COMPLEXE
ZORG
OVERZICHTELIJK
HOUDEN
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 geestelĳke gezondheidszorg die
Mondriaan levert is complex. Ons
zorgaanbod is zodanig georganiseerd
en geregeld dat we kwaliteit kunnen
waarborgen. Op een manier die voor patiënten en voor medewerkers haalbaar,
betaalbaar en veilig is.
Als psychiatrisch zorgverlener voorkomen we, diagnosticeren we, behandelen
we en begeleiden we patiënten van alle
leeftĳden. De zorg en aandacht die daarvoor nodig is, verzorgen we vanuit vier
‘sectoren’; Intensieve zorg, Selectieve
zorg, Wĳkgerichte zorg en Preventie &
Participatie.

ook taken als klantvriendelĳkheid en financiën ondervangen we op deze wĳze.
Er zĳn meer voordelen. Strategische
doelen worden efficiënter en effectiever
aangestuurd en gerealiseerd. Bovendien
bevordert de matrixopzet de interne
communicatie en vergemakkelĳkt het
de samenwerking tussen onze medewerkers. De communicatielĳnen lopen
horizontaal, niet meer verticaal. En dat
motiveert. We kunnen - al zouden we
het willen – ons werk zonder elkaar niet
voldoende uitvoeren. Kortom, in de matrixorganisatie vinden we elkaar altĳd.
Ongeacht de vraag.
We verbreden onze zorg steeds verder.
We investeren steeds meer in ambulante
en outreachende zorg. In de wĳken, dichtbĳ de burger en laagdrempelig. Omdat we
bĳna alle vormen van zorg in huis hebben,
zĳn we flexibel. Ook bĳ een veranderende
hulpvraag (in vorm of intensiteit) helpen
we onze patiënten verder.
We leggen de vier sectoren verder uit.

Preventie & participatie
Voorkomen is beter dan genezen. Vanuit
De verandering van een hiërarchisch
die gedachte geven wĳ voorlichting aan
georganiseerde organisatie naar een
scholen en vereniginzogenoemde matrixorgen. We organiseren
ganisatie is logisch en Wĳ verbreden onze zorg
trainingen en gerichte
past bĳ wat er nu en steeds verder
preventieprogramma’s
in de toekomst van
die bĳdragen aan het voorkomen van psyMondriaan wordt verwacht. Deze opchiatrische problematieken. Daarnaast
zet bundelt onze expertise en bevordert
bieden we cursussen voor mensen met
innovatie. Het stelt ons in staat om de
een verhoogd risico op of beginnende
vinger aan de pols te houden, als het gaat
psychiatrische klachten.
om zorginhoud en de processen. Maar
>>
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Als wonen zonder ondersteuning of begeleiding (tĳdelĳk) niet mogelĳk is, kan
een patiënt terecht bĳ een van onze
beschermde woonvormen. Om sociaal
isolement te voorkomen en participatie
in de maatschappĳ te bevorderen hebben
wĳ meerdere vormen van dagbesteding
en ontmoeting in de wĳk.
Intensieve zorg
Deze zorg is kortdurend, intensief en
biedt een hoge mate van bescherming.
We bieden high-en medium care klinische
zorg vanuit de hoofdlocaties Maastricht
en Heerlen, en vanuit de buitenlocatie
Akkerweide. Afhankelĳk van de situatie
is er de mogelĳkheid voor een intensieve
behandeling zonder verblĳf en zelfs vanuit huis. Voor crisissituaties staat 24/7
spoedeisende psychiatrie (SEP) voor de
gehele regio Zuid-Limburg paraat. Ook
de ‘psycholance’ die ingezet wordt voor
het vervoer van verwarde personen valt
onder de SEP.
Deze zorg wordt bekostigd vanuit de
Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet, de
Wet langdurige zorg en vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid als er
sprake is van een forensische titel.
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Selectieve zorg
Niet elke zorgvorm kan in de wĳk zelf opgevangen worden of is intensief van aard.
Voor deze zorg stelt Mondriaan specialistische 2e en 3e lĳns zorg beschikbaar.
Denk dan aan kleinere specialistische
teams, maar bĳvoorbeeld ook aan deeltĳdprogramma’s en groepsbehandelingen
gericht op poliklinische activiteiten voor
ouderen, verslavingszorg, kinderen en
jeugdigen en vanuit PsyQ; het landelĳk
opererend ggz-netwerk waar Mondriaan
deel van uitmaakt.
Deze zorg wordt bekostigd vanuit de
Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet en
het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Wĳkgerichte zorg
De naam zegt het al; wĳkgericht. Daarmee bedoelen we laagdrempelige zorg,
dichtbĳ de burger, patiënt en de verwĳzer.
Kenmerkend is de persoonlĳke aanwezigheid van onze professionals in de wĳk.
We werken met gespecialiseerde teams,
waaronder teams die bĳvoorbeeld ook
een algemenere basis gezondheidszorg
aanbieden. Waar mogelĳk bieden we
ook poliklinische behandelingen in de
wĳk aan. Dit doen we samen met de sociale leefomgeving van de burger en met
ketenpartners in de buurt. Mondriaan
is met name aanwezig in buurtgezondheidscentra, van waaruit ook huisartsen
en welzĳnsorganisaties werken.
Deze zorg wordt bekostigd vanuit de
Zorgverzekeringswet en het sociale
domein (Jeugdwet en de Wet maatschappelĳke ondersteuning) en het ministerie
van Justitie en Veiligheid.
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