Wat bieden wij?

Multidisciplinair team

• Een opname op SP-Psychogeriatrie is
steeds een langdurige opname. Deze kan
gaan van vier tot zes weken, afhankelijk
van de zorgvraag.

Artsen
Dr. Johannes Adriaensen, ouderenpsychiater
Dr. Marie-Louise van Leeuwen, geriater

• Er wordt gestart met een observatieperiode van twee weken. Gedurende deze
periode wordt er geobserveerd door het
multidisciplinaire team Zo kunnen we een
beeld krijgen van de problematiek en het
functioneren.
• Na de observatieperiode kunnen we meer
doelgericht gaan werken. Afhankelijk van
de behoeften zal ons aanbod individueel
en groepsgericht zijn. Naast psychotherapie is er ook medicamenteuze therapie.
• Samen met u en uw familie bekijken we
ook wat de toekomst kan brengen.
• Na het familiegesprek met dr. Adriaensen
volgt, naargelang behoefte, nog een gesprek met de psychologe en/of de maatschappelijk werker.
• Het ontslag wordt gecoördineerd en voorbereid samen met de maatschappelijk werker.

Hoofdverpleegkundige Nathalie Nelles
Tel: 011 33 94 01 (kantooruren)
Verpleegkundigen & zorgkundigen
Tel: 011 33 94 01 (24/24u)
Maatschappelijk werker Miriam Gawla
Tel: 011 33 54 33 (niet op maandag)
Psychologe Els Vuerstaek
Tel: 011 30 95 26 (kantooruren)
Verder bestaat het team ook nog uit een ergotherapeute, logopediste, kinesist, diëtiste en
pastoraal werker.

Wenst u meer informatie,
vraag dan zeker naar onze onthaalbrochure.

Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure?
Geef ons gerust een seintje!

Dienst kwaliteit
E-mail: info@jessazh.be
Tel: 011 33 55 11
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Salvatorstraat 20
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SP-Psychogeriatrie
Informatiebrochure

Welkom

Wie zijn onze patiënten?

De rol van de familie

Samen met uw arts werd besloten tot opname
op SP-Psychogeriatrie. We bieden u deze infobrochure aan zodat u goed geïnformeerd aan de
opname kan beginnen.

• We begeleiden mensen die moeilijkheden
ervaren met hun geheugen en het ouder
worden. De problemen die dit met zich meebrengt op relationeel vlak en in de omgang
met anderen, worden hier geobserveerd in
groep en individueel.

• Als familie wordt u nauw betrokken bij de
opname. Al tijdens de eerste dagen wordt
u door de maatschappelijk werker en de ergotherapeute uitgenodigd om samen een
levensgeschiedenis op te stellen. Dit is
belangrijk om een beeld te kunnen vormen
over de patiënt en zijn/haar omgeving. Gedurende de opname kan u steeds bij het
team terecht met vragen en bemerkingen.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog
vragen of behoefte aan een gesprek? Neem
dan even contact op met hoofdverpleegkundige
Nathalie Nelles. Zij zal graag antwoord geven op
uw vragen. Als u de afdeling wil bezoeken vóór
de opname, kan dat na het maken van een telefonische afspraak.
Bij aanvang van de opname wordt u vriendelijk
onthaald en opgevangen door de verpleegkundigen. Wij heten u welkom en wensen u een
goed verblijf!

• Op de afdeling wordt u geconfronteerd met
andere patiënten met een gelijkaardige problematiek. Mogelijk ervaart u storende factoren in de omgang met de medepatiënten.

Over de afdeling
• SP-Psychogeriatrie bevindt zich op campus
Salvator, begane grond, MT-vleugel .
• Op de afdeling werken we in multidisciplinair teamverband.
• In het kader van de veiligheid hanteren we
op de afdeling een gesloten deur. De bezoekuren zijn van 14u00 tot 20u00.
• De maaltijden worden steeds in groep gegeten, al kunnen hierop uitzonderingen worden gemaakt bij bezoek of in functie van
comfortzorg.
• Tijdens de dag draagt u gewone dagkledij.

• Ongeveer twee weken na aanvang van de
opname vindt op woensdag een multidisciplinair teamoverleg plaats. Vervolgens
wordt u op vrijdagnamiddag uitgenodigd
op een familiegesprek bij dr. Johannes
Adriaensen.
• Samen met de maatschappelijk werker kan
dan gericht gewerkt worden naar het ontslag.
• Op uitnodiging van de psychologe en de ergotherapeute, kan u ook deelnemen aan de
maandelijkse Psycho-Educatie. Er wordt
dan zoveel mogelijk relevante informatie
gegeven over dementie. De vragen die u
hierover heeft, worden dan beantwoord.

