Steeds vaker wonen kinderen, jongeren en
volwassenen met een beperking, een niet-
aangeboren hersenletsel en/of andere complexe
problemen gewoon thuis, in de wijk. Dat gaat
niet altijd vanzelf. Het kan zorgvragen oproepen,
waarop mantelzorgers, huisartsen en sociale
wijkteams soms geen antwoord hebben.
De Praktijk Nijmegen is er voor vragen van professionals en van mensen
met complexe problematiek en hun netwerk. Zij hebben soms behoefte aan
specialistische behandeling, maar hebben daar geen rechtstreekse toegang toe.
De Praktijk Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen de zorg
organisaties Pluryn en Driestroom en de AVG Praktijk (onderdeel van de
afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc).

ANTWOORD OP

COMPLEXE
ZORGVRAGEN

ÉÉN SPECIALISTISCHE VOORDEUR
In De Praktijk Nijmegen is uitgebreide kennis van mensen met een
verstandelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel gebundeld.
Evenals van uiteenlopende thema’s als angst en depressie, opvoeding,
seksualiteit en autisme.
Via onze gezamenlijke voordeur kunnen mensen bij ons terecht voor triage,
advies, diagnostiek en behandeling. Bij de drie aangesloten zorgorganisaties
is een breed scala aan behandelaars werkzaam. De zorgmakelaar kiest een
of meerdere passende specialisten uit de deskundigenpool van de samen
werkende zorgorganisaties. Ons streven is om diagnostiek en behandeling
altijd zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de zorgvrager te laten plaats
vinden. De Praktijk Nijmegen is actief in de regiogemeenten Beuningen,
Berg en Dal, Druten, Heumen, Maas en Waal, Nijmegen en Wijchen.

LISA
Lisa heeft een licht verstandelijke beperking.
Ze woont in een eigen huis in Groesbeek. Lisa
is erg angstig en heeft last van dwanghandelingen.
Zij kan daardoor niet meer werken. Haar ambulant
begeleiders zoeken hulp bij De Praktijk Nijmegen. In
overleg met Lisa en haar b
 egeleiders, stelt de gedrags
wetenschapper een behandelplan op. De huisarts zorgt
voor passende medicatie. Hij overlegt daarvoor met de
AVG Praktijk. De gedragswetenschapper begint met therapie.
De behandeling slaat aan. Lisa is minder angstig en pakt haar
werk weer op.

SNEL EN DESKUNDIG
Zorgvragers en zorgverleners kunnen De Praktijk bellen met een vraag over
consultatie, diagnostiek of behandeling. Binnen drie werkdagen neemt de
triagemedewerker contact met hen op. Binnen vijf werkdagen is de hulpvraag
helemaal helder. In een advies geeft de triagemedewerker aan welke vorm
van ondersteuning er nodig is. Is er behandeling nodig, dan gaat de vraag
door naar de zorgmakelaar. Die zorgt dat de diagnostiek en behandeling
snel van start gaan.

DE KORTSTE WEG NAAR
SPECIALISTISCHE BEHANDELING
Bel De Praktijk
088 - 779 50 20
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WIE BETAALT DIT?
Diagnostiek en/of behandeling worden doorgaans gefinancierd vanuit de
Jeugdwet of de Wlz. Soms betaalt de Zorgverzekeringswet en is een eigen
bijdrage van toepassing. Heeft u vragen over de financiering? De zorg
makelaar van De Praktijk Nijmegen kan u adviseren bij de aanvraag ervan.

Frans heeft een verstandelijke
beperking en laat probleemgedrag zien.
Hij gebruikt drugs en vervuilt. Hij krijgt
verkeerde vrienden en gaat niet meer naar
zijn werk. Zijn ambulant begeleider zoekt
contact met De Praktijk. Frans gebruikt als hij
het moeilijk heeft. Door middel van cognitieve
gedragstherapie op maat leert hij nu omgaan
met zijn emoties. Hierdoor is hij minder
afhankelijk van drugs. Stapje voor stapje
pakt Frans zijn leven weer op.

FRANS

MEER INFORMATIE
De Praktijk is bereikbaar tijdens kantooruren.
T 088 - 779 50 20
E	info@depraktijknijmegen.nl
I	www.depraktijknijmegen.nl

