Ouderenpsychiatrie

Informatie
voor verwijzers

Mobiel Consultatieteam
voor de V&V sector
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In verpleeg- en verzorgingshuizen zien we een toenemend aantal
bewoners met psychische klachten. Soms worden deze problemen
herkend als psychiatrisch, soms ook wordt het alleen herkend als lastig
of moeilijk gedrag. Het personeel in de verpleeg- en verzorgingshuizen
is vaak niet voldoende geschoold om deze problemen te herkennen
en hier op adequate manier mee om te gaan. De combinatie van
psychische problemen en lichamelijke hulpbehoevendheid leidt dikwijls
tot complexe zorgvragen. Met begeleidingsonmacht als gevolg. Al ruim
15 jaar heeft Altrecht Ouderenpsychiatrie het mobiel consultatieteam
(MBCT). Het MBCT richt zich op de ondersteuning van werkers in de
verpleeg- en verzorgingshuissector, daar waar het gaat om moeilijk of
onbegrepen gedrag van een bewoner.

Wie zijn we?

Het mobiel consultatieteam bestaat uit een psychiater en drie consultatief psychiatrisch
verpleegkundigen. De hulpverleners hebben allemaal klinische en ambulante ervaring
in diverse velden van de GGZ. Zowel in de ouderenpsychiatrie als in klinieken voor NAH
(niet aangeboren hersenletsel), acute opname en op verschillende behandelafdelingen.
Zo nodig kunnen wij een beroep doen op een klinisch geriater en een (neuro)psycholoog.

Wat kunt u verwachten?

Het productaanbod bestaat uit diagnostiek, crisisinterventie, het geven van gedrags- en
medicatieadviezen, het geven van psycho-educatie en scholing. Het MBCT probeert in
eerste instantie met een zo klein mogelijke interventie een zo groot mogelijk resultaat
te boeken. Als blijkt dat een beperkte interventie geen of onvoldoende resultaat heeft,
intensiveert het MBCT de bemoeienis. In sommige gevallen volstaat consultatie niet.
Het MBCT kan dan bemiddelen bij een kortdurende opname in de kliniek van Altrecht
Ouderenpsychiatrie.

Waar staan we voor?

Het MBCT wil voor werkers in de verpleeghuizen een betrouwbare en toegankelijke
schakel zijn tussen de sector verpleeg- en verzorgingshuizen en de GGZ. Met als
belangrijkste uitgangspunt de oudere mens met een psychiatrische zorgvraag.

Voor wie zijn we er?

Verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren kunnen bij het MBCT terecht voor
advies en ondersteuning bij het werken met oudere bewoners. Bij deze bewoners is
veelal sprake van psychiatrische en psychogeriatrische problematiek én gecompliceerd
gedrag. Dit laatste kan betekenen dat bewoners veel aandacht vragen van hun
omgeving. Bijvoorbeeld met geagiteerd of zeer agressief gedrag of juist afhankelijk en
claimend gedrag.
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Waar ligt de behandelverantwoordelijkheid?

Gedurende de consultatie blijft de behandelingsverantwoordelijkheid bij de eigen
behandelaar (verpleeghuisarts/huisarts) liggen. Het verdient daarom de voorkeur dat
deze op de hoogte is van de consultatieaanvraag en het verloop van de consultatie.

Wie gingen u voor?

Met vier verpleeghuizen (6 units) in de regio heeft het MBCT een convenant gesloten.
Op deze units verblijven psychiatrische patiënten in de V&V sector. Daarnaast bieden
wij in diverse huizen (circa 10) binnen de regio Utrecht een structureel 6-8 wekelijks
overleg, waarin consultvragen besproken worden en de betreffende bewoners en
medewerkers worden bezocht.

Referenties

De V&V sector noemt voor het continueren van de samenwerking met het MBCT zeer
vaak als reden: onze goede bereikbaarheid, ondersteuning en bemiddeling naar de GGZ.
Werken met het MBCT betekent dat de lijnen kort zijn en het contact intensief is.

Aanmelden

Afdelingshoofden en behandelaars kunnen met consultatievragen bij ons terecht
op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur via het algemene telefoonnummer 030 - 229 76 00.
Een hulpverlener bepaalt samen met de aanvrager de mate van urgentie.
Een medewerker van het MBCT neemt op korte termijn contact op met de consultvrager
en maakt afspraken over eventuele acties die genomen moeten worden.

Kosten

Het MBCT werkt op basis van een jaarcontract met een V&V instelling. In dit contract
staat welke inzet/ondersteuning tegen welke prijs er gedurende het jaar van het MBCT
verwacht mag worden. Aan het einde van het contractjaar wordt dit geëvalueerd.
Daar waar geen sprake is van een contract, werken we op basis van verrekening achteraf.
Het gaat dan om het aantal uren dat is ingezet.

4

Adresgegevens

Ouderenpsychiatrie - MBCT, oktober 2015, V02, 100

Mobiel consultatieteam (MBCT)
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
Telefoon: 030 - 229 76 00

