Daghospitaal

Voor verwijzers

Het daghospitaal van Mondriaan is een kortdurende
behandelvoorziening binnen volwassenenzorg waar
mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek aan hun behandeling kunnen werken.
De behandeling is gericht op het voorkomen en/of
het verkorten van een klinische opname.
Het daghospitaal is geopend van maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
Binnen het daghospitaal wordt gewerkt
met deelbehandelplannen die, afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt, individueel worden opgesteld. Samen met
de behandelaar wordt het opnamedoel
bepaald en wordt het deelbehandelplan
ingericht. Deze deelbehandelplannen
kunnen bestaan uit een uitgebreid aanbod aan therapieën, die verzorgd worden door vaktherapeuten. Daarnaast is
er een verpleegkundig team aanwezig
dat zorg draagt voor de verpleegkundige
interventies.
De dag start met een ontbijt en in de
middag wordt er een broodmaaltijd
aangeboden.

Behandeling op het Daghospitaal houdt
in dat er een minimale deelname van 3
dagen per week wordt aangeboden met
de mogelijkheid van maximaal 5 dagen
per week. Aanwezigheid per dag geldt
voor de hele dag met deelname therapieprogramma in de ochtend en de middag.

Financiering

Het Daghospitaal is een behandelvoor
ziening waarin met DBC (Diagnose
Behandeling Combinatie) gewerkt wordt.

Aanmelding

De behandelaar meldt de patiënt aan bij
de CODO-functionaris die contact opneemt met het verpleegkundig team van
het Daghospitaal. Daarop volgend neemt
het verpleegkundig team contact op
met de behandelaar om een triagegesprek te plannen.
Het triagegesprek is een gesprek met
behandelaar, patiënt, verpleegkundige
en ergotherapeut.
Tijdens dit gesprek wordt het opnamedoel bepaald. Het aantal dagen van deelname Daghospitaal en programma worden afgesproken.

Inlichtingen

Locatie maastricht
Vijverdalseweg 1
6226 nb Maastricht
088 506 93 72
Locatie Heerlen
John F. Kennedylaan 301
6419 xz Heerlen
088 506 62 54

Over Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg.
Jaarlijks bieden we zorg aan duizenden mensen. We hebben speciale
behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met
psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met
verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische psychiatrie.
Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door psychische
aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd worden in hun
welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als dat kan,
opgenomen als dat echt moet. Onze aanpak is oplossings- en
samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd.
Mondriaan is één van de grotere werkgevers in Limburg. We zijn een erkend
opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig
specialisten. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek staan in dienst van
het continu verbeteren van onze zorg, op basis van de nieuwste inzichten.
Op www.mondriaan.eu vindt u meer informatie.
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