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TEaM VAN aFDELING 52

Beleidstrio 
 dr. Marc Calmeyn, psychiater
 Bart Devlieghere, coördinator
 Gaëlle Delefortrie, psycholoog

Medewerkers van de afdeling
Het behandelteam is multidisciplinair samengesteld 
en bestaat uit de psychiater, de psycholoog, een maat-
schappelijk werker, verpleegkundigen, zorgkundigen, 
logistiek medewerkers, activiteitenbegeleiders en the-
rapeuten.  De afdeling kan ook een beroep doen op 
andere ziekenhuismedewerkers of -diensten zoals o.m. 
de familietherapeut, de pastor van de dienst zinzorg en 
pastoraal, de medische dienst, de dienst kinesithera-
pie, …  Aan de afdeling zijn ook een aantal vrijwilligers 
verbonden.

Wanneer kan je bij wie terecht?

Bereikbaarheid van de afdeling
De afdeling is telefonisch rechtstreeks bereikbaar op 
het nummer 050 30 18 52 of via het algemeen nummer 
van het ziekenhuis 050 30 18 00.

De psychiater
Patiënten kunnen elke maandag, tussen 13.30 en 14 uur 
dokter Calmeyn consulteren op de afdeling. Via de 
verpleegkundigen van de afdeling of via het Medisch 
Secretariaat van het ziekenhuis (050 30 18 99)  kunnen 
familieleden een afspraak maken voor een consultatie.

Andere disciplines
Vragen voor consultaties bij medewerkers van andere 
disciplines (huisarts, tandarts, gynaecoloog, psycholoog, 
maatschappelijk werker, pastor van de dienst zinzorg en 
pastoraal) verlopen via de verpleegkundigen.  Externe 
consultaties gebeuren op verwijzing van de psychiater, 
huisarts.  Patiënten worden hierbij begeleid indien dit 
nodig of wenselijk is.

WELKOM OP aFDELING 52

Het team van Afdeling 52 heet je van harte welkom.  
Afdeling 52 is een langdurige intensieve psychiatrische 
behandel ing van het psychiatr isch intensief 
behandelaanbod. Het behandelteam van Afdeling 52 
biedt je hulp bij de behandeling van jouw problematiek.   
Van bij de opname op de afdeling zal een toegewezen 
verpleegkundige samen met jou proberen uit te klaren 
wat jij verwacht van jouw behandeling. Om een vlotte 
samenwerking te garanderen zijn duidelijke afspraken 
nodig. Deze brochure maakt je wegwijs in de werking 
van de afdeling. Het team wil ook hierbij graag een 
handje toesteken en is beschikbaar voor ieders vragen 
of problemen.

We richten ons in deze brochure ook tot je familie. We 
streven er immers naar de familie of naastbetrokken 
indien mogelijk in het behandeltraject te betrekken. 
Deze brochure biedt ook hen een zicht op de globale 
werking, visie en praktische afspraken, gangbaar op 
afdeling 52.

Daarnaast is in de brochure ook een item opgenomen 
dat onze afdelingsspecifieke werking met betrekking 
tot de familie beschrijft.
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DaGINDELING

De dagstructuur op de afdeling ziet er als volgt uit:
 7.00 u. wekken, zelfzorg, 
   hulp bij zorg indien dit nodig blijkt
 8.30 u. ontbijt
 9.00 u. start activiteiten- of therapieaanbod 
   (weekdagen)
 11.30 u. afronden activiteiten- of therapieaanbod
 12.00 u. middagmaal
 12.15 u. middagrust
 13.15 u. start activiteiten- of therapieaanbod 
   (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
 14.30 u. Koffie
 15.00 u. hervatten activiteiten- of therapieaanbod 
   (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
 16.30 u. afronden activiteiten- of therapieaanbod
 18.00 u. avondmaal
 18.30 u. vrijetijdsbesteding
 20.00 u. vanaf 20.00 uur medicatiebedeling voor het  
   slapengaan

In functie van individuele noden of vragen kan van 
dit schema afgeweken worden, na overleg met het 
behandelteam. 

BEHaNDELVISIE 

Op Afdeling 52 bieden we geïndividualiseerde zorg 
en behandeling aan. We proberen een aanbod te 
creëren op maat van elke patiënt en vertalen dit in een 
individueel behandelplan.
We proberen, via het opbouwen van een vertrouwens-
band, te streven naar het optimaliseren van de levens-
kwaliteit van elke patiënt. We hebben hierbij aandacht 
voor soms blijvende symptomen en impact van de ziekte 
en het lijden dat dit bij patiënten teweeg kan brengen.

Tijdens de opnameperiode proberen we voeling te 
houden met de maatschappelijke realiteit. We blijven 
ook zoeken naar een woonplaats die het best aansluit 
bij de mogelijkheden en noden van de patiënten.

Samenwerking met familie en 
naastbetrokkenen

Op afdeling 52 streven we ernaar de banden met 
familieleden en voor de patiënt belangrijke personen 
te behouden of te herstellen (triade).

Kort na de opname op afdeling 52 nodigt de 
maatschappelijk werker van de afdeling, in overleg met 
de patiënt, de familie of naastbetrokkenen uit op het 
interdisciplinair overleg. Dit biedt de mogelijkheid tot 
kennismaking met de teamleden van de verschillende 
disciplines die op de afdeling vertegenwoordigd zijn. 
Daarnaast worden op dit overleg ook afspraken gemaakt 
met betrekking tot samenwerking doorheen het verdere 
behandeltraject.
Belangrijke aanspreekfiguren doorheen het traject zijn 
de toegewezen verpleegkundige en de toegewezen 
zorgkundige.
Als team engageren wij ons ertoe om de familie steeds 
te betrekken bij belangrijke behandelbeslissingen 
en om hen op de hoogte te brengen van belangrijke 
gebeurtenissen met betrekking tot het opgenomen 
familielid.
Als familielid kan u ook deelnemen aan de familieraad 
binnen het ziekenhuis. Meer informatie hierover kan 
bekomen worden bij de referentieverpleegkundige 
familiewerking op de afdeling of bij de maatschappelijk 
werker.
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Therapie- en 
activiteitenprogramma

Conform de visie is er ook binnen het therapie- en 
activiteitenaanbod ruimte voorzien om dit een 
individuele invulling te geven.
Er is een dagelijks activiteitenaanbod, waarin zowel 
groepsactiviteiten als individuele activiteiten een plaats 
krijgen. Het therapieaanbod bestaat uit psychomotoriek 
(groepssessies of individuele begeleiding) en uit 
individuele sessies op indicatie (bv. muziektherapie).

Patiënten jonger dan 60 jaar kunnen het therapie- of 
activiteiten-aanbod dat ze volgden op de verwijzende 
afdeling in principe blijven volgen (De Variant).
Op woensdag begeleidt een vrijwilligster een aantal 
patiënten bij een wandeling op het ziekenhuisdomein 
of naar het cafetaria.

PRaKTISCH

Aanwezigheid
In het ziekenhuis zijn richtlijnen uitgewerkt rond toezicht 
van patiënten en het uitgaansbeleid voor patiënten. 
Voor meer uitgebreide info hierover verwijzen we naar 
de onthaalbrochure van het ziekenhuis.

Aanwezigheid op de afdeling
Gelieve steeds aan de verpleegkundigen te melden 
wanneer je de afdeling verlaat en wanneer je terug 
aanwezig bent.

Overnachtingen buiten het ziekenhuis
Mits goedkeuring van de behandelend arts en conform 
de algemene ziekenhuisafspraken kan er een beperkt 
aantal overnachtingen buiten het ziekenhuis toegestaan 
worden.

Bezoek
Bezoekers zijn van harte welkom op de afdeling. Aan 
hen vragen we om zich eerst aan te melden bij de 
verpleegkundigen.  

Omwille van privacyredenen kan geen bezoek 
plaatsvinden in gemeenschappelijke ruimtes zoals 
eet- en leefruimtes. Men kan bezoek ontvangen op de 
individuele kamer of samen met de bezoekers naar het 
cafetaria gaan. 
Om het therapie- of activiteitenprogramma niet te 
storen, vragen we om volgende uren te respecteren:

 op weekdagen tussen 16.00 en 20.30 uur
 op woensdag tussen 14.00 en 20.30 uur
 in het weekend tussen 10.00 en 20.30 uur

Deze tijdstippen kunnen evenwel aangepast worden 
aan individuele vragen of noden.

Kamer
We beschouwen de kamer als een persoonlijke ruimte. 
Om ieders rust en persoonlijke vrijheid te waarborgen, 
vragen we om niet op de kamers van medepatiënten te 
gaan en medepatiënten niet op de kamer toe te laten.
Mits het betalen van een waarborg kan men over een 
kamersleutel beschikken. Men kan de kamer enkel 
afsluiten wanneer men zelf niet op de kamer aanwezig 
is. Bij verlies van de sleutel wordt een vergoeding 
aangerekend.

Leefruimte/leefgroep
De leefruimtes zijn toegankelijk voor alle patiënten. Om 
tot een aangenaam leefklimaat te komen, verwachten 
we een positieve houding en respect voor anderen.

Medicatie
De geneesheer-psychiater is verantwoordelijk voor het 
geneesmiddelen-beleid. Voor alle vragen of problemen 
in verband met uw geneesmiddelen kun je bij hem 
terecht.
Het is niet toegestaan om geneesmiddelen op de kamer 
te bewaren. Evenmin mag je zelf geneesmiddelen 
aanschaffen of deze laten meebrengen door derden 
tijdens de hospitalisatieperiode. De geneesmiddelen 
die u nodig hebt, zullen u dagelijks gegeven worden.

Alcohol- en drugbeleid
Het bezit en gebruik van alcohol en drugs zijn niet 
toegelaten.
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Roken
Er mag niet gerookt worden binnen de afdeling. Er kan 
enkel gerookt worden in de daartoe voorziene plaatsen 
(binnentuin, ingang afdeling, terras)

Nachtrust
Een goede nachtrust is voor iedereen belangrijk. We 
vragen dan ook om de nachtrust van de medepatiënten 
te respecteren.

Vrije tijd
Op de afdeling zijn er dagelijks kranten beschikbaar en is 
er tv ter beschikking in de gemeenschappelijke ruimtes 
en op elke kamer.
Er kan gebruik gemaakt worden van de ziekenhuisfacili-
teiten zoals het cafetaria. Men kan eveneens deelnemen 
aan activiteiten (voor meer informatie: zie onthaalbro-
chure). Het ziekenhuis beschikt over een bibliotheek.

Patiëntenvoorzieningen
Voor onderstaande items verwijzen we graag naar de 
onthaalbrochure van het ziekenhuis:

 was en linnen
 kapsalon
 pedicure
 persoonlijke bezittingen
 telefoon
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