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1. Inleiding 
 
De hoofdverpleegkundige en zijn team heten u van harte welkom op de PAAZ-dienst van het 
Sint-Andriesziekenhuis Tielt. PAAZ staat voor psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis. 
U komt terecht op een verpleegeenheid waar overwegend patiënten met acute psychische 
problematieken worden opgenomen. Ambulante patiënten worden hier niet verpleegd. 
Met deze brochure willen wij de student-verpleegkundigen een leidraad bieden bij de 
verkenning van deze afdeling. 
Een ziekenhuis is een complex geheel van verschillende afdelingen en diensten. Alhoewel we 
allen één doel nastreven (cf. de opdrachtverklaring) hanteert iedere dienst eigen afdelings 
gebonden gewoonten en afspraken. Deze brochure wil u hierbij helpen. 
Voor alle vragen waar u in deze brochure geen antwoord op vindt, kunt u terecht bij uw 
hoofdverpleegkundige, uw stage mentor of de afdelingsverpleegkundigen.  
Voor een aantal onder jullie is deze stage een eerste kennismaking met de psychiatrie, voor 
anderen misschien een eerste kennismaking met een PAAZ. Het leerproces is een unieke 
periode in uw leven en u bepaalt voor een groot stuk hoe u deze invult. Grijp dan ook ten 
volle deze kans om uw stage optimaal te benutten.  
 
We wensen u een leerrijke en verrijkende stage. 
 
Overzicht stagementoren 
Filip 
Kathleen 
Melani 
Lotte 
 
Praktisch 
De PAAZ bevindt zich op route 68/69 op de 1° verdieping. 
Tel. 051/425070 of mail naar a.vpl@sintandriestielt.be 
 
Stage-uren 
De uren van de student worden zoveel als mogelijk gekoppeld aan deze van de mentor, 
normaal presteren studenten geen onderbroken uren. 
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2. Voorstelling van de dienst 
 
De meeste opnames komen nog steeds tot stand in een crisissituatie, vaak via de 
spoedafdeling van het ziekenhuis, niet zelden ondoordacht of soms niet echt gewild door de 
patiënt zelf. Wat impliceert dat de patiënt vaak weinig of niet, of slechts in heel beperkte 
mate gemotiveerd is om zelf aan het werk te gaan, zodat in de eerste fase van de opname 
vaak veel energie gaat in dit aspect. 
 
De eerste opvang gebeurt doorgaans door de spoedarts of de psychiater.  Rond dezelfde tijd 
vindt doorgaans een eerste intake plaats bij een verpleegkundige. Eerstdaags krijgt elke 
patiënt een verpleegkundige als vaste begeleider en wordt vaak één van de psychologen in 
het proces betrokken.  Na selectie - een proces in dialoog tussen de psychologen en het 
team- komen een aantal van de patiënten terecht in één of andere gespreksgroep (inclusief 
een sessie creatieve therapie), soms in twee groepen.  Tijdens deze intakefase heeft men 
vooral ook oog voor de eigen motivatie van de patiënt.  Deze wordt bevraagd, beginnend 
bewerkt, gestimuleerd en verder ontwikkeld.  
 
De psychiaters zorgen tijdens de opname voornamelijk voor het psychiatrisch-medisch 
aspect van de behandeling en superviseren de behandeling, dit via contacten met de patiënt 
tijdens de zogenaamde ‘toer’, via het overleg met alle disciplines van de team en indien 
nodig via een individueel gesprek met de patiënten.  
 
Met de intake starten ook allerlei diagnostische methodes en onderzoeken.  Dit wordt 
gerealiseerd door alle disciplines van het team, eventueel mede met de hulp van somatische 
onderzoeken die plaatsvinden op het secretariaat neuropsychiatrie.  Bij bepaalde patiënten 
vindt tevens een psychologisch of neuropsychologisch testonderzoek plaats.  
 
Zoals gezegd gebeurt de behandeling door een interdisciplinair team. Na crisisopvang en 
aandacht voor de concrete problemen, klachten en symptomen is er vooral aandacht voor 
integratie ervan in de persoonlijkheid van de patiënt in het verleden, het heden en de 
toekomst. Steeds wordt gestreefd naar een optimale dosis van ondersteuning en 
exploratie/confrontatie enerzijds, en van werken rond praktische zaken en naar inzicht in 
persoonlijk functioneren anderzijds.   
 
Naast het vast dagelijks overleg tussen de verpleging en ergotherapeuten, de vele informele 
dagdagelijkse overlegmomenten tussen teamleden is er wekelijks een uitgebreide 
teamvergadering met alle dan aanwezige teamleden en alle disciplines. Elke patiënt komt 
daar uitvoerig aan bod. 
 
 
Ontslag gebeurt bij voorkeur in overleg tussen de patiënt en het team.  Naar het einde van 
de opname wordt -behalve bij doorverwijzing voor een residentieel verblijf elders- bijna 
steeds met de patiënt gezocht naar een ambulant vervolg op de reeds ingezette 
behandeling.  Nogal wat patiënten worden poliklinisch verder gevolgd door de psychiaters, 
in beperkte mate ook door de psychologen. 
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3. Verwachtingen naar studenten toe 
 

 

 Indien je niet op stage kan komen wegens ziekte of door onvoorziene 
omstandigheden, verwittig zo snel mogelijk de verpleegafdeling (051 42 50 70) en de 
school. 

 Uurregeling: Je wordt zoveel als mogelijk gekoppeld aan je stagementor wat 
impliceert dat je ook vroeg -en laatdiensten zal werken. 

 Heb je vragen, blijf niet piekeren, wij zullen je proberen helpen. Indien je vragen hebt 
van verpleegtechnische aard, stel deze niet aan het bed van de patiënt maar wel in 
de verpleegoffice. 

 Je staat zelf in voor je opleiding, neem dus alle praktijkkansen met beide handen aan. 

 Geef aan het begin van je stageperiode een lijstje af met je doelstellingen zodat de 
verpleegkundigen weten wat je verwachtingen zijn en wat je reeds kent en kan. 

 Indien het werk op de afdeling het toelaat, kun je de activiteiten op de ergotherapie 
volgen. 

 Neem op een gepaste manier contact met de patiënt 

 Licht de patiënt in over de uit te voeren activiteiten en dit in een begrijpbare taal. 

 Ken je plaats binnen het team. 

 Toon het nodige respect voor de patiënt en zijn familie. 

 Je hebt recht op een eigen mening.  Uit deze op een gepaste manier. 

 Je kan een evaluatie maken van je eigen functioneren na deze stageperiode. 

 Je kan de verschillende verpleegkundige handelingen coördineren binnen de 
totaalzorg en prioriteiten leggen. 

 Je krijgt de toewijzing van een patiënt voor wie hij/zij onder toezicht 
verantwoordelijk is. 

 Je geeft blijk van inzicht in de pathologie en de therapie van de patiënt en je stelt 
vragen om de nodige kennis te verwerven. 

 Je beseft het belang van rapportage en observatie en doet dit op een correcte en 
professionele wijze. 

 Je kan je werktempo aanpassen aan de noden van de patiënt. 

 Je kan de reeds gekende procedures opnoemen en toepassen. 

 Je hebt inzicht in het gebruik en belang van het verpleegdossier 
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4. Slotwoord 
 
De onthaalbrochure is slechts een beperkte weergave van de werking van de PAAZ Tielt.  Het 
is essentieel om als student verdere vragen te stellen aan het personeel in functie van de 
uitbreiding van uw kennis als toekomstig verpleegkundige.  
 
Hopelijk heb je na het doornemen van deze brochure een beter inzicht in enerzijds de 
werking en anderzijds de verwachtingen van de stageplaats.  
 
De vele vooroordelen die bestaan rond het werken met psychiatrische patiënten willen we 
op deze manier minimaliseren en je de kans geven om met open kijk in de dagdagelijkse 
realiteit van de psychiatrie te stappen.  
 
Het team van de A-dienst wenst u heel veel succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


