Aanleiding voor start
• Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking
en/of complexe problemen wonen steeds vaker in de samenleving.
• Personen die hen ondersteunen, zoals mantelzorgers, huisartsen en sociale
wijkteams, hebben niet altijd antwoord op hun complexe zorgvragen.
• Binnen organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking is veel
kennis aanwezig die onvoldoende toegankelijk is voor de mensen in de
wijk.

Uitgangspunten
• Een aantal zorgaanbieders (Dichterbij, Driestroom en Pluryn) en de AVGpraktijk UCG-Heyendael, hebben één loket ingericht waar mensen met
een verstandelijke beperking zelf en/of hun ondersteuners laagdrempelig
terecht kunnen voor consultatie, diagnostiek en behandelvragen.
• De diagnostiek en behandeling wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt
aangeboden en alle expertise van de samenwerkende zorginstellingen
wordt extramuraal ‘ontsloten’.

Specialistische diagnostiek en
behandeling 2015
• De Praktijk blijft specialistische diagnostiek en behandeling bieden aan
kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en met complexe
behandelvragen en gedragsproblematiek.
• Ook cliënten die in instellingen wonen kunnen extramuraal behandeld
worden door De Praktijk, mits ze de juiste indicatie/beschikking hebben.
• Ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsvormen/producten in lijn met
transitie.

Vanaf 2015 ook
Specialistische hulplijn
“een brede specialistische hulplijn (consultatie, advies en triage)
voor mensen met een beperking met een complexe hulpvraag
in de regio Nijmegen”
• Complexe hulpvraag (veelal een combinatie van gehandicaptenzorg, GGZ
expertise, verslavingszorg en/of jeugdexpertise).
• De Praktijk kan sociale (wijk)teams, gebiedsgebonden teams en 1e en 2e lijn
specialisten advies geven bij het indiceren van benodigde zorg én kan
helpen bij het opbouwen van kennis binnen deze teams.
• Uitbreiding deelnemende zorginstellingen. Nu 19!
• De Praktijk acteert op het grensvlak van WMO/Jeugdzorg, Wlz en Zvw.
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Toelichting Infographic: De toeleiders besluiten tot maatwerkondersteuning (B) en intensieve zorg (C). De specialistische hulplijnen
worden ingezet om mee te kijken. Het ROB is er voor consultatie, coördinatie en contract management.

