende problemen, waaronder:
• Vermoeidheid
• Concentratieproblemen
• Depressie
• Duizeligheid
• Gedragsverandering

• Geheugenproblemen
• Hoofdpijn
• Onhandigheid
• Ontremd gedrag
• Oriëntatieproblemen

• Overgevoeligheid voor licht en geluid
• Trager denken en doen
• Prikkelbaarheid

CONTACT
Afdeling Neuropsychiatrie
Valklaan 1, 2342 EB Oegstgeest
Postbus 750, 2300 AT Leiden
Tel 071 890 88 88
Fax 071 890 74 29
www.rivierduinen.nl

MET WIE WERKEN WIJ SAMEN?
• Steunsysteem van cliënten
(familie en omgeving)
• Huisartsen
• (Academische) ziekenhuizen
• Revalidatiecentra
• GemivaSVG groep, Middin, MEE
• Verpleeg- en verzorgingshuizen die
ervaring hebben met neuropsychiatrie
• Instellingen voor (gespecialiseerde) thuiszorg
• Diverse organisaties op het gebied van
langdurig wonen

De afdeling Neuropsychiatrie van GGZ Rivierduinen is speciaal voor cliënten met psychische en gedragsproblemen die samenhangen
met aandoeningen in de hersenen. Zij kunnen bij ons terecht voor:
KLINIEK
• Klinische behandeling en begeleiding:
Stabiliseren van gedrag en vervolgens werken aan terugkeer
naar huis of een passende vervolgbehandeling, samen met
familie/omgeving.
• Opname: stabiliseren van gedrag waardoor verdere
behandeling mogelijk wordt.
• Diagnostiek en behandeling: ter verbetering en
herstel van de somatiek, zelfzorg, psychisch en
maatschappelijk functioneren.
• Langdurige behandeling: structuur en begeleiding
gericht op het eigen perspectief.
• Dagactiviteiten:
Op twee plekken vinden dagelijkse activiteiten plaats voor
opgenomen cliënten.

AMBULANT
• Diagnostiek:
Functioneren van cliënt in kaart brengen door intake en
onderzoek. Zowel cognitieve aspecten als psychiatrische
aandoeningen in relatie tot de hersenen.
• Begeleiding en behandeling aan huis:
Handhaven en verbeteren van zelfstandig functioneren van
cliënten in de thuissituatie.

• Dagbehandeling:
Modulaire behandeling met het accent op onderhouden en
ontwikkelen van vaardigheden door daginvulling, sociale
contacten, voorlichting en huishoudelijke activiteiten
voor cliënten die thuis wonen.
• Poliklinische behandeling door arts, psychiater of
verpleegkundig specialist:
Voor cliënten die thuis relatief goed functioneren of intensieve
begeleiding krijgen van andere hulpverleners, maar wel
problemen ervaren.
• Psychologische behandeling:
Op basis van cognitieve gedragstherapie voor onder andere:
acceptatie, zelfbeeld, depressie, angst.
• Aanvullende behandelingen in de vorm van cursussen
en trainingen:
Bijvoorbeeld geheugentraining en sociale vaardigheidstraining.
• Lotgenotencontactgroep:
(H)Erkenning, elkaar steunen, stimuleren en ervaringen delen.
• Partnergroep:
Een eigen plek binnen alle ingrijpende veranderingen.
Partners krijgen informatie, voorlichting en steun en wisselen
ervaringen uit.
• Consultatie, bijscholing en advies:
Over medicatie, gedrag, psychiatrische en sociale problemen.
Bijvoorbeeld voor een cliënt, familie en omgeving of medewerkers
van (zorg)instellingen.

