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Samenwerking
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De ouderenpsycholoog geeft op grond van onderzoek en eventuele
behandeling advies aan cliënt en (met uw instemming) aan familie,
huisarts, wijkverpleegkundige en wijkteam. Doel is de behandeling in de
thuissituatie tijdelijk te ondersteunen en weer over te dragen aan alle
betrokken behandelaren.

Een alleenwonende vrouw belt ’s avonds steeds vaker in paniek haar
dochter op. Ze is iets kwijt, weet niet welke dag het is of heeft een
ander klein probleem dat voor haar gevoel niet kan wachten. De
dochter dreigt overbelast te raken, maar wil haar moeder ook graag
helpen. De ouderenpsycholoog onderzoekt waardoor de paniekaanvallen ontstaan en op welke manier ze voorkomen of goed opgevangen kunnen worden.

Klachtenregeling
Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Zit u iets dwars of heeft
u een klacht dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte
stelt. U kunt zich indien nodig ook wenden tot onze externe klachtenfunctionaris. Indien gewenst is er een klachtenbrochure beschikbaar.
Uiteraard vernemen wij het ook graag als u tevreden bent.

Contact opnemen
Mocht u nog nadere informatie nodig hebben of wilt u een afspraak
maken dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via
het algemene nummer van De Rijnhoven: 0348 - 44 17 14 of per e-mail:
psychologen@rijnhoven.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op
onze website: www.rijnhoven.nl.
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De vakgroep psychologie van De Rijnhoven bestaat uit masterpsychologen en GZ-psychologen. Zij zijn werkzaam in Harmelen,
Montfoort, Kamerik, Kockengen, De Meern, Vleuten, Leidsche Rijn,
Maarssen, Breukelen, Woerden en Loenen aan de Vecht. De ouderenpsychologen zijn onderdeel van het Behandel- en adviescentrum
(BAC) van De Rijnhoven. Het BAC kenmerkt zich o.a. door de hoge
kwaliteit van de professionals en specifieke kennis van dementie en
complexe aandoeningen bij ouderen.

De Rijnhoven - Dichtbij Thuis
Wat kan een ouderenpsycholoog voor u doen?

Heeft u 24 uur per dag zorg nodig? Bij De Rijnhoven kunt u rekenen op de

Alle werkzaamheden van de ouderenpsychologen bij De Rijnhoven zijn
behandeling die u nodig heeft. Een uitgebreide staf staat voor u klaar.
gericht op de bevordering van het mentaal welbevinden van onze bewoners en cliënten. De ouderenpsycholoog is gespecialiseerd in het
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Een vrouw heeft dementie en woont thuis met haar echtgenoot. De echtgenoot begrijpt niet dat ze het ene moment
goed begrijpt wat hij haar vertelt en het andere moment
totaal de plank mis slaat. Wat kan hij nu van haar verwachten, wat kan ze nog zelf onthouden en waar heeft ze hulp
bij nodig? De ouderenpsycholoog doet een aanvullend
neuropsychologisch onderzoek en geeft in gesprek met
alle betrokkenen aan op welke gebieden er ondersteuning
nodig is.

Diagnostiek en behandeling
Diagnostiek is vooral gericht op het zorgvuldig in kaart brengen
van de problematiek.
• Wat zijn mogelijkheden en wat zijn beperkingen?
• Welke factoren liggen aan de problematiek ten grondslag?
• Wat zijn de behandelmogelijkheden?
Behandeling is zoveel mogelijk gericht op het verbeteren van het
(psychisch) functioneren, het aanleren van nieuwe vaardigheden,
het vergroten van de kwaliteit van leven, het voorkomen van verergering van beperkingen en het zo lang mogelijk behouden van
de zelfstandigheid. Dit wordt bereikt door middel van omgangsadviezen, uitleg en toelichting (psycho-educatie).

Een alleenwonende man met dementie is steeds minder goed te
motiveren om naar de dagbegeleiding te gaan. Gesprekken met
de huisarts en casemanager dementie hebben hier geen
verandering in aan kunnen brengen. De ouderenpsycholoog
brengt de stemming in kaart. Door uitleg over de gevolgen van
“depressie” overzien meneer en zijn dochter beter het belang
van dagbesteding en pakt hij de draad weer op.

