Netwerkoverleg Continuering Zorg & Verblijf
Inbrengende organisatie:
Wie brengt in		

Cliënt

Datum:		

Naam:

Naam:			

Geb. datum:

Functie:		

Verblijf-/vindplaats:

Mobiel nummer:		
E-mail:		

Indien van toepassing: wie is casemanager vanuit GGZ/verslavingszorg?
Naam:
Organisatie:		

Mobiel nummer:

Vraagstelling
Het betreft:
О een vraag ter voorkoming van schorsing/éénzijdige beëindiging verblijf
О een vraag gericht op oplossingen ná schorsing/ éénzijdige beëindiging verblijf
Beschrijf hier de vraagstelling en benoem daarbij de specifieke bejegening die cliënt nodig heeft:

Ondernomen acties
Wat is er al ondernomen om de huidige problemen op te lossen?

Alleen in te vullen als cliënt niet meer op de locatie verblijft
Is er sprake van:
О schorsing. Duur van schorsing van 		

tot

О éénzijdige beëindiging van verblijf. Ingangsdatum:
Is er een slaapplek geregeld? О Ja О Nee
Is de medicatie plus het toedienen ervan geregeld?
Zijn de financiën geregeld?
Is het netwerk op de hoogte gesteld?
Indien ja, wie heb je ingelicht?

О Ja О Nee О n.v.t.
О Ja О Nee
О Ja О Nee

Wie onderhoudt nu contact met cliënt en voert regie op vervolg?
Indien cliënt een casemanager GGZ/verslavingszorg heeft: hoe is deze nu betrokken?

Zijn er kinderen bij de casus betrokken?
Is er een BOPZ titel aanwezig?

О Ja О Nee
О Ja О Nee

Indien ja, geef hierover informatie.

Is justitie in de casus betrokken?

О Ja О Nee

Indien ja, geef aan op welke wijze.

Is er sprake van een onveilige situatie?

О Ja О Nee

Indien ja, geef aan waarom.

Visie cliënt
Wat zou cliënt anders willen in zorg of bejegening? Wat ziet de cliënt nu als oplossing?

Beknopte historie
Sinds wanneer verblijft cliënt op de huidige locatie?
Was er eerder sprake van schorsingen/éénzijdige beëindiging verblijf?

О ja О nee О onbekend

Zo ja, wanneer en bij welke organisaties was dit?

Bedoelen we allemaal hetzelfde? Welke definities hanteren we?
Omdat er binnen de diverse instellingen, ten aanzien van de verschillende vormen van beëindiging andere terminologie wordt gehanteerd,
hebben de deelnemende instellingen afgesproken de volgende definities te hanteren:
• Time out:
Kortdurende ontzegging van de toegang tot de woonplek en/of locatie. Kortdurend wil zeggen maximaal 12 uur en zonder overnachting.
• Schorsing:
Ontzegging van de verblijfsplek en/of locatie voor langer dan 12 uur, of als de ontzegging tot gevolg heeft dat er elders overnacht moet worden.
• Eenzijdige beëindiging van de zorg:
Ontzegging van de verblijfsplek/locatie zonder mogelijkheid tot terugkeer naar de woonplek (of een andere woonplek binnen de organisatie).

Stuur dit ingevulde formulier, evt. met een aanvulling in de mail, naar continueringzorg&verblijf@tussenvoorziening.nl
Deelnemende organisaties

