CuraMare biedt toegankelijke zorg voor iedereen die op zorg en verpleging aangewezen is. Wij zorgen ervoor dat onze cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort
mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg
of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk
binnen één van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste
moment op de juiste plek.
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Psychologie

Waar vindt u de psycholoog
De psychologen van CuraMare Behandeling werken vanuit Nieuw Rijsenburgh in
Sommelsdijk. Daarnaast zijn ze aan iedere afdeling van de woonzorglocaties van
CuraMare verbonden.

Contact
Misschien heeft u behoefte aan begeleidende gesprekken? Of wilt u advies over
het omgaan met mensen die depressief of dement zijn, of van wie het
gedragspatroon ontregeld is. U kunt deze vragen via de zorg, via de specialist
ouderengeneeskunde of rechtstreeks aan de psycholoog stellen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u van maandag t/m
vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur bellen naar telefoonnummer 0187 48 82 34.
De psycholoog van CuraMare helpt u als u problemen ervaart op gebied van geestelijk
functioneren en gedrag. Zij richten zich hierbij niet alleen op de cliënt zelf, maar ook op
de mensen die dichtbij hen staan, zoals familie of andere verzorgers.

U en de psycholoog

Kosten
Voor cliënten die op een woonzorglocatie wonen met zorg worden de kosten
vergoed vanuit uw zorgzwaartepakket (ZZP) of Diagnose Behandel Component
(DBC). Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzekering. U kunt bij twijfel
altijd uw polisvoorwaarden controleren of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

De psycholoog kan u helpen en ondersteunen bij:
• Klachten door dementie of een beroerte, zoals vergeetachtigheid en
concentratieproblemen.
• Emotionele klachten, zoals verdrietiger zijn dan anders en niet meer kunnen
genieten van dingen. Maar ook angstig of snel gespannen zijn.
• Verwerkingsproblemen na een ingrijpende gebeurtenis, bijvoorbeeld het
overlijden van uw partner of het feit dat u afhankelijker bent geworden van anderen
door ziekte of ouderdom.
• Omgaan met gedragsveranderingen, bijvoorbeeld bij dementie of na een 		
beroerte.

De werkwijze van de psycholoog
De psycholoog brengt samen met u en/of uw familieleden uw situatie in kaart door
middel van gesprekken en onderzoek. Daarna stelt de psycholoog in overleg met u en
eventueel de specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut of de logopedist een
plan van aanpak op. Met als doel het verminderen van of beter leren omgaan met uw
klachten. Dit kan een individuele behandeling zijn van uzelf of het begeleiden van uw
familie en/of zorgteams.

CuraMare Behandeling
CuraMare Behandeling voorziet in screening, onderzoek, behandeling en advies rondom
ouderen en chronisch zieken. Daaronder valt ook het voorkómen van klachten en
beperkingen. CuraMare Behandeling is met name actief in de regio Goeree-Overflakkee.
Het behandelteam bestaat onder meer uit specialisten in de ouderengeneeskunde,
fysiotherapeuten,
praktijkverpleegkundigen,
ergotherapeuten,
logopedisten,
psychologen, diëtisten en maatschappelijk werk. Ook is er een nauwe samenwerking
met de revalidatiearts. Al deze deskundigen werken niet alleen onderling samen, maar
ook met de specialisten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, met de thuiszorg en
met huisartsen. Dat maakt CuraMare Behandeling tot dé zorgverlener als het gaat om
complexe behandelingen waarbij de inzet van verschillende zorgverleners nodig is.
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3245 VP Sommelsdijk
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