GGZ Rivierduinen

Consultatie vanuit de GGZ
Hulpverleners in verpleeghuizen en thuiszorg,

Scholing op maat

ziekenhuizen en revalidatiecentra verlenen steeds

Wij kunnen voor u scholing op maat samenstellen of

vaker zorg aan mensen met een psychiatrisch en/ of

ontwikkelen.

ernstig psychosociaal probleem. Dat kan problemen
opleveren. In zulke gevallen kan consultatie met een
ggz-deskundige uitkomst bieden. GGZ Rivierduinen
deelt graag haar kennis van de specialistische GGZ met
andere zorgprofessionals.
Het Consultatieteam geeft : ondersteuning, advies en

Voorbeelden van scholing:
 Basiscursus ouderenpsychiatrie
 Leergang ouderenpsychiatrie
 Psychofarmaca
 Delier
 Dementie: vormen en benaderingswijzen
 Depressie
 Persoonlijkheidsproblematiek
 Communicatieve vaardigheden

scholing.
Hulpverleners en andere betrokkenen krijgen van ons
begeleiding zodat ze:




Kosten

psychische problemen sneller kunnen herkennen

Wij stellen graag een offerte voor u op. Zowel voor de

en behandelen;

inzet van ons team als voor het verzorgen van

hun cliënten naar passende hulpverlening kunnen

scholing.

verwijzen;

Afspraken worden op jaarbasis gemaakt.

werkproblemen leren te benoemen in de zorg aan
cliënten met complexe problematiek en daardoor
zelf weerbaarder worden;



cliënten met gedragsproblemen goede zorg
kunnen leveren.

Ons team bestaat uit ervaren consultatief
psychiatrisch verpleegkundigen en consultatief
psychiaters. Onze verpleegkundigen zijn opgeleid als
docent, SPV en/of Nurse Practitioner GGZ.

Ervaringen :
“Goede koppeling tussen
theorie en praktijk”
“De omgangsadviezen kunnen
we direct toepassen”
“We kunnen beter omgaan
met moeilijk gedrag”
“Gevoel van machteloosheid is
afgenomen”

Wij zijn actief in de provincie Zuid-Holland

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Structurele consultatie voor verpleegkundige - en
verzorgende teams, waarbij ook andere disciplines





aanwezig kunnen zijn zoals receptie of huiskamer

Contact

medewerkers;

Wilt u meer weten over de consultatiemogelijkheden?

Deelname aan multidisciplinair overleg;

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op:

Deskundigheidsbevordering.

Consultatieteam

Intercollegiaal consult voor SO:

Sandifortdreef 19, Leiden

Structurele consultatie voor specialisten

Postbus 405, 2300 AT Leiden

ouderengeneeskunde door onze consultatief

Mw. R. Post, coördinerend verpleegkundige

psychiaters.
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