APV-zorg
Ambulant Psychiatrische
Verpleegkundige Zorg bij volwassenen

Ambulant Psychiatrische Verpleegkundige Zorg
Ambulant Psychiatrische Verpleegkundige Zorg is een specifieke vorm van
zorgverlening binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.
APV- zorg kan worden aangevraagd door uw hoofdbehandelaar en/of casemanager
binnen de GGz. Deze zorg wordt gezien als een onderdeel van de totale behandeling,
met een afgebakende termijn.
Samen met de cliënt, de verwijzer en de verpleegkundige wordt beoordeeld welke
zorg bij aanmelding nodig is. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat iemand die
problemen in de thuissituatie niet meer aankan, niet zonder meer opgenomen hoeft
te worden maar ondersteund en begeleid kan worden om te leren deze problemen in
de thuissituatie op te lossen. Dit betekent dat de verpleegkundige er in veel gevallen
niet alleen is voor de betrokkene maar tevens voor zijn of haar gezinsleden. Door
cliënten in de thuissituatie te begeleiden kan een opname voorkomen worden.
APV-zorg kan ook ingezet worden bij cliënten die reeds opgenomen zijn om een
ontslag te bespoedigen. Hierbij komt dan in eerste instantie het accent te liggen op
opvang en begeleiding in de overstap van ziekenhuis naar thuis. Tenslotte kan APVzorg ook ingezet worden om een beter beeld te krijgen van de problematiek of van
de behandelmogelijkheden.
Waar richt de zorg zich vooral op?
APV-zorg is vooral praktische en ondersteunende zorg. Ze vindt overwegend plaats in
de thuissituatie waar de dagelijkse gang van zaken haar voortgang moet vinden. In
eerste instantie is de zorg dan ook daarop gericht.
Dit kan tot uitdrukking komen door aandacht te besteden aan dagstructuur, samen te
kijken naar een zinvolle daginvulling, ondersteuning in de praktische uitvoering ervan
en het oefenen en het organiseren van huishoudelijke taken. Tevens wordt er
aandacht besteed aan psycho-educatie (voorlichting over het ziektebeeld), medicatie,
de zorg voor eventuele kinderen, het onderhouden van sociale contacten en
communicatie met instanties. Daarnaast heeft de verpleegkundige een functie als
gesprekspartner.
Aanmeldingsprocedure
Wanneer u samen met uw behandelaar tot de conclusie komt dat APV-zorg een
geschikte vorm van zorg is, dan zal uw hoofdbehandelaar/casemanager dit bespreken
met het behandelteam. Er wordt een kennismakingsgesprek gepland met u, de
verpleegkundige en uw hoofdbehandelaar/casemanager. Vervolgens wordt samen
met u bekeken hoe de zorg verder inhoud zal krijgen.
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Verloop van de zorg
Tijdens de APV-zorg zal een intensief contact blijven bestaan met uw
hoofdbehandelaar / casemanager. Geregeld zullen zowel u als uw hoofdbehandelaar
/ casemanager samen met de verpleegkundige het verloop van de zorg bespreken en
zonodig bijstellen en/of afsluiten.
Behandeltermijn
De duur van de inzet van de APV-zorg thuiszorg bedraagt maximaal 1 jaar.
Afhankelijk van uw situatie wordt bepaald hoe vaak per week de verpleegkundige bij
u op huisbezoek komt.
Wanneer blijkt dat u, als de termijn van de APV-zorg verstreken is, nog zorg nodig
blijft houden, wordt in overleg met u gekeken welke instantie de zorg kan voorzetten.
Bijvoorbeeld gespecialiseerde thuisbegeleiding of RIBW-begeleiding.
Klachten en geschillen
Ambulant Psychiatrische Verpleegkundige zorg streeft ernaar de hulpverlening zo
optimaal mogelijk te laten verlopen.
Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de hulpverlening of over iets dat
daarmee samenhangt. Probeer deze onvrede altijd te bespreken met de betreffende
hulpverlener. Doe dat het liefst meteen, wacht er niet te lang mee. Lukt het niet om
uw klacht met hem of haar op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de
leidinggevende van het zorgprogramma
Inlichtingen en aanmeldingen
Voor meer informatie en of aanmeldingen kunt u terecht bij uw
hoofdbehandelaar/casemanager.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg
Volwassenenzorg-IZ
Volwassenenzorg-SZ
Postbus 5500
6130 MB Sittard
Meldpunt
West-07
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Internet
www.zuyderland.nl

VZ-004

Telefoon
088 - 459 9393
088 - 459 0360 (secretariaat)
088 - 459 0330 (secretariaat)

