D-ZEP, Dementie en
Zeer Ernstig
Probleemgedrag
Tijdelijke specialistische hulp op regionale interventieafdeling





Gespecialiseerde afdeling in de regio Utrecht
D-ZEP Interventieafdeling op locatie ZorgSpectrum Vreeswijk in
Nieuwegein
Kennis en expertise over het behandelen van zeer ernstig
probleemgedrag

Dementie en zeer ernstig
probleemgedrag

De ziekte dementie kent veel uitingsvormen. Vaak leidt
deze aandoening tot probleemgedrag en in uitzonderlijke
gevallen tot zeer ernstig probleemgedrag. Bijvoorbeeld
wanneer er sprake is van lijden bij de cliënt of wanneer er
gevaar bestaat voor de cliënt zelf of voor mensen in zijn/
haar omgeving.
Deze cliënten kunnen dan tijdelijk terecht op de Regionale
Interventie afdeling D-ZEP in ZorgSpectrum locatie
Vreeswijk in Nieuwegein.

Cliënten waarbij er sprake is van zeer
ernstig probleemgedrag hebben een
duidelijk intensievere begeleidingsbehoefte.
Dit vraagt o.a. extra inzet van medewerkers
gericht op het reguleren van de
gedragsproblematiek, onderzoek naar
uitlokkende factoren van het
probleemgedrag en het bieden van structuur
en veiligheid.

aantal zorgorganisaties in de regio Utrecht
heeft voor mensen die door problematisch
gedrag tijdelijk niet meer goed kunnen
worden verzorgd of behandeld, een
gespecialiseerde afdeling opgezet. Het
betreft cliënten die op een reguliere
psychogeriatrische verpleegafdeling wonen
met minimaal een WLZ-indicatie 7
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg.

Voor wie is deze tijdelijke
interventie afdeling bedoeld?

Of mensen die thuis wonen en wellicht
ondersteuning hebben van bijvoorbeeld een
Mobiel Geriatrisch Team (MBT) of
Centrum voor consultatie en expertise
(CCE).

Dementie en zeer ernstig probleemgedrag
(D-ZEP) geeft vaak lastige situaties voor de
cliënt zelf, familie, vrienden en
zorgprofessionals. Het is emotioneel
aangrijpend en levert veel vragen op. Een

Wanneer is er sprake van zeer
ernstig probleemgedrag?

Deskundige samenwerking en
gespecialiseerde hulp

De tijdelijke interventie afdeling biedt de
mogelijkheid van behandeling in de
volgende situaties: Handelingsverlegenheid
(moeilijk in te schatten gedrag bij de cliënt
door de zorgprofessional),
onvoorspelbaarheid van gedrag, moeilijk
beïnvloedbaar en/of hanteerbaar gedrag.
Vaak heeft het eigen behandelteam van de
cliënt al verschillende methodes toegepast
en gedaan wat binnen hun macht ligt. De
mate van ernst van het probleemgedrag
heeft ook te maken met hoe deze beleefd
wordt.
Qua probleemgedrag valt te denken aan de
volgende categorieën: psychotisch gedrag,
depressief gedrag, angstig gedrag, apathisch
gedrag en geagiteerd gedrag (waaronder
verschillende vormen van rusteloos,
prikkelbaar, agressief gedrag, roepen,
nachtelijke onrust, seksueel ontremd/
ongewenst gedrag, veelvuldig aandacht
vragen en niet coöperatief gedrag).

De regionale interventie afdeling D-ZEP
biedt mensen met dementie en zeer ernstig
probleemgedrag specialistische hulp. Het
doel van de behandeling is het stabiliseren
of verminderen van zeer ernstig
probleemgedrag. Door op een methodische
manier te werken aan het begrijpen van het
gedrag, de aanleiding ervan te achterhalen
en te behandelen, kan er een manier worden
gevonden om beter om te kunnen gaan met
het gedrag (hanteerbaar maken). Hierbij is
ook aandacht voor tijdig signaleren
(preventie), voorkomen van een terugval in
de toekomst en goede nazorg zodra de
cliënt weer terug gaat naar de eerdere
woonsituatie.
Uniek aan de regionale interventie afdeling
D-ZEP en de samenwerking is dat er veel
kennis en expertise aanwezig is over
dementie en complexe ziektebeelden én dat
we weten hoe we deze in kunnen zetten. Op
de afdeling wordt de cliënt bijgestaan door

ZorgSpectrum

een team van specialisten uit verschillende
disciplines (specialist ouderengeneeskunde,
gezondheidszorgpsycholoog,
verpleegkundigen, (vak)therapeuten,
psychiater en klinisch geriater). Samen met
deze professionals werken we aan een
hanteerbare situatie met oog op autonomie
en verbeteren van kwaliteit van leven.

Betrokkenheid van mantelzorger
Dementie kan een grote impact hebben op
het leven. En op dat van naasten en
betrokkenen. Ook zij worden
geconfronteerd met steeds veranderende
mogelijkheden. Wij hebben ook aandacht
voor naastenparticipatie. Er is uitleg, steun
en op indicatie wordt gekeken of
ondersteuning bij de zorg van naasten op de
DZEP-afdeling passend is. Wij maken
hierover vooraf afspraken die passen bij het
individuele zorgprogramma van de cliënt.
Er worden bezoektijden gehanteerd om de
prikkelarme setting te kunnen garanderen.

Na de tijdelijke opname
Na de behandeling keert de cliënt terug naar
de thuissituatie of de zorgorganisatie waar
hij/zij voor de tijdelijke interventie woonde.
Tijdens het verblijf is er voortdurend
contact over de voortgang van de cliënt met
de betreffende afdeling en/of behandelteam.
Voor de terugkeer vindt er een overdracht
plaats naar het eigen behandelteam en is er
begeleiding met nazorg.

Een cliënt aanmelden
Vanuit Thuis:
Huisartsen kunnen contact opnemen met het
ZCC Midden Nederland. Tel. 085-7735777
(optie 3). Het ZCC ondersteunt de huisarts
met de triage. Zij kunnen beoordelen of
deze afdeling geschikt is voor de patiënt.
Als blijkt dat de patiënt niet gebaat is bij
opname op de Interventieafdeling D-ZEP,
dan kan het ZCC adviseren om bijvoorbeeld
het CCE of MBT in te schakelen of
plaatsing advies geven voor een andere
passende afdeling. Denk hierbij aan een
WLZ crisisbed of tijdelijk cognitieve
revalidatie.
Vanuit VVT instelling:
De SO van een VVT instelling kan contact
opnemen met Klantadvies van
Zorgspectrum, Tel: 030-6575045.
Klantadvies zal aan de hand van een
vragenlijst beoordelen of de D-ZEP
interventie afdeling de cliënt kan
ondersteunen of dat een ander advies van
belang is. De SO wordt dan in contact
gebracht met de SO van de D-ZEP afdeling.

Deskundige begeleiding bij
Dementie met Zeer Ernstig
Probleemgedrag
ZorgSpectrum Tijdelijk bij ons,
locatie Vreeswijk
Lekboulevard 10, Nieuwegein

Meer informatie?
 www.zorgspectrum.nl
Tel: 030-6575045 (Klantadvies)
Aanmelden
Vanuit Thuis:
Huisartsen kunnen contact opnemen met het
ZCC Midden Nederland.
Tel: 085-7735777 (optie 3).
Vanuit VVT instelling:
De SO van een VVT instelling kan contact
opnemen met Klantadvies van Zorgspectrum :
Tel: 030-6575045.

