Behandeling in een SGLVG behandelcentrum
Zorgaanbod pakket 1 (ZZP SGLVG1)
Pluryn vindt het belangrijk dat mensen meedoen in de maatschappij. Dat betekent werken
of naar school gaan. Of dagbesteding krijgen. In elk geval veel zelf doen. Fijn en veilig
wonen vinden we belangrijk. In een huis waar begeleiders zijn, die kunnen helpen als dat
nodig is.

Wat is behandeling in een SGLVG behandelcentrum?
Dat is wonen, werken en ontspannen in één behandelcentrum. Dat is een veilige omgeving
waar veel te leren is. Zodat het beter gaat met jou en de mensen in je omgeving. Dat kan
bij Pluryn.

Voor wie is pakket 1?
Voor verstandelijk gehandicapten. Vaak met psychiatrische problemen en gedrag dat voor
problemen zorgt. Sociaal, financieel of maatschappelijk. Soms heb je te maken met de
politie of de rechter. Constante begeleiding is echt nodig, mensen die helpen. Zodat je
gedrag beter wordt en jij je beter voelt.
Omgaan met mensen is moeilijk, net als meedoen in de maatschappij. Dat heeft allerlei
verschillende oorzaken. Met goede hulp kun je wel veel bijleren.
Gevolgen van beslissingen zijn niet te overzien. Daar is hulp bij nodig. Net als bij
problemen. Soms moet iemand anders een probleem voor jou oplossen. Ergens heen gaan
kan wel, maar dan moet iemand opletten.
Jezelf verzorgen gaat goed. Soms met wat hulp. Ook bij het onthouden van dingen, want
dat is wel lastig. Een begeleider moet daarom in de gaten houden dat je goed voor jezelf
zorgt. Iemand anders moet zorgen voor een vaste dagindeling en je daar aan houden. Als
iemand eenvoudige taken geeft, dan kun je die zelf uitvoeren.

Wat krijg je in pakket 1?
Pluryn maakt met jou afspraken over wat je precies nodig hebt. Daarom kan de individuele
zorg net iets anders zijn dan hieronder staat.
Wonen en leven
Bij Pluryn woon je in een behandelcentrum. Wonen, werken en vrijetijdsbesteding gebeurt
allemaal hier. Dat is veilig, voor jou en voor anderen. Er is veel structuur en zekerheid. De
begeleiding en behandeling is integraal. Dat betekent: iedereen werkt samen om jou beter
te maken.
Uren zorg
Het behandelcentrum biedt hulp, zorg en dagbesteding. Elke week krijg je gemiddeld 35½
tot 43½ uur zorg. Gemiddeld betekent dat soms meer is, en soms minder. Die tijd is voor
hulp alleen, maar ook voor hulp in de groep. Bijvoorbeeld bij het samen eten.

Je maakt met Pluryn afspraken over de zorg die je krijgt. Samen maken we een plan. Een
familielid of vertegenwoordiger mag hierbij helpen. In dat plan staat hoeveel en welke
begeleiding en behandeling nodig is. Minstens één keer per jaar kijken we samen of het
plan nog klopt.

Welke zorg krijg je?
Begeleiding
Bij Pluryn woon je in een behandelcentrum. Er is 24 uur per dag iemand direct in de buurt.
Die kan snel helpen wanneer er iets is. De begeleiding en behandeling is interdisciplinair.
Alle begeleiders werken samen met jou aan jouw plan.
De dagindeling is duidelijk. Er zijn vaste leefregels en duidelijke afspraken. Hierdoor krijgt
je leven structuur. Vooruitgang is heel belangrijk. Daar helpt Pluryn je mee. Om meer
dingen te leren en te doen. Je begeleider helpt je ook met je gedrag. Zodat er minder
problemen zijn. En het gemakkelijker is om vaker en beter mee te doen.
Verzorging
In het behandelcentrum help je mee met de dagelijkse bezigheden. Dat vinden we bij
Pluryn belangrijk. Leren weer voor jezelf te zorgen, vooruitgaan. Lukt iets niet? Dan is er
hulp of medewerking van een begeleider. Er is altijd iemand in de buurt om te helpen of te
ondersteunen. Ook bij de persoonlijke verzorging.
Speciale zorg
Je krijgt integrale medische en psychologische zorg. Daarom zijn er niet alleen begeleiders
bij Pluryn. Er zijn gedragsdeskundigen. En een psychiater kun je om raad vragen. Zij weten
alles van gedragsstoornissen en hoe je daarmee omgaat. Ze geven speciale behandelingen.
Al die mensen werken samen in een team. Zo krijg je de hulp die jij nodig hebt.
Dagbesteding
Dagbesteding hoort bij je behandeling. De tijd nuttig en prettig gebruiken, dat is de
bedoeling. Pluryn heeft veel soorten dagbesteding. Daar krijg je veel aandacht. Je leert
steeds meer dingen. Zoals omgaan met je probleemgedrag. De begeleider zorgt voor
regels, duidelijkheid en veiligheid. Wat ga je doen? Dat verschilt per persoon. Je maakt
hierover afspraken. Samen met Pluryn.

