II Doelstelling

II Aanbod

De psychiatrische afdeling van het Algemeen
Stedelijk Ziekenhuis is een open opname-afdeling voor
crisisinterventie. Wij pogen patiënten met verschillende
psychische en/of functioneel lichamelijke klachten te stabiliseren en weer op weg te zetten.Vanuit een biopsychosociaal
perspectief trachten we hun probleem in kaart te
brengen, een actieplan op te stellen en een aanzet te vormen
tot behandeling. Wij bieden respectvolle zorg op maat in
een mensgerichte omgeving voor wie het nodig heeft, met
een relatief korte opnameduur dankzij een verwijzing naar
ambulante nazorg of naar aangepaste residentiële zorg.

Ons team bestaat uit verschillende disciplines (psychiaters,
een hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, psychologen,
een maatschappelijk assistente, ergotherapeuten, een
muziektherapeute en een bewegingstherapeute) die elk
vanuit hun invalshoek het probleem benaderen en samen
werken .
Behandelende artsen:
Dr Mouton, Dr Ramboer en Dr De Fré.
Psychologen.

Wij bieden een programma aan (in groep en individueel)
dat per patiënt kan worden bekeken in functie van het te
behandelen probleem en de doelstelling die de patiënt
heeft tijdens zijn opname op de PAAZ.
Het programma bevat onder andere ergotherapie,
bewegingstherapie, relaxatiesessies, muziektherapie,
thematische groepsgesprekken, individuele gesprekken,
gedragstherapie, psychodiagnostisch onderzoek, kooktherapie, medicatiebeleid, het uitvoeren van medische
onderzoeken, kennismaken met ambulante hulp (onder
andere AA en SOS Nuchterheid) , ...

Hoofdverpleegkundige: Anja Smet.

II Doelgroep

Verpleegkundigen .
Maatschappelijk assistente.

Wij richten ons tot volwassenen met een acuut
psychiatrisch probleem.

Ergotherapeuten.

Voor meer details betreffende de opname verwijzen we
door naar de onthaalbrochure die te raadplegen is op
de website van het ASZ (www.asz.be, doorklikken via
“Patiënt” naar “Brochures”).
We werken via een therapiebord waarop staat aangegeven waar je verwacht wordt.

Bewegingstherapeute.
Muziektherapeute.

Er is de mogelijkheid tot het ontvangen van bezoek
(‘s avonds tussen 16u en 20u, woensdagnamiddag en
tijdens het weekend tussen 14u en 20u).
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Daarnaast wordt vaak het principe van ‘proefweekend’
of ‘proefuitgang’ gebruikt: er worden met de patiënt
momenten afgesproken dat hij naar huis gaat om te
bekijken of en hoe het lukt in de realiteit. Deze
momenten worden achteraf geëvalueerd en eventueel
bijgestuurd zodat definitief ontslag kan worden voorbereid. We staan verder stil bij valkuilen in de toekomst
zodat heropname kan vermeden worden.
Het is de bedoeling dat de familie ook bij ons terecht kan
voor informatie en advies.
We trachten steeds samen met de patiënt tot een
werkbaar compromis te komen en streven naar een
goede informatie-uitwisseling met de verwijzers.
Aanmeldingsprocedure
De psychiater evalueert de noodzaak van een opname
tijdens consult op de spoedafdeling, tijdens poliklinisch
consult of na overleg met collega-artsen.
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