Gerontopsychiatrie
informatie voor
verwijzers

Bij de Baronie, de afdeling gerontopsychiatrie (GP) van Opella, bieden
wij ondersteuning en begeleiding
aan mensen met langdurige psychiatrische problematiek. Wij hechten
veel waarde aan het welbevinden
van de klant. Daarbij staat centraal dat de klant zijn eigenheid en
waardigheid behoudt. Professionele medewerkers bieden begeleiding
en ondersteuning om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.
Belangrijk is dat de klant de ruimte
heeft om te zijn wie hij is.
De doelgroep
De afdeling gerontopsychiatrie van
Opella is voor mensen:
• Die bekend zijn met langdurige
psychiatrische problematiek,
zoals stemmingsstoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen,
schizofrenie en angststoornissen,
gecombineerd met somatische
problemen en een zorgbehoefte

op ADL-gebied.
• Een enigszins gestabiliseerd toestandsbeeld waarbij diagnose en
behandelmogelijkheden voldoende duidelijk zijn.
Op de afdeling kunnen geen mensen
wonen:
• Met actief verslavingsgedrag
(alcohol en drugs).
• Die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving.
Individuele begeleiding
De Eerst Verantwoordelijke Woonbegeleider van de klant is zijn eerste
aanspreekpunt. De Specialist Ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische begeleiding.
Daarnaast kan de klant een beroep
doen op een team van verschillende
disciplines.
Dit team bestaat uit een psycholoog,
een maatschappelijk werker, een ac-

tiviteitenbegeleider, een logopedist,
een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een muziektherapeut en een
kunstzinnig therapeut.
Wanneer nodig wordt dit multidisciplinair team aangevuld met andere
deskundigen.
Het multidisciplinair team, de Eerst
Verantwoordelijke Woonbegeleider en de klant stellen samen een
persoonlijk begeleidingsplan op. Het
begeleidingsplan wordt afgestemd
op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de klant.
Uitgangspunt is dat de klant zo min
mogelijk last ondervindt van zijn
beperkingen en kan wonen in een
veilige en rustige woonomgeving.
De dagelijkse ondersteuning en
begeleiding wordt geboden door
woonbegeleiders die ook deskundig
zijn in het bieden van lichamelijke
verzorging.

Welbevinden
Het leefmilieu op de afdeling kenmerkt zich door structuur. Een zinvolle invulling van de dag is belangrijk voor het welzijn. Wij helpen de
klant bij het invullen van de dag, door
samen met hem een passend dag- en
weekprogramma op te stellen als
onderdeel van het begeleidingsplan.
Het welbevinden van de klant staat
voorop. Aan persoonlijk contact
wordt dan ook veel waarde gehecht.
De ene keer is dat een luisterend oor,
de andere keer iemand die helpt de
grenzen te bewaken. De dagelijks
activiteiten die we aanbieden sluiten
aan bij de interesses en behoeften
van de klant.
Naast individuele activiteiten die op
vaste momenten terugkomen, zoals
wandelen en koken, worden ook activiteiten in groepsverband aangeboden zoals huishoudelijke activiteiten,
spelvormen, muziek en beweging.

Wonen
De Baronie biedt ruimte aan 36 klanten. Alle klanten hebben beschikking
over een eigen appartement. Dit
appartement bestaat uit een eigen
woonkamer, een slaapkamer en een
eigen badkamer. Alle appartementen
hebben een eigen kleine tuin.
Adresgegevens de Baronie:
Hendrik van Poelwijcklaan 1
6721 PL Bennekom
meer informatie:
www.opella.nl/de-baronie
Aanmelden
Het aanmelden van klanten kan bij
het Servicepunt van Opella. Zij zijn
elke werkdag bereikbaar van 08.30
tot 17.00 uur op telefoonnummer
0318 752222. Er is een indicatie vanuit
de WLZ (ZZP) nodig.

