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Dit is de productbeschrijving van de producten van Gedeeldezorg de
Praktijk voor Psychosociale begeleiding en behandeling, gevestigd te
Nuth,
Putstraat 54.
Allereerst worden de producten genoemd gekoppeld aan de AWBZ
indicatiefuncties. Vervolgens worden de producten gedefinieerd en volgt een
toelichting. Ten slotte volgt per product een korte omschrijving van de concrete
handeling en netto tijdsinvestering.
PRODUCTEN
De Praktijk voor Psychosociale begeleiding en behandeling, levert zijn
producten vanuit drie van de zeven ABWZ-functies, te weten ondersteunende
begeleiding, activerende begeleiding en behandeling, zowel voor intramurale
zorg als extramurale thuiszorg.
Dat betekent in mijn praktijk op basis van de WMO-criteria:
Ondersteunende begeleiding omvat ‘ondersteunende activiteiten ten
behoeve van participatie in de maatschappij’ ‘bij het voeren van de regie over
het leven’ (ondersteuning bij zingeving). De ondersteunende begeleiding ‘vindt
plaats door middel van ondersteunende gesprekken en non-verbale
communicatie (rituelen), zowel individueel als in groepsverband’.
Activerende begeleiding omvat het verlenen van activerende activiteiten
waarbij de cliënt wordt geleerd om te gaan met zijn existentiële situatie,
aandoening, handicap. Er wordt begeleiding geboden bij de verwerking vanuit
het oogpunt van zingeving en een levensbeschouwelijke achtergrond. Zowel
individueel als in groepsverband.
Behandeling is gericht op het herstel of het voorkomen van verergering
van de aandoening, met name als heling in het acceptatieproces.
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Cliënten kunnen terecht voor de volgende producten:

1. Palliatieve zorg (gericht op ondersteunende begeleiding)
2. Gerelateerde producten Alle producten worden geleverd aan zorginstellingen
en aan cliënten van de eerstelijnszorg. De praktijk voor Psychosociale
begeleiding en behandeling biedt verder ondersteuning aan: gemeenten,
verenigingen, hulpverleningsinstellingen, zelfhulpgroepen, thuiszorg,
opleidingen e.d.
3. Advies op ethisch terrein gevraagd/ongevraagd. Alle producten worden
geleverd aan zorginstellingen en aan cliënten van de eerstelijnszorg. De
praktijk voor Psychosociale begeleiding en behandeling biedt ondersteuning
aan: gemeenten, verenigingen, hulpverleningsinstellingen, zelfhulpgroepen,
thuiszorg, opleidingen e.d.
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TOELICHTING
Definitie
Gedeeldezorg de Praktijk voor Psychosociale begeleiding richt zich op het
begeleiden van mensen met existentiële levensvragen en problemen. De vragen
en problemen worden benaderd vanuit en geplaatst tussen naam en identiteit van
de cliënt. Ze worden besproken om het geestelijk functioneren van de cliënt te
ondersteunen en te bevorderen.
Zingeving is het continue proces waarin de mens in interactie met zijn/haar sociaal
netwerk, betekenis geeft aan zijn/haar leven. Hierbij spelen existentiële
levensvragen een wezenlijke rol. Dit proces vindt plaats op rationeel, emotioneel,
gedrags- en spiritueel niveau.
Geestelijke verzorging wordt begeleiding, wanneer het zingevingproces zijn
vanzelfsprekendheid verliest en zingevingsvragen aan de orde zijn
(ondersteunende en activerende begeleiding). Geestelijke verzorging wordt
hulpverlening, wanneer het zingevingsproces uit zijn evenwicht is geraakt of een
belangrijke rol speelt in de oorzaak en/of beleving van ziekte (veranderingsgericht
handelen: behandeling).
Inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en
beleidsvorming werkt de Praktijk voor Psychosociale begeleiding conform de
beroepsstandaard van de VGVZ (Vereniging Voor Geestelijk Verzorgers in de
Gezondheidszorg), de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen,
Psychotherapeuten en Agogen) en de WGBO (Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst).
Doelgroep/cliënten
Tot de doelgroep van de geestelijke begeleiding en behandeling behoren: mensen
die op zoek zijn naar antwoorden op existentiële vragen, die ontstaan rond
palliatieve zorg, rouw en verliesverwerking, of na ingrijpende gebeurtenissen.
Deze mensen zijn bezig met bewustwording rond veranderingsprocessen,
crisismomenten, identiteit en levensvraagstukken.
Bereikbaarheid:
Spreekuur: Tijdens het spreekuur vinden mensen een aanspreekpunt bij de
hulpverlener, die op een vaste tijd en locatie aanwezig is. Maandag en donderdag.
9:00 uur tot 18:00 uur
Telefonische afspraak: cliënten kunnen een afspraak maken. Behandeling en
begeleiding kan ook ’s avond plaatsvinden. Ook een huisbezoek behoort tot de
mogelijkheden.
De praktijk ligt centraal en is gemakkelijk bereikbaar.
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OMSCHRIJVING
1. Palliatieve zorg
a. Palliatieve ondersteunende zorg
Doel: activerende begeleiding zoals beschreven bij de producten. Terminale
cliënten en hun naasten krijgen ondersteunende begeleiding bij de
voltooiing en het afscheid van hun leven. Dit gebeurt in alle waardigheid en
eigenheid.
Handelingen: begeleiding in gesprekken en rituelen.
Tijd: van 1 sessie/bijeenkomst tot vele (duur van de sessie: 1 tot 1.5 uur).
b. Nazorg
Doel: ondersteunende begeleiding bij de verwerking van ziekte en/of
overlijden van mensen die verhuisd zijn naar een verpleeghuis en hun
naasten.
Handelingen: gesprekken, groepsgesprekken en/of rituelen.
Tijd: variërend tussen 1 sessie/bijeenkomst en een reeks van sessies (duur
per sessie: 1 tot 1.5 uur).
2. Gerelateerde producten
a. Begeleidingsgesprekken
Doel: activerende begeleiding zoals beschreven bij de producten.
Tijd: 1 tot 12 gesprekken (van l tot 1,5 uur)
b. Levensbeschouwelijke activerende gespreksgroepen
Doel: activerende begeleiding zoals beschreven bij de producten.
Activerende begeleiding door middel van groepsgesprekken over onder
andere zingeving en ouder worden, zingeving en lijden, religieus leven,
sociaal netwerk, levensbalans, levensverhaal, afscheid en sterven.
Handelingen: het organiseren en begeleiden van een vast aantal
bijeenkomsten
Tijd: 3 tot 12 bijeenkomsten of langdurig (1,5 uur inclusief voorbereiding).
c. Rituele ondersteunende begeleiding
Doel: ondersteunende begeleiding door middel van het symbolisch en
handelend ondersteunen van cliënten bij het maken van eenvoudige en
ingrijpende overgangen en bij het doormaken van dagelijkse
levensprocessen.
Handelingen: individueel op maat
Tijd: 2 uur( inclusief voorbereiding)
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3. Advies op ethisch terrein
Doel: professionele advisering en signalering inzake ethische aspecten rond de
terminale fase van de cliënt.
Handelingen: gevraagd en ongevraagd advies aan diverse geledingen binnen de
zorg rondom de cliënt. Conform de richtlijnen van de WGBO.
Tijd: afhankelijk van de vraag of het advies.
4. Zorgaanbod - Instellingen
GedeeldeZorg biedt u op basis van een uurtarief freelance geestelijke verzorging
1
wanneer het aanbod van geestelijke verzorging in uw instelling op sommige
momenten te kort schiet door vakantie, ziekte, bevallings- of trainingsverlof of
welke oorzaak dan ook.
Tijd: afhankelijk van de vraag.
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