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Multidisciplinair team
Een multidisciplinair team, bestaande uit 
psychiaters, psychologen, sociale dienst, 
verpleegkundigen en ergotherapeuten, zorgt voor 
de diagnose en de uitvoering van het behandelplan.

Dokter Gazziano en Dokter Vandewalle nemen 
hierin de leiding, zij zijn verantwoordelijk voor de 
diagnose en behandeling tijdens de opname. Zij 
nemen beslissingen over mogelijke lichamelijke 
onderzoeken en vragen eventueel adviezen aan 
andere arts-specialisten. Tijdens de opname zijn er 
individuele gesprekken tussen arts en patiënt.

In samenwerking met het team wordt de 
behandeling opgevolgd en waar nodig aangepast.

In de ontslagfase wordt de nazorg in overleg met 
de patiënt concreet uitgewerkt. Dit kan bestaan 
uit  dagtherapie of ambulante opvolging binnen 
of buiten het ziekenhuis. Ook de inbreng van de 
naasten is van belang. Wij zijn steeds bereid om 
met u een gesprek aan te gaan en samen te zoeken 
naar de geschikte hulpverlening. 

Nuttige websites
www.similes.be is een vereniging die zich richt 
tot familieleden van mensen met psychiatrische 
aandoeningen.

Er is ook een website voor kinderen van patiënten  
www.koppop.be

Vragen en info
Hebt u nog vragen? Stel ze, we zijn er voor u!
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Bezoekuren PAAZ
De afdeling zelf is 24 uur, 7 dagen per week 
bereikbaar op het nummer  051 42 50 70

Onze bezoekuren zijn dienst-specifiek omwille van 
het therapieprogramma.

Maandag     16u30-20u30
Dinsdag      16u30-20u30
Woensdag     16u30-20u30
Donderdag      14u00-20u30
Vrijdag      16u30-20u30

Weekend en feestdagen    14u00-20u30

Ombudsdienst
De teamleden doen hun best om een kwaliteitsvolle 
zorg- en dienstverlening te bieden. Toch kunnen er 
zaken anders lopen dan verwacht. Spreek indien 
mogelijk eerst de betrokken medewerker of het 
diensthoofd aan om zo bepaalde problemen en 
misverstanden zo snel mogelijk te kunnen oplossen. 
Indien u daarna toch nog behoefte hebt aan een 
gesprek met de ombudsdienst, kan u een afspraak 
maken. Telefonisch op het nummer 051 42 52 00 of 
per e-mail naar ombudsdienst@sintandriestielt.be 



Welkom

Wanneer iemand met een psychisch probleem 
opgenomen wordt, is dit vaak ook voor de familie 
en vrienden een ingrijpende gebeurtenis. Daarom 
wordt familie zo goed mogelijk geïnformeerd en 
betrokken tijdens een opname.

In deze folder vindt u informatie over de werking 
van onze PAAZ. Heeft u na het lezen nog 
vragen, dan kan u altijd terecht bij de aanwezige 
verpleegkundigen, zowel telefonisch als persoonlijk 
tijdens de bezoekuren.

Informatie over de afdeling

Een PAAZ is een psychiatrische afdeling in een 
algemeen ziekenhuis. De afdeling is gelegen op 
de eerste verdieping, route 68. 

Onze doelgroep zijn mensen vanaf 16 jaar met 
hoofdzakelijk psychische problemen, soms in 
combinatie met somatische problemen. 

Een opname heeft globaal als doel een 
behandelplan op te stellen en psychosociale 
ondersteuning (gezin-relaties-werk-OCMW) te 
bieden. 

Wij werken vanuit een patiëntgerichte 
benadering die aansluit bij de draagkracht 
en behoeften van de doelgroep. Er is een 
eerste opvang, begeleiding en therapie in 
groepsverband als individueel. De patiënt wordt 
aangemoedigd om inzet en betrokkenheid te 
tonen om het eigen ziekteproces in handen te 
nemen (herstelgerichte visie). 

Familiebeleid

De patiënt duidt zelf een contactpersoon aan die 
geïnformeerd en betrokken mag worden tijdens 
de opname. Soms wil een patiënt (tijdelijk) om 
diverse redenen niet dat de omgeving betrokken 
wordt. We respecteren uiteraard deze wens. We 
informeren onze doelgroep regelmatig over de 
voordelen van een betrokken sociale context 
en men kan steeds op een eerdere beslissing 
terugkomen. 

Het informeren van familie gebeurt zoveel 
mogelijk in aanwezigheid van de patiënt. Dit 
bevordert de therapeutische relatie tussen de 
betrokken hulpverlener en patiënt. Het helpt die 
laatste ook om bewust te zijn van zijn problemen 
en biedt kansen om te spreken over zijn situatie. 

Tijdens de opname krijgen de patiënten de 
mogelijkheid om hun activiteiten buiten het 
ziekenhuis terug op te bouwen. Deze toelating 
op donderdagnamiddag en in het weekend kan 
enkel mits toestemming van de behandelend 
psychiater. 

In functie van een goed herstel en vlotte terugkeer 
na opname, is overleg en samenwerking tussen 
patiënt, familie en onze zorgverleners van groot 
belang. We hopen dan ook dat we op uw input 
en medewerking kunnen rekenen. 

Contactpersoon

Wij vragen binnen de familie en/of vriendenkring 
naar één contactpersoon als vertrouwenspersoon 
die terugkoppelt naar de rest van de familie 
en vrienden. Tijdens het intakegesprek 
worden de naam en het telefoonnummer van 
deze contactpersoon  gevraagd en door de 
verpleegkundige in het dossier opgenomen. Zo 
kunnen wij, in geval van nood, contact opnemen. 

De individueel begeleidende verpleegkundige 
zal ook naar deze contactpersoon vragen in 
kader van het individueel traject. 

Wenst u niet op te treden als contactpersoon, kan 
u dit laten weten aan de hoofdverpleegkundige 
van de afdeling.

Als contactpersoon kan u met vragen 
in verband met de behandeling van uw 
familielid, de aandoening, het verloop van 
een verblijfsonderbreking naar huis, het 
toekomstperspectief en/of nazorg terecht bij 
de individueel begeleidende verpleegkundige. 
Deze kan uw vragen zo nodig opnemen met 
de behandelende arts en eventueel naar hem 
doorverwijzen. Een afspraak maken met deze 
individueel begeleidende verpleegkundige 
gebeurt bij voorkeur via de patiënt zelf.


