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Gerontopsychiatrie
Deze folder bevat informatie over de zorg en
behandeling die Archipel biedt aan cliënten met
extra zorgbehoefte vanwege een psychiatrische
achtergrond of aandoening.

Op basis van de specifieke wens
van de cliënt wordt in nauw
overleg bepaald welke
ondersteuning nodig en wenselijk
is.
 
De gerontopsychiatrische
afdelingen van locatie Landrijt,
(afdeling Corvo- en Creslaan, Simi-
en Syltlaan, Kwadraat en
Noordertoren) bieden gespecia-
liseerde psychiatrische
verpleeghuiszorg.
 
In locatie Eerdbrand (afdelingen
Branding en Tij) wordt zorg
geboden aan cliënten met een
zogenaamde beschermd wonen
indicatie.
 

Doelstelling
Alle afdelingen bieden een
integraal pakket van wonen met
zorg, behandeling en begeleiding
in een beschermde omgeving
binnen de locatie. Dit met als doel
dat de cliënt:
• veiligheid, structuur en stabili-

teit ervaart bij het wonen en
welzijn;

• sociale contacten heeft;
• zoveel mogelijk de eigen regie

heeft; het gevoel van
eigenwaarde behoudt.
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Doelgroep
Op de afdelingen van Landrijt
verblijven cliënten meestal ouder
dan 60 jaar met een combinatie
van lichamelijke, (psycho)
geriatrische en psychiatrische
problematiek. Het betreft cliënten
met een verpleeghuis indicatie,
(ZZP 6 of ZZP 7).
 
Landrijt is een BOPZ aangemerkte
instelling, dit houdt in dat zeer
kwetsbare cliënten hier ook de
bescherming kunnen krijgen die
soms nodig is, bijvoorbeeld door
het verblijven op een veilige,
gesloten afdeling.
 
Op de afdelingen van Eerdbrand
verblijven eveneens kwetsbare
cliënten, de psychiatrische
problematiek staat voorop.
Er wordt bijvoorbeeld hulp
geboden bij het structuren van de
dag, of bij het aangaan en onder-
houden van sociale contacten.
Het betreft hier cliënten met een
verzorgingshuis- of beschermd
wonen indicatie.

Dagbesteding
Bij dagbesteding worden sociale
en ontspannende, bewegings-,
arbeidgerelateerde en
sfeeractiviteiten geboden.
 

In overleg met cliënten wordt
invulling gegeven aan dag-
besteding op de afdeling. Het is
ook mogelijk gebruik te maken van
het activiteitenaanbod van de
locatie of extern.
 
Werkwijze
Voor Archipel is niet het ziekte-
beeld bepalend voor de
benodigde zorg en behandeling
maar de behoeften en mogelijk-
heden ten aanzien van wonen,
contacten, rust, structuur en
activiteiten. Dit alles in combinatie
met de zorgvraag. Zo kan een
cliënt het contact met anderen
opzoeken of zich liever terug-
trekken. Of iemand wordt graag
geprikkeld. Een ander heeft liever
rust en veiligheid om zich heen.
 
Door met de cliënt in gesprek te
gaan proberen wij de hulpvragen,
behoeften, wensen en mogelijk-
heden met betrekking tot wonen,
welzijn en behandeling inzichtelijk
te maken en leggen dit vast in een
zorg- en behandelplan.
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Plaatsing criteria
Wanneer komt iemand in
aanmerking voor deze afdelingen?
• De cliënt heeft een leeftijd vanaf

ongeveer 60 jaar.
• Er moet sprake zijn van een

psychiatrische beperking.
• Men is niet in staat zelfstandig

thuis de wonen ook niet met
hulp van bijvoorbeeld de GGZ of
thuiszorg.

• Er bestaan beperkingen in het
sociaal functioneren.

 
 

• Er is sprake van een redelijk
stabiel ziektebeeld.

• Er bestaat behoefte aan
structuur en veiligheid.

Zorgprogramma Geronto-
psychiatrie en functieprogramma
Sociotherapeutische leefmilieu’s
zijn op te vragen bij Archipel
Servicepunt.

Archipel biedt een combinatie van zorg,

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

op de manier die zij kiezen. We hebben een

breed aanbod aan zorgvormen en zijn

specialisten in de zorg voor bijzondere

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen

door de zorg van onze medewerkers en

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

Archipel Servicepunt

t 040-2646464

servicepunt@archipelzorggroep.nl

www.archipelzorggroep.nl

het gevoel van samen




