Een regiebehandelaar, wat is dat?
Sinds januari 2016 heeft elke cliënt op het Zeehos en de Hafakker een regiebehandelaar.
Ook cliënten bij het cluster Jeugd & Gezin met een indicatie voor behandeling en cliënten
met een indicatie verblijf en behandeling in de Regio hebben een Regiebehandelaar.
Maar wat is een regiebehandelaar eigenlijk? En wat doet hij of zij voor jou?

Wat is een regiebehandelaar?
Heel veel medewerkers zetten zich in voor de beste ondersteuning
en behandeling voor jou.
De regiebehandelaar zorgt dat deze mensen goed met elkaar samenwerken en overleggen. Zo krijg je de beste zorg, die past bij wat
je nodig hebt.
Elke cliënt heeft een eigen regiebehandelaar. De regiebehandelaar
is één van je eigen behandelaren. Hij of zij is namelijk de dokter, gedragskundige of verpleegkundig specialist.

Wat doet een regiebehandelaar?
De regiebehandelaar:
•

kijkt samen met jou welke ondersteuning en behandeling er nodig is, nu en in de toekomst

•

zorgt dat iedereen die met jouw ondersteuning en behandeling te maken heeft weet wat jij
nodig hebt

•

kijkt of alle ondersteuning en behandeling die jij krijgt goed bij elkaar past

•

kijkt of je alle ondersteuning en behandeling krijgt die is afgesproken in het Ondersteuningsplan.

Jouw ondersteuning en behandeling; wie doet wat?
Verschillende mensen hebben te maken met jouw ondersteuning en behandeling. We zetten al
deze mensen hier op een rijtje en leggen uit wat zij doen.
•

De CPB-er is jouw aanspreekpunt en regelaar. Met al je vragen kun je bij de CPB-er terecht. Hulp vanuit wonen regelt je CPB-er. En hulp vanuit dagbesteding regelt je PB-er.
Wij noemen dat geen hulp, maar ondersteuning.

•

Het kan zijn dat je hulp krijgt van bijvoorbeeld de dokter, de ergotherapeut, de fysiotherapeut, de gedragskundige, de logopedist of de verpleegkundig specialist. Dit noemen wij
de behandelaren.

•

De regiebehandelaar zorgt ervoor dat alle medewerkers jou helpen zoals afgesproken is.
De regiebehandelaar houdt in de gaten of alle hulp klopt bij wat je nodig hebt. En bij wat
afgesproken is in de bespreking van het ondersteuningsplan.

•

Het hoofd is de baas van de CPB-ers en PB-ers. Hij of zij zorgt dat alles op het gebied van
wonen en dagbesteding goed loopt.

Ondersteuningsplan
Elke cliënt heeft minimaal één keer per twee jaar een ondersteuningsplanbespreking, waarbij je
kunt aangeven wat jij belangrijk vindt en waarbij je hulp nodig hebt. We bespreken dan hoe we
jou het beste kunnen helpen.
We stellen ook jouw toekomstperspectief vast. Dit betekent dat we bespreken wat jij in de toekomst wilt bereiken. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn met lichamelijke verzorging in een woning op
het Zeehos. Of bijvoorbeeld leren zelf schoon te maken, boodschappen te doen of met geld om
te gaan. We gaan uit van datgene wat jij nodig hebt om een zo goed mogelijk leven te hebben.
Alle afspraken die we maken leggen we vast in het ondersteuningsplan. Dit plan wordt elk jaar
besproken door de regiebehandelaar en alle mensen die zich inzetten voor jouw ondersteuning
en behandeling. We kijken dan of je nog steeds alle zorg krijgt die je nodig hebt. En of die naar
jouw wens is. Daar praten we van tevoren over met je.

Tekening
We hebben een tekening gemaakt, waarin iedereen staat die zich inzet voor jouw ondersteuning en behandeling. In het huis zie je de behandelaren, CPB’ers en PB’ers. ‘Op het dak’ zit de
regiebehandelaar. Die houdt in de gaten of alles klopt met wat er afgesproken is en wat jij nodig
hebt.
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