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Vragen en info
Indien u nog vragen heeft na het lezen van deze 
brochure, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Van maandag tot vrijdag is de dienst te bereiken:

Telefonisch : 051 42 57 40

Email :  ergotherapie.a@sintandriestielt.be

Adres

Sint Andriesziekenhuis VZW

Bruggestraat 84

8700 Tielt

T  051 42 51 11

www.sintandriestielt.be
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Beste,

deze brochure verleent u praktische informatie 
over de werking binnen het dagziekenhuis 
psychiatrie in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

Voorstelling
Binnen het therapieprogramma bestaat er de 
mogelijk om een dagbehandeling te volgen, 
die meestal aansluit op een residentiële 
behandeling op de PAAZ. Binnen de wekelijkse 
vergadering wordt besproken of u hiervoor in 
aanmerking komt.

Het behandelaanbod bestaat hoofdzakelijk 
uit ergotherapie, met daarnaast ook 
de mogelijkheid tot deelname aan 
gesprekstherapie, bewegingstherapie, 
relaxatietherapie, muziektherapie, kooktherapie 
en sessies psycho-educatie.

Praktische informatie
Inschrijving
De eerste aanmelding gebeurt via de kiosken. 
Binnen uw verder traject hoeft u zich enkel 
aan te melden aan de receptie waar u een 
persoonlijk identificatiebandje aangeboden 
krijgt dat u de hele dag dient te dragen.

U wordt verwacht aanwezig te zijn: 
van 09u15 tot 16u15 van maandag tot vrijdag,  
uitgezonderd feestdagen. 
Maaltijden worden u aangeboden op de dienst 
ergotherapie.

Locatie
Verdieping 1, volg route 60 B.

Benodigdheden
Breng zeker uw identiteitskaart, 
verzekeringsgegevens, comfortabele kledij en 
middagmedicatie mee.

Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk 
voor verlies of diefstal van goederen. Breng 
geen grote geldsommen, juwelen en andere 
waardevolle voorwerpen mee. Er zijn op de 
dienst ergotherapie lockers beschikbaar indien 
u waardevolle voorwerpen wil opbergen.

Kostprijs
€225 voor één maand verblijf

Wie verwittigen?
 ▪ Breng zeker uw ziekenfonds op de hoogte 

van uw opname. Ga ook na waarvoor en in 
welke mate uw hospitalisatieverzekering in 
tussenkomt.

 ▪ Uw werkgever dient op de hoogte gebracht 
te worden. Bezorg hen ook zeker een 
medisch attest.

Afspraken
Aanwezigheid
Wanneer het emotioneel zwaar is, hebben 
veel mensen de neiging om zich af te sluiten. 
Wij vragen op zo’n moment net wel naar 
de therapie te komen. Zo leert u om hulp 
vragen en bovendien zorgt de therapeutische 
omgeving en de veilige groep ervoor dat dit 
moeilijk moment verandert in een leermoment. 

Afwezigheid
We verwachten dat u elke dag aanwezig bent. 
Indien dit door omstandigheden niet mogelijk 
is, verwachten we dat u ons tijdig op de 
hoogte brengt. Indien u drie maal onwettig 
afwezig bent, zal een uitschrijving volgen. 
Indien u ons niet telefonisch verwittigt, zal een 
verzuimvergoeding van 20 euro aangerekend 
worden.

Middelengebruik
Het gebruik en bezit van alcohol en/of drugs 
is niet toegestaan. Indien u toch onder invloed 
naar de therapie komt, zal de behandelende 
arts verwittigd worden.

Vertrouwelijke informatie en privacy
Alle informatie die gedeeld wordt binnen de 
therapeutische sessies is vertrouwelijk.

Mogen wij vragen om uw contacten met 
andere patiënten te beperken tot de uren 
van de dagtherapie. Het uitwisselen van 
contactgegevens raden we dan ook af.

Tot slot
We hopen dat u tijdens uw traject het 
vertrouwen en de kracht kunt vinden om 
samen met het team uw vooropgestelde doelen 
te bereiken.
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