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Werken of naar school gaan, contact leggen en onderhouden, dagritme en het 

hebben van een zinvolle daginvulling geven mensen houvast. Juist deze zaken 

lukken vaak niet meer bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoe

ning. Het dagelijkse leven is moeilijk en verschillende problemen doen zich 

tegelijkertijd voor. Bijvoorbeeld problemen met ,relaties, huisvesting, finan

ciën, daginvulling, verslaving, criminaliteit, eenzaamheid en isolement.

Voor dergelijke problemen bestaat geen standaard aanpak. Dan is hulp op maat 

nodig. Soms langdurig of blijvend. De hulpverleners van onze Wijkteams psychiatrie 

ondersteunen en helpen bij het oplossen van deze problemen en bieden hulp 

zodat de problemen niet groter worden. In deze folder leest u hoe de Wijkteams 

psychiatrie werken.

Wijkteams psychiatrie

“Als het even niet zo goed 

met mij gaat, komt het  

Wijkteam psychiatrie   

tijdelijk dagelijks bij mij.”
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Het behandelen en begeleiden van de 

cliënt in de eigen woonomgeving blijkt 

een gunstig effect te hebben op het ver

loop van de psychiatrische aandoening. 

Daarom werkt GGZ Rivierduinen met 

teams in de wijk. Deze Wijkteams  

psychiatrie bieden zorg bij de cliënt 

thuis en kunnen als het nodig is tijdelijk 

meer zorg bieden. De zorg duurt zo 

lang als de cliënt het nodig heeft.

De wijkteams bieden ook ‘bemoeizorg’ 

aan mensen bij wie vermoed wordt 

dat ze een ernstige psychiatrische  

aandoening hebben en die zelf geen 

hulp vragen.

Samenstelling Wijkteam

Elk wijkteam bestaat uit verschillende 

psychiatrie hulpverleners die elk op 

een ander gebied deskundig zijn zoals 

de psychiater, psychiatrisch verpleeg

kundige, maatschappelijk werker, 

woonbegeleider, trajectbegeleider en 

ervaringswerker. Samen bieden zij 

naast behandeling van psychiatrische 

klachten ook praktische hulp op het 

gebied van relaties, huisvesting,  

financiën, werk, daginvulling, verslaving 

en eenzaamheid.

Behandeling en begeleiding

Het Wijkteam psychiatrie gaat 

samen met de cliënt op zoek 

naar mogelijkheden om zijn 

leven naar  eigen tevredenheid

in te richten.

Leven met een ernstige psychiatrische aandoening, zoals een 

psychose, is niet gemakkelijk. Het veroorzaakt veel leed en kan 

het dagelijks leven aanzienlijk verstoren. Deze folder is bedoeld 

voor mensen die deze problemen zelf ervaren of familieleden die 

deze problemen van dichtbij kennen. De Wijkteams psychiatrie 

behandelen en begeleiden cliënten van 18 jaar en ouder.
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De hulpverleners van het wijkteam 

kennen de wijk waarin zij werken goed. 

Als het nodig is, werken zij samen met 

andere instanties in de wijk. Bijvoorbeeld 

met de huisarts, een wijkagent, een 

woningcoöperatie of de gemeente.

Eén van de hulpverleners uit het wijk

team is de vaste contactpersoon voor 

de cliënt en zijn familie. Deze hulp

verlener stemt de behandeling en 

begeleiding op elkaar af en houdt de 

voortgang van de behandeling in de 

gaten. Ook als de cliënt tijdelijk wordt 

opgenomen in de kliniek, is deze mede

werker betrokken bij de behandeling 

en blijft hij of zij contactpersoon.

JANINE

Ik heb schizofrenie. Laatst kreeg 

ik een terugval. Dat was niet 

alleen voor mij maar ook voor 

mijn buren niet makkelijk.  

Zij hadden veel last van mij. 

De woningbouwvereniging 

wilde mij uit mijn huis laten 

zetten. De spanning liep zo op 

dat ik manisch werd en mijn 

psychotische klachten steeds 

erger werden. Het Wijkteam 

psychiatrie heeft mijn zorg toen 

uitgebreid en kwam een paar 

keer per week bij mij langs. 

Zij stemden de zorg ook af 

met mijn huisarts. Ook met 

mijn woningbouwvereniging 

hebben zij contact opgenomen 

en ervoor gezorgd dat ik mijn 

huis niet uit hoef. Inmiddels 

gaat het weer wat beter met 

mij en komt het wijkteam nog 

een keer per week langs.
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DE VERSCHILLENDE HULPVERLENERS:

Psychiatrisch  
verpleegkundige

heeft een gespecialiseerde opleiding gevolgd 
en begeleidt cliënten met een psychiatrische 
stoornis. Meestal is deze verpleegkundige het 
vaste aanspreekpunt voor de cliënt en de  
familie. De psychiatrisch verpleegkundige 
bezoekt de cliënt thuis, houdt in de gaten  
hoe deze zich voelt, signaleert problemen en 
deelt als het nodig is de medicijnen uit.

Woonbegeleider begeleidt cliënten die zelfstandig wonen en 
daarbij een steuntje in de rug nodig hebben.

Psychiater is een gespecialiseerde arts, die samen met  
de cliënt het behandelplan opstelt. Hij heeft 
regelmatig gesprekken (therapie) met de  
cliënt, schrijft als het nodig is medicijnen voor.

Psycholoog voert onderzoek uit naar de capaciteiten,  
vaardigheden en beperkingen van de cliënt.  
De uitkomst helpt bij het bepalen van de  
doelen van de zorg. De psycholoog kan de  
cliënt ook therapie (gesprekken) geven.

Trajectbegeleider helpt de cliënt bij het vinden van een  
daginvulling: (vrijwilligers)werk of scholing.

Ervaringswerker is iemand die zelf een psychiatrische aandoening 
heeft (gehad) en die de cliënt vanuit zijn eigen 
ervaring kan ondersteunen.

Verslavingsdeskundige helpt de cliënt bij problemen op het gebied  
van verslavingen zoals gamen, medicijnen, 
alcohol en drugs.

Maatschappelijk werker kan voor de cliënt zaken regelen op het gebied 
van bijvoorbeeld financiën en huisvesting.
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Kennismakingsgesprek

Mensen met ernstige psychiatrische 

aandoeningen hebben vaak een lange 

geschiedenis van klachten achter de 

rug en veel contact gehad met zorg

verleners.Na verwijzing door de huisarts 

of een andere specialist komt de cliënt 

in contact met het Wijkteam psychiatrie 

van GGZ Rivierduinen voor behandeling 

of begeleiding.

Het team wil eerst nader kennismaken 

met de cliënt en zijn naastbetrokkenen.

Een hulpverlener van het wijkteam 

neemt contact op met de cliënt om 

een afspraak te maken. Het kennis

makingsgesprek vindt plaats bij de cliënt

thuis of onze polikliniek.

Tijdens het kennismakingsgesprek  

proberen de psychiater en andere 

hulpverleners uit het wijkteam, samen 

met de cliënt een goed beeld te krijgen 

van zijn situatie; de problemen die er 

zijn, de wensen die de cliënt heeft en 

de zorg of begeleiding die nodig is.  

Wij kijken dan naar de herkomst van de 

klachten, de omstandigheden waar

Hoe werkt het Wijkteam psychiatrie?

Tijdens de kennismaking  

probeert het Wijkteam  

psychiatrie samen met de  

cliënt een goed beeld te  

krijgen van zijn situatie.
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onder deze zich voordoen, de situatie 

thuis, op het werk en in de buurt.  

Ook leggen wij de cliënt uit wat deze 

van het Wijkteam psychiatrie mag  

verwachten.

Na het kennismakingsgesprek volgt  

er een aanvullend onderzoek om alles 

dat van invloed is op de klachten van de 

cliënt in kaart te brengen. Afhankelijk 

van de aard van de klachten, is soms 

psychologisch en/of psychiatrisch 

onderzoek nodig.

Advies en behandelplan

Op basis van de gesprekken en het 

onderzoek stellen onze hulpverleners 

een diagnose en geven de cliënt een 

advies voor verdere behandeling.  

Dit advies bespreekt de behandelaar 

met de cliënt. De cliënt beslist dan  

zelf of hij de behandeling wil starten. 

De keuzes en afspraken die de cliënt 

samen met zijn behandelaar maakt, 

leggen wij vast in een behandelplan. 

In het behandelplan staan de zorg

behoeften, wensen en doelen van de 

cliënt beschreven op het gebied van 

behandelen, begeleiden, wonen, dag 

invullen en werken. Er staat beschreven 

op welke manier de cliënt dit samen 

met de behandelaren gaat bereiken. 

Ook de afspraken waaraan de behande

laar en de cliënt zich tijdens de behan

deling gaan houden, staan hierin 

beschreven. Van tijd tot tijd bespreekt 

de behandelaar met de cliënt of alles 

volgens plan verloopt, of de doelen 

worden bereikt en hoe de cliënt de 

zorg ervaart.

•  de psychiatrische aandoening;

•  de behandeldoel(en);

•  de medicatie die de cliënt gebruikt;

•  de zorg die wij voorstellen en welke 

hulpverleners daaraan meewerken;

•  de duur van de behandeling en 

begeleiding;

•  welk resultaat de cliënt van de zorg 

kan verwachten;

•  hoe de cliënt een terugval kan voor

komen;

•  wat de cliënt zelf kan doen om zijn 

situatie te verbeteren;

•  de rol van de familie en de onder

steuning die zij krijgen;

•  wanneer het wijkteam de voortgang 

van de behandeling en begeleiding 

met de cliënt bespreekt.

In het behandelplan staan 
onder andere:
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Als alle punten in het behandelplan 

duidelijk zijn, vraagt de behandelaar 

aan de cliënt om het behandelplan te 

ondertekenen. Zowel de overeenkomst 

als de instemming van de cliënt nemen 

wij op in het elektronisch cliënten

dossier (EPD). De cliënt krijgt een kopie 

van zijn behandelplan. Wij beschouwen 

alles wat de cliënt ons vertelt als strikt 

vertrouwelijk.

Persoonlijk crisisplan

Een belangrijk onderdeel van de 

behandeling is het leren herkennen 

van signalen die een mogelijke terug

val aankondigen. In de behandeling 

trainen wij de cliënt erin om terugval 

op tijd te herkennen en hoe hij hiermee 

om kan gaan. Alle informatie hierover 

leggen we vast in een persoonlijk  

crisisplan. De cliënt krijgt een eigen 

crisiskaartje (ter grootte van een bank

pasje) met de samenvatting van zijn 

crisisplan. De cliënt bepaalt zelf welke 

informatie op dit kaartje staat.

Start behandeling en begeleiding

Als de cliënt instemt met het behandel

plan, starten de behandeling en bege

leiding. Gesprekken zijn vaak onderdeel 

van een behandeling. Door te praten 

krijgt de cliënt meer inzicht in zijn 

klachten. Samen met de behandelaar 

zoekt de cliënt naar manieren om te 

kunnen omgaan met zijn problemen. 

De gesprekken kunnen individueel zijn 

maar ook in een groep (met andere 

cliënten) plaatsvinden. Eventueel 

boodschappen

gezondheid

medicijngebruik

financiën

hobby

verslaving

formulieren

huishouden

werk

gezinsleven

koken

woonruimte

Ondersteunings
mogelijkheden bij:



- 0908

krijgt de cliënt ook medicijnen om zijn 

klachten te verminderen.

Als het de cliënt niet lukt om alle 

dagelijkse dingen te regelen, kan het 

wijkteam daarbij ondersteunen. Dit 

om te voorkomen dat de cliënt een 

terugval krijgt door bijvoorbeeld stress 

of een ongeregeld leven. Ondersteunen 

kan op veel gebieden. U kunt daarbij 

denken aan hulp bij het vinden van een 

dagritme (opstaan, iets ondernemen, 

contact leggen). Of aan andere zaken 

die de cliënt moeilijk vindt, bijvoorbeeld 

het invullen van formulieren of het 

regelen van geldzaken. Het Wijkteam 

psychiatrie let erop dat zij de cliënt 

alleen ondersteunt bij zaken die hij 

zelf niet voor elkaar krijgt.

Het kan gebeuren dat de cliënt ondanks 

alles toch een terugval of crisis krijgt. 

Als dat zo is, bekijkt het Wijkteam  

psychiatrie samen met de cliënt hoe hij 

zo goed mogelijk door deze periode heen 

kan komen. Zij kunnen de cliënt vaker 

bezoeken of hulp inschakelen van andere 

instanties. Het wijkteam zoekt naar 

oplossingen om een opname in de kliniek 

uit te stellen of te voor komen. Ook 

probeert het team om deze periode zo 

min mogelijk belastend te laten zijn 

voor de naaste omgeving van de cliënt.

BART

Ik werd ziek toen ik 17 jaar was.  

Ik haalde net mijn boekhouddiploma 

en kon direct een baan krijgen. Tijdens 

de zomervakantie werd ik ziek en kon 

ik niets meer. Ik was lichamelijk van 

slag en hoorde stemmen. Dit was 

voor mij een hele vreemde en veront

rustende tijd. Via de huisarts kwam 

ik bij een Wijkteam psychiatrie van 

GGZ Rivierduinen terecht. Ik bleek 

schizofrenie te hebben. Om terugval 

te voorkomen gebruik ik medicijnen. 

Ook zie ik de psychiater regelmatig 

en eens in de twee weken mijn vaste 

contactpersoon, die mijn begeleiding 

coördineert. Sinds oktober werk ik 

weer bij een cateringbedrijf.
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Flexibele ACTmodel

De Wijkteams psychiatrie werken volgens 

het model van Flexibele ACT. Dit staat 

voor Assertive Community Treatment. 

Volgens dit model kunnen wijkteams 

alle zorg die de cliënt nodig heeft, zo snel 

mogelijk bieden. 

Dagelijks vindt een zogenaamd digibord 

overleg plaats. Dan bespreekt het wijk

team alle cliënten en kijkt welke zorg 

nodig is en wie wat gaat doen. Bij dit 

overleg zijn alle hulpverleners van het 

wijkteam aanwezig, die op die dag  

werken. Zij werken het digibord dagelijks 

bij zodat de informatie altijd actueel is.

Als opname noodzakelijk is

Kiest de cliënt samen met zijn behande

laar voor een korte opname in de kliniek? 

Dan bereidt het Wijkteam psychiatrie de 

cliënt hierop voor. In de kliniek verblijft 

de cliënt op een afdeling waar 24 uur 

per dag begeleiding aanwezig is. Het 

Wijkteam psychiatrie blijft tijdens de 

opname met de cliënt in contact. Voor 
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specifieke vragen over de behandeling 

bij de kliniek kunnen de cliënt en zijn 

familie terecht bij de behandelaar op 

de kliniek. Het wijkteam overlegt met 

de behandelaar op de kliniek over de 

voortgang van de behandeling. Ook de 

terugkeer naar huis wordt goed met  

cliënt voorbereid door het wijkteam. 

Eenmaal thuis, zorgt het Wijkteam  

psychiatrie ervoor dat de cliënt de zorg 

krijgt die hij nodig heeft.

Afsluiten van de behandeling en nazorg

Cliënt en behandelaar sluiten in onder

ling overleg de behandeling af. Soms is 

na het beëindigen van de behandeling 

nog een vorm van nazorg of behandeling 

nodig, bijvoorbeeld door de huisarts of 

een andere afdeling van GGZ Rivierduinen. 

De behandelaar bespreekt de nazorg

mogelijkheden met de cliënt. Het wijk

team informeert de huisarts over de 

afronding van de behandeling.

Een zinvolle daginvulling

Een zinvolle daginvulling geeft mensen 

houvast en voldoening. Dagbesteding 

is een belangrijk onderdeel van de 

behandeling. GGZ Rivierduinen biedt 

verschillende mogelijkheden. Er zijn 

meerdere dagactiviteitencentra in de 

regio, waar cliënten terecht kunnen 

voor een praatje, een kop koffie, om  

de krant te lezen of deel te nemen aan 

activiteiten. De vaste contactpersoon 

binnen het wijkteam kan de cliënt hier

over meer informatie geven.

Als een cliënt behoefte heeft aan bege

leiding bij het vinden van een zinvolle 

dagbesteding, kan de vaste contact

persoon de hulp inschakelen van een 

trajectbegeleider. Deze bekijkt samen 

met de cliënt welke mogelijkheden er 

zijn. Dat kan een zelf gekozen activiteit 

zijn, een opleiding of (onbetaald) werk 

binnen of buiten GGZ Rivierduinen. 

Hierbij kijkt de trajectbegeleider of de 

dagbesteding zinvol is en of het helpt 

bij het verminderen van de klachten 

van de cliënt.
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Een eigen plek

Als het de cliënt niet lukt om zelfstandig 

te (blijven) wonen dan is een beschermde 

woonvorm in de regio misschien een 

betere oplossing. Voor meer informatie 

over beschermd wonen kan de cliënt 

terecht bij zijn vaste contactpersoon 

binnen het wijkteam. Het Wijkteam 

psychiatrie houdt ook contact met de 

cliënt in de nieuwe woonsituatie en 

blijft het aanspreekpunt voor de familie.

Familie en naastbetrokkenen

Familie of andere naastbetrokkenen 

kunnen een belangrijke steun en toe

verlaat voor de cliënt zijn. Door hun 

ondersteuning kan de cliënt vaak thuis 

of in de buurt (blijven) wonen.

Goede samenwerking tussen cliënt, 

familie of naastbetrokkenen en behan

delaar kan een positief effect hebben 

op de behandeling. GGZ Rivierduinen 

vindt het dan ook belangrijk familie en 

direct betrokkenen goed te informeren 

en waar mogelijk bij de behandeling 

te betrekken. Wij vragen de cliënt altijd 

of en op welke wijze hij familieleden 
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wil betrekken bij de zorgverlening. 

De cliënt kan ook aangeven dat hij 

familie niet bij de behandeling wil 

betrekken of hen hierover niet wil infor

meren. In dat geval geven wij familie

leden alleen algemene informatie.

Als familieleden of naastbetrokkenen 

vragen, problemen of zorgen hebben, 

kunnen zij terecht bij het Wijkteam 

psychiatrie. Zij kunnen rekenen op 

begeleiding, informatie en advies.  

Het wijkteam kan de familie ook in 

contact brengen met lotgenotengroepen 

en attenderen op themabijeenkom

sten en cursussen.

Meer informatie

Algemene informatie over GGZ Rivier

duinen vindt u op www.rivierduinen.nl. 

Hier vindt u ook informatie over bijvoor

beeld onze afdelingen, behandelingen, 

informatieavonden en cursussen. 

Daarnaast zijn er folders te verkrijgen 

bij onze hulpverleners en in onze  

ontvangstruimtes.

FAMILIE
GGZ Rivierduinen vindt het 

belangrijk familie en direct 

betrokkenen goed te informeren 

en waar mogelijk bij uw 

behandeling te betrekken.
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Contact
Hieronder vindt u de algemene telefoonnummers van de Wijkteams psychiatrie 

van GGZ Rivierduinen. U kunt op werkdagen tijdens kantoortijden, het telefoon

nummer bellen dat bij uw woonplaats staat.

 

071 890 88 88  Hillegom, Kaag, Katwijk, Lisse, Noordwijk,  

Noordwijkerhout en Teylingen

 

071 890 88 88  Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten,  

Warmond en Zoeterwoude

 

070 444 10 00  LeidschendamVoorburg, Leidschenveen,  

Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

 

0182 56 37 00  BodegravenReeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard,  

Waddinxveen en Zuidplas

 

0172 89 85 00 Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop

 

Elke cliënt krijgt de contactgegevens van het eigen Wijkteam psychiatrie  

en de vaste contactpersoon.

Buiten kantoortijden

In het weekend, ’s avonds en ’s nachts kunt u in dringende gevallen contact 

opnemen met de huisartsenpost in uw regio.

Bereikbaarheid
Alle locaties van GGZ Rivierduinen zijn centraal gelegen en goed bereikbaar met de 

auto en het openbaar vervoer. Op onze website www.rivierduinen.nl vindt u de 

bezoekadressen en routebeschrijvingen. Voor het openbaar vervoer verwijzen wij 

u graag door naar www.9292ov.nl, telefoon 0900 9292 of mobiele site via m.9292.nl.
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In de folder gebruiken wij voor de leesbaarheid de hij-vorm. Daar waar ‘hij’ staat, kunt u ook ‘zij’ lezen.

Sinds 2007 heeft GGZ Rivierduinen het HKZ-keurmerk. Dat is een (ISO9001) kwaliteitscertificaat  

binnen de gezondheidszorg. Het toont aan dat wij de cliënt centraal stellen, voortdurend werken  

aan het verbeteren van onze behandeling en service en de zaken intern goed op orde hebben.

Disclaimer.

De informatie in deze folder is met grote zorg samengesteld. GGZ Rivierduinen kan geen aansprake-

lijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de folder.

Versie: september 2018
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