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Er zĳn verschillende mogelĳkheden:
Terugkeer naar huis, met dagbehandeling en begeleiding van 
externe zorgprofessionals van Slingedael.
Verhuizing naar locatie Slinge, de woonlocatie van Slingedael.
Verhuizing naar een andere gespecialiseerde zorgorganisatie 
binnen het Korsakov expertisenetwerk.

Opname op de 
observatie- en 
screeningsunit
Dit is Joost. 
Joost is opgenomen op de observatie- en 
screeningsunit (OSU) van Slingedael, waar hij 
16 - 20 weken zal doorbrengen. Naast dat het 
gedrag wordt geobserveerd en het geheugen 
wordt gescreend, werken cliënten hier aan 
lichamelijk herstel. Het kernteam, bestaande uit 
zorgprofessionals en behandelaren van Slingedael, 
begeleiden Joost bij de uitvoering en het behalen 
van zijn persoonlijke behandeldoelen.

Joost wordt 
opgenomen op de OSU 
van Slingedael in 
Rotterdam-Zuid. Hij 
verblijft in een 
eenpersoonskamer, net 
als de andere cliënten.

Op de dag van opname heeft 
Joost ook een medische intake 
met de zorgprofessionals, de 
specialist ouderengeneeskunde 
en de fysiotherapeut. 

Op de eerste dag heeft 
Joost een intakegesprek met 
een verzorgende van de 
OSU. In dit gesprek vertelt 
Joost over zijn achtergrond 
en over zijn persoonlijke 
doelen, wensen en 
behoeften. 

In de week van opname maakt Joost kennis 
met de eerst verantwoordelijke verzorgende 
(EVV). Deze zorgprofessional is aanspreekpunt 
voor Joost en zijn contactpersoon. De 
contactpersoon van Joost heeft ook inzicht in 
het zorgdossier via Carenzorgt. De EVV stelt 
samen met Joost een zorgplan en een 
cliëntagenda op, waarin de behandeldoelen 
en het dagprogramma met behandelingen 
staan. Aan de hand hiervan gaat Joost werken 
aan zijn herstel. 

Joost heeft een intake met zijn 
psycholoog, die onderzoek doet 
naar zijn geheugenfuncties. Een 
belangrijk onderdeel van dit neuro-
psychologisch onderzoek (NPO) is 
het afnemen van testen. 

Na het zorgadviesgesprek 
met Joost, werkt hij op de 
transfer-afdeling verder aan 
de nog openstaande 
behandeldoelen. Daarnaast 
bereiden zorgprofessionals en 
behandelaren, samen met 
Joost, zijn verhuizing voor.
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De psycholoog maakt een onderzoeksverslag van de testen. 
Het kernteam bespreekt de observaties en resultaten van de 
behandeling en komen tot een (woon)zorgadvies. Dit advies 
en de passende uitstroommogelijkheden wordt besproken 
met Joost en zijn contactpersoon. Als alles geregeld is, verhuist 

Joost naar de plek die aansluit 
op zijn zorgbehoefte.


