ZORG
OP MAAT,
IN DE OMGEVING
VAN
DE PATIENT
Hoe anticiperen we op de veranderende wereld? Die vraag staat de
komende jaren centraal binnen Mondriaan. Het antwoord op die vraag
is in essentie ons verhaal. We hebben het opgetekend in tien pijlers.
Daarmee geven we inzicht in wat we doen en hoe. De boodschap is
helder. Waar geestelijke gezondheidszorg nodig is staan wij klaar.
Wij geven niet op. Integendeel, wij leggen een begripvolle arm om
de schouder van de regio. Dat commitment gaan we aan. Het is ons
verhaal, voor Zuid-Limburg.
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De zorg is geen eiland. Daar zijn we het
over eens. We kijken naar wat nodig én
mogelijk is. We willen toegankelijke zorg
op maat leveren, zoveel mogelijk in de
omgeving van de patiënt. Voor Mondriaan schept dat nieuwe kansen en
andere werkvormen. Zo gaan we gericht
samenwerkingsverbanden aan met zorgaanbieders in de regio en zijn we actief in
de bestaande en nieuwe zorgnetwerken
in de wijk. Zo versterken we onze basis.

Onze wijkteams behandelen vanuit de
individuele situatie van de burger, het
sociale netwerk en zijn gericht op alle
levensgebieden. De teams hebben expertise over alle leeftijdsgroepen. Dat
schept kansen. Een integraal aanbod
bijvoorbeeld. Een gezin waarvan een lid
psychiatrische problemen heeft bestaat
niet alleen uit deze persoon. Als de psychiatrische problematiek het gezin dreigt
te ontwrichten bieden wij hulp en een
vangnet voor het hele gezin.
Integrale zorg pakt alle voorkomende problemen op. Dat kunnen we als Mondriaan
niet alleen. Daarom bundelen we onze
kennis met de specialismen van andere
partijen in het zorglandschap. Samen met
ervaringsdeskundigen, naasten en familie
en met verwijzers. Wij zetten onze zorg in
en dragen kennis over. We behandelen en
ondersteunen gericht op herstel en het
weer kunnen deelnemen van de patiënt
aan de samenleving. Dat doen we vanuit
de visie op ‘Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt.

Onze professionals zijn fysiek aanwezig in
de wijk, dicht bij de patiënten en verwijzers. Wij werken met FACT-teams (Flexible
Assertive Community Treatment) en met
Netwerkpartners zijn van elkaars input en
teams die ‘Generalistische Basis-GGZ’
expertise op de hoogte. Waar en indien
aanbieden. De lijnen met huisartsen en
nodig schuiven we hun expertise naar
verwijzers zijn kort. Daar waar mogelijk
voren voor de behanen gewenst bieden
deling/begeleiding
we poliklinische be- De zorg is geen eiland
van de patiënt. Op die
handelingen in de
wijze staat de patiënt centraal en bevindt
wijk aan. Mondriaan werkt fysiek vanuit
de noodzakelijke zorg zich om hem of
diverse locaties in de wijk. Denk dan aan
haar heen: een goede manier om de zorg
bestaande gezondheidscentra. Plekken
voor alle burgers toegankelijk te maken
waar ook huisartsen, paramedici en welen te houden.
zijnsorganisaties werkzaam zijn.

