Doelgroep
Iedereen is welkom bij ZorgPlus, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple
diagnoses (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch). Wij hanteren vanuit visie geen contra-indicaties. Onze begeleiding
heeft als doel om op praktische wijze en vanuit eigen regie van de cliënt, ondersteuning en stabiliteit te bieden waar dit
noodzakelijk is. Onze ervaring leert dat veel cliënten waarbij beschermd wonen overwogen wordt een betere kwaliteit
van leven ervaren wanneer zij begeleiding krijgen vanuit een Modulair Pakket Thuis (MPT). Dit omdat zij vanwege hun
problematiek negatief beïnvloedt kunnen worden door de groepsdynamiek en mogelijke instabiliteit van huisgenoten
wat onoverkomelijk is bij beschermd wonen. Daarnaast zorgt het MPT ervoor dat alle begeleidingsuren individueel
kunnen worden ingezet. Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) bieden wij de module ambulante begeleiding binnen het
MPT voor de sectoren VV04 t/m 07, VG03 t/m 07 en GGZ-W 01 t/m 04.

Kwaliteit van zorg
Voorafgaand aan de start zorg worden zowel de hulpvragen, de problematiek én de eventuele risico’s in kaart
gebracht door onze cliëntmanagers en het expertise team. Er vindt daarna een matching plaats tussen cliënt en
begeleiders zodat met de juiste expertises de begeleiding kan worden gestart. Wij werken met begeleiders op HBO denken werkniveau met een diversiteit aan expertises en veel (levens)ervaring. Altijd op basis van duo-schap in het kader van
zorgcontinuïteit, kruisbestuiving (van elkaar leren) en een vier-ogen principe. Om decompensatie, crisis en opname te
voorkomen geeft ons multidisciplinair expertiseteam individueel coaching en ondersteuning aan de ambulant
begeleiders. We werken met de verwijsindex en daar waar nodig wordt melding gedaan bij verantwoordelijke en
betrokken organisaties zoals zorgkantoor, gemeente, huisarts, behandelaar en Veilig Thuis.

Samenwerking
Wij sturen op taken en verantwoordelijkheden in de keten en werken intensief samen met het netwerk van de cliënt,
huisarts, behandelaar en voorliggende voorzieningen. Cliënten die ervoor kiezen hun Wlz beschikking via een modulair
pakket thuis te verzilveren bieden wij de mogelijkheid om tijdens kantooruren intensieve begeleiding van ZorgPlus te
ontvangen. In de avond of in het weekend kunnen zij telefonisch een beroep doen op onze collega’s van Naast waar wij
een intensieve samenwerking mee hebben, zodat 24-uurs bereikbaarheid gegarandeerd is.

Werkgebied
Zorgkantoren: VGZ (Noord Oost Brabant, Rijk van Nijmegen, Rivierenland), Zilveren Kruis
(Zuid Oost Utrecht, West en Noord Gelderland), Midden IJssel, Menzis Arnhem (Centraal
Gelderland en Achterhoek) en Menzis Twente.

Meer informatie
Contact één van onze accountmanagers:
Rijk van Nijmegen
NO-Brabant:
Astrid Brinkhoff
06-48519032
abrinkhoff@zorgplus.com

Rivierenland/ZO Utrecht/
West en Noord Gelderland:
Bas Lieferink
06-24956036
blieferink@zorgplus.com

Centraal Gelderland
Achterhoek en Twente:
Tom Holsbeek
06-34103098
tholsbeek@zorgplus.com

Rijk van Nijmegen/NO-Brabant:
Christy Moerland
06-14765604
cmoerland@zorgplus.com

Centraal Gelderland:
Paulette van der Veld
06-14765607
pvanderveld@zorgplus.com

Achterhoek:
Michelle Peereboom
06-39126170
mpeereboom@zorgplus.com

Noord Gelderland & Twente:
Kristel Vos
06-39274634
kvos@zorgplus.com

Rivierenland/ZO Utrecht/West Gelderland:
Rik van Liesdonk
06-34103099
rvanliesdonk@zorgplus.com

Aanmelden
Contact de cliëntmanager van de regio:
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