FACT VVT team
Voor stabilisatie bij crisis,
ondersteuning en preventie in de
thuissituatie

De Zorgcirkel werkt sinds oktober 2018 met een FACT VVT team
voor cliënten met complexe psychogeriatrische problematiek.
Tijdens een crisis biedt het interdisciplinaire FACT VVT team
zorg in de vertrouwde omgeving.
Zorg thuis, ook bij crisis
Wanneer ouderen kwetsbaarder worden
is de eigen vertrouwde omgeving een
belangrijk houvast. De Zorgcirkel wil
daarom alle zorg en ondersteuning
voor ouderen thuis mogelijk maken,
ook bij crisis. Het FACT VVT team
werkt outreachend en biedt zorg en
behandeling in de vertrouwde omgeving
van de cliënt. De behoeften van de
cliënt en zijn/haar naasten staan daarbij
centraal, zowel tijdens de crisis als in de
periode daarna.
Voorkomen van opname
Door de extra intensieve zorg thuis, zo
lang als nodig, wordt opname in een
instelling waar mogelijk voorkomen.
Het aantal oneigenlijke spoedeisende
hulp (SEH) opnamen en gedwongen
crisisopnamen in verpleeghuizen
neemt hierdoor af en zorgt bovendien
voor een beddenreductie op de
verblijfsafdelingen (PG). Cliënten kunnen
langer thuis wonen met een hogere
kwaliteit van leven.
Interdisciplinair team
In het FACT VVT team werken diverse
hulpverleners interdisciplinair samen.
• Specialist ouderengeneeskunde
• Psycholoog
• Casemanagers (waaronder
maatschappelijk werkers en sociaal

psychiatrisch verpleegkundigen)
• Verpleegkundig specialist
• Wijkverpleegkundige
Alle teamleden zijn gespecialiseerd
in het herkennen en behandelen van
complexe PG-problematiek
bij ouderen. Het team werkt samen in
één elektronisch patiëntendossier.
Samenwerking in de keten
Om de continuïteit van zorg te kunnen
waarborgen (avond, nacht en weekend)
werkt het FACT VVT team samen
met andere zorgorganisaties en het
ambulant thuiszorgteam en staat
het in nauw contact met betrokken
huisartsen en specialisten. Het FACT
VVT team werkt in afstemming met
Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland.

Zo werkt het FACT VVT team
Het FACT VVT team wordt ingeschakeld
op moment van crisis of bij dreiging van
crisis door de casemanager dementie,
huisarts, politie of de geriater van het
ziekenhuis.
•

De casemanager regelt de zaken
rondom de aanmelding, waarna
FACT VVT team tijdelijk de cliënt
overneemt van de reguliere
behandelaar.

•

•

•

•

Het team streeft naar het
voorkomen van ingrijpende
opname en kijkt hoe de cliënt
in de eigen woonomgeving
interdisciplinair op zeer intensieve
wijze kan worden behandeld. Het
team biedt medicamenteuze en
psychologische behandeling en
eventueel diagnostiek/ screening,
psycho-educatie, begeleiding en
ondersteuning aan patiënt en het
netwerk. Daarnaast wordt naar
behoefte zorg en dagbesteding
ingezet.
Het team overlegt dagelijks of de
ingezette zorg voldoende is; de
behandeling aanslaat, de veiligheid
gewaarborgd en de familie
voldoende betrokken is.
Het FACT VVT team stelt aan het
einde van de behandeling een
‘preventieplan’ op om een nieuwe
crisis in de toekomst te voorkomen.
Wanneer de situatie weer stabiel
is, wordt de cliënt overgedragen
naar de huisarts en de (eigen)
casemanager dementie.

Zo biedt FACT VVT tijdens een crisis de
juiste zorg en ondersteunt het netwerk
rondom de cliënt.

Wanneer wel opname
Als behandeling in de eigen omgeving
niet veilig is, kan worden besloten
voor een kortdurende crisisopname
op de psychiatrische screenings- en
observatieafdeling van verpleeghuis
Novawhere in Purmerend. Het streven
is daar de situatie te stabiliseren en
de cliënt binnen twee weken weer te
ontslaan. Het FACT VVT team kan ook
al op de afdeling van het ziekenhuis
of zelfs op de SEH door de geriater of
transferverpleegkundige worden ingezet
om de benodigde zorg thuis tijdig in
gang te zetten en de opnameduur op
deze wijze te verkorten.
Pilot in regio Purmerend
Het FACT VVT team van De Zorgcirkel
is in oktober 2018 gestart als pilot
in de regio Purmerend en zal na
positieve evaluatie uitbreiden naar
midden Noord-Holland. De aanpak
van FACT VVT is geïnspireerd door de
FACT methodiek uit de psychiatrie.
Het FACT VVT team is een (nog) niet
gecertificeerd FACT team, specifiek
voor VVT: het biedt expertise en
integrale behandeling op het vlak van
multimorbiditeit bij ouderen.

Geïnteresseerd?
Wilt u weten wat FACT VVT voor u kan doen? Neem contact op via
e-mail FACTVVT@zorgcirkel.com.
Voor direct contact met het FACT VVT team over een cliënt belt u naar
telefoonnummer 06 – 12095730.
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