Wil je meer
weten?
Neem contact op
We kunnen op vele terreinen onze
jarenlange ervaring en kennis inzetten.
Graag gaan we persoonlijk met u in
gesprek over de mogelijkheden die we
kunnen bieden.

Consultancy
in woonzorgcentra
We delen graag onze expertise

Linda Menten
Clustermanager Ouderenzorg/Acute zorg
OPZC Rekem
Daalbroekweg 106
3621 Rekem
Tel.: 089 22 25 02
E-mail: linda.menten@opzcrekem.be
www.opzcrekem.be

Deze cover werd gemaakt in een creatieve sessie door
bewoners van Ouderenzorg leefgroep 1&2

Hoe werkt consultancy in een woonzorgcentrum?
Ieder woonzorgcentrum wil zijn bewoners een thuis bieden.
Een plek waar zij hun laatste levensjaren aangenaam kunnen
doorbrengen. Hierbij hoort goede ondersteuning afgestemd
op de wensen en noden van de bewoners. Echter, soms kan
(probleem)gedrag, zoals ontremming, claim- of doolgedrag
of agressie goede zorg verhinderen. Dan kan u een beroep
doen op ons.
Dit project van OPZC Rekem, namelijk consultancy in het
woonzorgcentrum, kan extra ondersteuning bieden. Wij
denken mee, gaan het probleem met jullie ontleden en
zoeken samen een oplossing. Via onze expertise willen wij
de aanwezige deskundigheid van medewerkers van het
woonzorgcentrum versterken. Consultancy is het geven van
advies vanuit onze expertise binnen het cluster Ouderenzorg.
We hebben kennis opgebouwd in het omgaan met bewoners
die te maken hebben met psychische/psychiatrische
kwetsbaarheden.
U kan ons inschakelen voor:
o consultancy en bejegeningsadvies
o deskundigheidsbevordering
o oriëntering, diagnostiek
o psychofarmacologische interventies

De samenwerking met OPZC Rekem zorgt voor
toegevoegde kennis bij onze teams omtrent
psychiatrische ziektebeelden.
Je merkt het effect van de samenwerking en de
intervisie-ondersteuning, al zijn stapjes soms klein."

Johan Abrahams, algemeen directeur vzw
Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg.

Geïnteresseerde zorginstellingen kunnen een pakket
inkopen. Dat kan bestaan uit het bevorderen van de
deskundigheid, kennis en expertise van zorgverleners en/
of intervisiemomenten waarin moeilijke casussen worden
besproken. Onze kracht ligt vooral in teamondersteuning en
zo te komen tot hanteerbaar gedrag. Onze voorkeur gaat uit
naar een minimaal gebruik van medicatie. We focussen op
bejegening en niet op ziektebeelden.
De samenwerking is er op gericht om de kwaliteit van leven
voor de bewoner extra te verhogen in zijn eigen leefomgeving.
Lukt de aanpak met de hulp van onze consultant niet of maar
beperkt, dan bestaat er een mogelijkheid om te besluiten tot
(tijdelijke) opname in OPZC Rekem.

