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Vragen en info
Heeft u nog vragen of wenst u informatie?
Neem gerust contact met ons op.

Afdeling SP Psychogeriatrie

T 051 42 56 80

Adres
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Bruggestraat 84

8700 Tielt

T 051 42 51 11
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Als je even vastzit kan zelfs de 
kleinste onderbreking ,  

waarbij je toelaat voor jezelf te 
zorgen, een groot effect hebben  

en je verder brengen.
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Doelgroep
De dienst SP Psychogeriatrie legt zich toe op 
de verzorging van personen, bij voorkeur ouder 
dan 60 jaar, met psychische en/of cognitieve 
problemen.

Het betreft een diagnostische observatie- en 
behandelafdeling voor:

 ▪ Ouderen met psycho-organische 
stoornissen, voornamelijk dementie, 
waarvan de reden van opname storend 
gedrag is met onhoudbare thuissituatie 
als gevolg. Deze kunnen zijn: wegdwalen, 
motorische onrust, agressie en ander 
sociaal onaangepast gedrag.

 ▪ Ouderen met geheugenproblemen, die een 
diagnostische oppuntstelling nodig hebben.

 ▪ Ouderen met psychiatrische ziektebeelden 
met cognitieve weerslag.

We bieden met een multidisciplinair team 
integrale kwaliteitszorg aan om een zo goed 
mogelijke benadering te bekomen voor de 
patiënt. De patiënt en de familie staan tijdens 
de opname centraal en er wordt gestreefd naar 
een vlotte communicatie tussen alle betrokken 
partijen.

Duur van de opname
Het betreft een tijdelijke opname, waarbij 
de tijdsduur afhankelijk is van verschillende 
onderzoeken (bloedname, hersenscan, EEG 
ect.) en de in te stellen behandeling.  
Meestal wordt er een observatie voorgesteld 
van enkele weken om tot een zo volledig 
mogelijke inschatting en aanpak te komen.  
Zo creëren we een begeleiding op maat.

Verloop van de opname
 ▪ Verkenning reden van opname en 

hulpvraag:

 ▫ verkennen van probleem van de patiënt 
en zijn/haar context

 ▫ verkennen van reeds gehanteerde 
oplossingen

 ▪ Multidisciplinaire uitwerking:

 ▫ Medisch

 ▫ Neuropsychologisch

 ▫ Sociaal/maatschappelijk

 ▫ Verpleegkundig

 ▫ Kinesitherapie 

 ▫ Ergotherapie 

 ▪ Disciplinair overleg (wekelijks op dinsdag)

 ▪ Ontslag in overleg met alle betrokkenen

Bezoekuren
Dagelijks van 14.00 tot 20.30 uur

Team SP Psychogeriatrie
Artsen
Dr. Ward Vandewalle, Dr. Antonio Gazziano
Dr. Bart Lamont, Dr. Philippe Tack

secretariaat Neuropsychiatrie:
T 051 42 57 50

Dr. Julien Dekoninck, Dr. Judith Sys

secretariaat Interne:
T 051 42 51 60

Hoofdverpleegkundige
Frederick Desplenter T 051 42 66 80

Sociale dienst
Joke Wallaert  T 051 42 52 39
Brenda Demulder T 051 42 50 73

Pastoraal medewerker
Hans Bogaert  T 051 42 57 47

Psycholoog
Jens Vermeeren  T 051 42 51 47

Ergotherapeut
Steffie Vancauwenberghe

steffie.vancauwenberghe@sintandriestielt.be

Kinesisten
secretariaat.fysio@sintandriestielt.be

Logopedisten
Trui Valcke
trui.valcke@sintandriestielt.be

Marjan Debel
marjandebel@sintandriestielt.be

Diëtisten
dieetafdeling@sintandriestielt.be


