Contact
In SJG Weert is Gemmie Rooijakkers werkzaam als
consultatief psychiatrisch verpleegkundige.
Zij is bereikbaar via:
telefoon: 0495 - 57 26 46 of via sein 7549
e-mail: mgp.rooijakkers@sjgweert.nl
Aanwezig: op
 maandag, woensdag en donderdag
van 8:30 – 17:00 uur
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Deze folder is bedoeld om hulpverleners te
informeren over de consultatief psychiatrisch verpleegkundige (CPV) binnen SJG
Weert.

Wat is een consultatief psychiatrisch verpleegkundige?
De CPV is een verpleegkundige met een algemeen
verpleegkundige opleiding, die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van psychiatrische verpleegkunde bij somatisch zieke patiënten. De CPV heeft
uitgebreide ervaring op het gebied van (ziekenhuis)
psychiatrie.
De CPV begeleidt patiënten die, om welke reden
dan ook, kampen met problemen op psychisch
gebied. Bovendien adviseert en ondersteunt ze
verpleegkundigen, specialisten en andere hulpverleners in het ziekenhuis bij problemen in het omgaan met patiënten met psychiatrische, psychosociale en/of gedragsproblemen.
De CPV werkt nauw samen met de psychiater.

Wat is het werkterrein van de CPV?
Als hulpverlener kunt u te maken krijgen met
patiënten die naast hun somatische problemen ook
psychische-, gedrags- en/of psychosociale problemen hebben. Dit is vaak een moeilijke patiëntengroep om mee te werken. Ze vragen meer aandacht
en stellen vaak hoge eisen. Denk bijvoorbeeld aan
patiënten die erg druk of somber zijn en soms ook
oninvoelbaar of onbegrijpelijk reageren.

Meestal weten hulpverleners vanuit hun ervaring en
opleiding hier mee om te gaan. Maar er zijn situaties waarbij de zorg erg complex wordt. Dan kan de
CPV ingeschakeld worden voor advies en/of ondersteuning.
Verdere mogelijkheden van ondersteuning zijn:
• Het geven van klinische lessen, informatie over
ziektebeelden en het ontwikkelen van protocollen.
• Het schrijven van verpleegplannen met en voor
de patiënten.
• Het inschatten van gevaar criteria waarbij de
psychiater ingeschakeld moet worden.

Wat kan de CPV voor u doen?
De CPV geeft een aanvulling op de geboden zorg
door, met de verantwoordelijke hulpverlener, te
inventariseren wat de problemen zijn en hoe deze
het beste aangepakt kunnen worden. Dit kan door
een adviserend gesprek met de hulpverlener of via
rechtstreeks contact met de betreffende patiënt.
De CPV kan informatie geven over:
• de achtergronden van een ziektebeeld;
• concrete benaderingswijze van een patiënt.
De CPV kan ondersteuning bieden bij:
• Crisissituaties die voortkomen uit een combinatie
van somatische en psychosociale/ psychiatrische
oorzaken.
• Signaleren van psychische problematiek die vaker
op de afdeling voorkomt.

De CPV kan ingeschakeld worden bij patiënten die:
• angstig zijn;
• depressief of somber zijn;
• verslavingsproblemen hebben;
• geagiteerd gedrag vertonen;
• een verwarde en/of onrustige indruk maken;
• suïcidaal zijn of al eens een zelfmoordpoging
hebben ondernomen;
• in zichzelf gekeerd zijn en waarmee moeilijk
contact te maken is;
• geen bereidheid tonen voor een behandeling;
• niet meer naar huis willen of juist te snel naar huis
willen;
• uitgeput zijn door hun somatische problemen;
• claimend gedrag vertonen;
• bekend zijn met een psychiatrisch ziektebeeld.

Hoe kan een consult aangevraagd worden?
Elke hulpverlener kan aangeven een CPV consult
te willen. Dit moet wel besproken worden met de
(behandelende) arts. Deze vraagt via het EPD een
consult aan.
Ook kan de CPV telefonisch of via de mail in consult gevraagd worden. Achteraf moet alsnog een
consult via het EPD aangevraagd worden.
De CPV kan ook op verzoek van de consulterend
psychiater worden ingeschakeld.

Daarnaast komt het voor dat patiënten erg prikkelbaar of boos zijn, en soms agressief reageren.
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