Gastenhof

Ondersteuning door
een sociaal psychiatrisch
verpleegkundige
Uitleg over het hoe, wat en waarom

1

Hoe werkt het?

Meekijken met uw kind

De sociaal psychiatrisch
verpleegkundige (SPV) werkt op
vrijwillige basis met u en uw kind.
Wanneer u uw kind aanmeldt bij de
polikliniek van Koraal locatie Gastenhof
volgt een intakegesprek met de SPV. Na
de intake maken jullie samen afspraken
over vervolggesprekken, waarin u
advies krijgt over het behandelaanbod.
Wanneer u akkoord gaat met
behandelingen stelt de SPV daarvoor
behandeldoelen op. Ook geeft de SPV
u uitleg over de ontwikkeling van uw
kind. Dit noemen we psycho educatie.
De SPV gebruikt hiervoor niet alleen
woorden, maar ook tekeningen en
andere materialen.

De SPV kijkt mee hoe het met uw
kind gaat. Dit op sociaal gebied
(bijvoorbeeld hoe uw kind contact
maakt en onderhoudt). En op
psychiatrisch gebied (is er sprake van
somberheid, trauma of ADHD). Ook
kijkt de SPV naar leefomgeving van u
en uw kind. Want waar iemand woont
en leeft heeft veel invloed op iemands
geluk. Daarnaast gaan jullie samen
in gesprek met de school van uw kind
(zolang uw kind leerplichtig is). Zij
kennen uw kind tenslotte ook goed.
Op basis van al deze informatie geeft
de SPV advies. Dit kan een specifieke
behandeling zijn. Bijvoorbeeld een
gesprek met onze psychiater, een
intelligentieonderzoek of inzet van
thuisondersteuning bij de opvoeding.
De SPV zorgt in dat geval voor de
verwijzing.

Alles gebeurt in overleg

‘Kinderen zijn vaak maar
in staat om 20 minuten de
concentratie vast te houden.
Daarom duurt de afspraak
met de SPV nooit langer
dan een uur.’

Binnen de polikliniek werkt de SPV
nauw samen met onder andere
de (kinder- en jeugd)psychiater,
psycholoog en systeemtherapeut. Het
kan zijn dat er ook andere instanties of
mensen ingeschakeld worden. Denk aan
een stage- of werkplek. Maar ook de
gemeente, het UWV of jeugdzorg. Dit
gebeurt altijd in overleg. De SPV heeft
een geheimhoudingsplicht, en deelt
dus geen informatie met anderen als u
daarvoor geen toestemming geeft.

Contactmomenten

Wanneer kan ik de SPV bereiken?

Kinderen zijn vaak maar in staat om
20 minuten de concentratie vast te
houden. Daarom duurt de afspraak
met de SPV nooit langer dan een uur.
Aan het einde van elke afspraak maken
jullie in overleg een nieuwe afspraak.
Soms kan die bij u thuis plaatsvinden,
als u daar toestemming voor geeft. In
het begin ziet u de SPV één keer per
week. Zodra de behandelingen van
start gaan wordt dat iets minder vaak.
Wanneer alle behandeldoelen van de
SPV behaald zijn sluiten we het dossier.
Als uw kind op dat moment nog in
behandeling is bij andere specialisten
van de polikliniek, dan draagt de SPV de
zorg voor uw kind aan hen over.

De SPV werkt van maandag t/m
vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Bij
afwezigheid is er een plaatsvervanger,
die u via het secretariaat van de poli
kunt bereiken. Heeft u ’s avonds of in
het weekend een dringende hulpvraag?
Neem dan contact op met uw eigen
huisartsenpost.

Samen
op eigen
kracht.

Meer informatie
en aanmelden
Cliëntenbureau
Zuid-Limburg
046 - 477 52 93
clientenbureaughf@koraal.nl
Cliëntenbureau Noord- en
Midden-Limburg
0475 - 57 99 53
clientenbureaunml@koraal.nl
koraal.nl

