Behandeldienst ActiVite
Sinds 1 januari 2017 heeft ActiVite haar eigen behandeldienst; een team
van experts dat betrokken is bij de behandeling en zorg voor cliënten die
bij ActiVite verblijven. Medewerkers die alles weten over hun vak, maar
ook over de zorg die ActiVite biedt en hoe wij vinden dat er met cliënten
moet worden omgegaan. Zodat wat de behandeldienst doet, naadloos
aansluit bij wat de andere collega’s doen en cliënten dus optimale zorg
van het hoogste niveau krijgen.
De Behandeldienst bestaat uit drie vakgroepen met ieder hun eigen
aandachtsgebied.

Door de eigen
behandeldienst sluit
de specialistische
zorg naadloos aan
op de andere zorg
van ActiVite
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De behandeldienst

Het specialistenteam van ActiVite

Vakgroep Welbevinden
De vakgroep Welbevinden wordt gevormd door psychologen, geestelijk
verzorgers en maatschappelijk werkers.
De psychologen behandelen cliënten die last hebben van angsten of
somberheidsklachten. Zij doen (neuro)psychologisch onderzoek op het
gebied van geheugen, taal, uitvoerende functies, angst en stemming.
Daarnaast ondersteunen zij de medewerkers van de verpleeghuizen. Ze
geven praktische adviezen om mensen (met dementie) beter te begrijpen.
Ook de familie van de cliënt wordt hierin ondersteund, onder andere
in de lotgenotengroepen voor mantelzorgers.
De geestelijk verzorgers begeleiden en helpen bij zingeving en levensbeschouwing. Als mensen te maken krijgen met grote veranderingen in hun
leven, kan dat soms vragen oproepen waar niet meteen een antwoord op
te vinden is. Deze levensvragen raken gebieden van levensbeschouwing en
religie. De geestelijk verzorger helpt cliënten hiermee om te gaan, ongeacht hun geloof of levensovertuiging.
Maatschappelijk werk heeft het meeste te maken met de familie van
cliënten. Wanneer een vader, moeder of ander familielid moet worden
opgenomen in een verpleeghuis, doet dat echt iets met iemand. Hij of zij
krijgt te maken met emoties als schuldgevoel, onmacht, verdriet en opluchting. Maatschappelijk werk kan helpen die gevoelens een plek te geven.
Daarnaast zijn er vaak een heleboel praktische vragen. Wat betekent deze
opname financieel? Wat moet er administratief allemaal geregeld worden?
Ook dan kan maatschappelijk werk ondersteuning bieden.

Vakgroep Mobiliteit

Vakgroep Medische Dienst

De vakgroep Mobiliteit bestaat uit ergotherapeuten, fysiotherapeuten en
beweegcoaches.

In de Vakgroep Medische Dienst zitten specialisten ouderengeneeskunde,
(huis)artsen en verpleegkundig specialisten.

Fysiotherapeuten helpen bij alles wat te maken heeft met bewegen en
balans, onderwerpen die juist als iemand ouder wordt steeds belangrijker
worden. Ze ondersteunen cliënten als ze te maken krijgen met loopproblemen, vallen of pijn hebben bij het bewegen. Ze kunnen helpen om de
conditie van een cliënt in stand te houden
of te verbeteren. Daarnaast adviseren ze
over zaken als orthopedische instrumenten
en aangepaste schoenen.

Specialisten ouderengeneeskunde zijn artsen die zijn gespecialiseerd
in de zorg voor ouderen. Als mensen ouder worden, krijgen ze vaak met
verschillende aandoeningen te maken. Deze specialisten kijken naar de
gevolgen van deze gezondheidsproblemen voor het dagelijks functioneren
van de cliënt. Daarnaast slikken oudere mensen vaak verschillende
medicijnen voor diverse aandoeningen, wat een speciaal soort kennis
en ervaring vraagt. De specialist ouderengeneeskunde is eindbehandelaar
en verantwoordelijk voor het medisch beleid.

Bij de ergotherapeuten ligt de focus op
hulpmiddelen die het dagelijks functioneren van de cliënt gemakkelijker maken.
Eten, drinken, lekker zitten en liggen:
met de hulp van ergotherapie is er veel
mogelijk. Behalve over hulpmiddelen voor
cliënten geven zij ook adviezen over
hulpmiddelen voor medewerkers, zodat het
wassen en aankleden bijvoorbeeld soepeler en
prettiger verloopt.
De beweegcoaches doen er alles aan om cliënten
in beweging te krijgen. Door groepsactiviteiten
te organiseren of door een-op-een met cliënten
aan de slag te gaan op hun niveau en dat vast te
leggen in een op maat gemaakt beweegplan.
Daarnaast adviseren zij de verzorgenden en
beweegvrijwilligers over beweging voor de
individuele cliënt. Voor ActiVite is bewegen een
belangrijk thema, waar we veel tijd en aandacht
aan besteden. Regelmatig bewegen is voor
mensen op leeftijd niet meer vanzelfsprekend,
maar nog wel zeer belangrijk om de conditie op
peil te houden of te verbeteren.

Naast specialisten zijn er (huis)artsen actief in de behandeldienst.
Hun ervaring en kennis is algemener van aard. De artsen helpen onze
cliënten met alle medische zaken waar zij mee te maken krijgen.
De artsen en specialisten ouderengeneeskunde worden versterkt door de
verpleegkundig specialisten (nurse practitioners). Deze verpleegkundigen hebben zich na hun opleiding verpleegkunde gespecialiseerd in
medische zorg binnen het verpleeghuis. De focus van hun werk ligt op
preventie: het signaleren en oplossen van zaken die mogelijk problemen
gaan veroorzaken. Daarnaast kunnen zij net als de artsen een behandeling starten en schrijven ze ook medicatie voor.

