Dagbehandeling

Wat is dagbehandeling?
Dagbehandeling is een vorm van groepsbehandeling, waarbij u een of meerdere dagen
per week in een groep werkt aan het verbeteren van uw psychische klachten en het
weer stabiliseren van de situatie. De overige
momenten bent u thuis.
Met behulp van groepsbehandeling is het
mogelijk inzicht te krijgen in uw problemen en/of psychische klachten. U wordt
zich dan bewust van nieuwe mogelijkheden om op een andere manier met uw problemen en/of psychische klachten om te
gaan. In de groep kunt u ontdekken dat u
niet de enige bent met problemen. Door
herkenning, erkenning, leren van elkaar en
over elkaar kunt u iets voor elkaar betekenen
en leert u uw vaardigheden te vergroten.
Het samenspel van de onderlinge contacten
kan inzicht geven op het gebied van gedachten, gevoelens en handelen.
Werkwijze
In het eerste contact hebt u een kennismakingsgesprek met uw behandelaar en hierna
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met de verpleegkundige van de groepsbehandeling.
Wij vinden het belangrijk dat ook uw partner,
een familielid of iemand anders die voor u
vertrouwd is bij dit gesprek aanwezig is.

motorisch therapeut, een creatief therapeut, een ergotherapeut, een activiteitenbegeleider en een klinisch/GZ-psycholoog.
Indien gewenst kan een psychiater bij de
behandeling betrokken worden.

Als u al bij Reinier van Arkel in behandeling
bent, stopt uw individuele behandeling en
kan, indien nodig, later weer worden gestart.

Na de eerste acht weken vindt een evaluatiegesprek plaats. Wij bespreken dan met u
hoe het met de behandeling gaat en of
voortzetting van de behandeling noodzakelijk is.

Nadat uw problemen in kaart zijn gebracht,
stelt uw behandelaar samen met u een behandelplan op. Dit behandelplan wordt tijdens een van de groepsonderdelen besproken en geëvalueerd in de groep. In dit
behandelplan wordt het doel, de methode
en de verwachte duur van de behandeling
vastgelegd.
Uw dagprogramma kan bestaan uit verschillende onderdelen en is een combinatie
van praten en doen.
Alle onderdelen worden in en met de groep
gedaan. U wordt begeleid door (sociaal)-psychiatrisch verpleegkundigen, een psycho-

tel: (073) 553 88 44
Bereikbaar op werkdagen
van 08.30 – 17.00 uur.

Groepen
In totaal zijn er in het centrum vijf dagbehandelingsgroepen:
• observatie/diagnostiekgroep
• groep gericht op inzicht
• steunende structurerende groep
• psycho-educatiegroep
• re-integratiegroep

lees verder op de volgende bladzijde
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Elke groep heeft zijn eigen karakter. De
groepsgrootte is maximaal acht patiënten.
Afhankelijk van de eerder vastgestelde
doelen van de behandeling wordt u in een
specifieke groep geplaatst. Het aantal dagen per week dat u dagbehandeling heeft,
hangt af van de groep, maar varieert van
één dag tot vier dagen per week.
Alle groepen starten om 09.00 uur en eindigen om 15.30 uur. U luncht samen met
de andere deelnemers. Daarvoor dient u
zelf uw lunch mee te brengen.
Aanmelden
Om in behandeling te komen, doet uw
huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of
wijkteam een aanmelding bij Entree Reinier
van Arkel. Hebt u vragen over uw aanmelding of over de werkwijze van Entree, dan
kunt u contact opnemen via:
T (073) 658 68 68
E entree@reiniervanarkel.nl
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van
08.30 tot 18.00 uur.

COZ002-0618

Wetgeving en inspraak
Reinier van Arkel kent een klachtenregeling, een klachtenfunctionaris, patiëntenvertrouwenspersonen en een Cliëntenraad.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.reiniervanarkel.nl.
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