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Welkom op onze zorgeenheid ALIAMENTE

Een opname betekent voor ieder van jullie iets anders. Voor sommigen is dit
een eerste contact met de geestelijke gezondheidszorg, voor anderen een
vervolg op een ambulante therapie of op een eerdere opname.

Met deze informatiebrochure willen we je meer duidelijkheid geven over onze
werkwijze en het behandelprogramma.

In deze informatiebrochure vind je informatie over de werking en de

dagdagelijkse afspraken van onze zorgeenheid. Deze brochure biedt

houvast en structuur, die je in de loop van de behandeling kunt aanvullen
met eigen ervaringen. Ook voor jouw familie en belangrijke naasten

heeft de opname een betekenis. Daarom kan het zinvol zijn om deze
informatiebrochure ook door hen te laten lezen.

Heb je na het lezen van deze informatiebrochure nog vragen, stel ze gerust
aan iemand van ons team. Wij zullen je graag verder helpen.

Om je verblijf zo comfortabel mogelijk te maken, is het belangrijk dat het

therapeutisch werk kan gebeuren in een sfeer van samenwerking tussen

jou, jouw familie en het multidisciplinair team. Samen werken we naar een
verbetering van je functioneren.
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Wat biedt de zorgeenheid?

3.1		

Zorgeenheid Aliamente

Zorgeenheid Aliamente is een open zorgeenheid. Ze biedt een

behandelprogramma voor normaalbegaafde (jong) volwassenen tussen
18 en 30 jaar met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis, met
eventuele bijkomende psychiatrische problemen. Hierdoor kunnen

jongvolwassen problemen ondervinden in hun groei naar zelfstandigheid.
De zorgeenheid beschikt over 12 opnameplaatsen voor volledige

hospitalisatie (dag en nacht). Aangezien het verblijven in groep voor mensen
met autisme niet steeds evident is wordt voor ieder van jullie een eigen
kamer voorzien.

Het behandelprogramma bestaat uit groeps- en individuele behandelingen.
We kiezen er ook voor om jouw familie, partner en belangrijke naasten in de
behandeling te betrekken.
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Ondanks het feit dat bij jou in het verleden de diagnose

‘autismespectrumstoornis’ (ASS) werd gesteld kan het toch zijn dat deze

diagnose tijdens de opname niet, of slechts gedeeltelijk wordt weerhouden.
Mogelijks komt de diagnose autismespectrumstoornis minder op de

voorgrond waardoor het team, indien nodig, je kan doorverwijzen naar een
andere zorgeenheid voor behandeling.

3.2		

Behandelvisie

Aliamente biedt een klimaat van veiligheid en respect. Jongvolwassenen
met een autismespectrumstoornis en / of bijkomende psychische

problemen kunnen leren en groeien door nieuwe kansen te benutten (aan te

leren) en te werken aan eigen doelstellingen. Wederzijds respect, vertrouwen
en het aanbieden van veiligheid en structuur vormen de basis van de
werking op onze zorgeenheid.

In de uitleg over het behandelproces krijg je hierover verdere informatie.

3.3		

Teamleden

•

Psychiater: dr. Inge Brans

•

Orthopedagoog: Nele Vanmuysen

•
•
•
•

Psycholoog: Stien Valkeneers

Maatschappelijk werker: Peter Lemmens

Hoofdverpleegkundige: Mieke Premereur

Verpleegkundigen, ‘casemanagers’: Sanne, Esther, Hanne, Evi, 		

					
•

Referentiemedewerker ASS

•

Ergotherapeut: Sofie

•
•

Jane, Svea

Nachtverpleegkundigen: Elke, Tanja
Psychomotorisch therapeuten (PMT): Jill, Birthe
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3.4		

Bereikbaarheid

Wens je een afspraak of contact met één van de teamleden dan kan dit via

het onthaal op het nummer: 089 / 50 91 11. Zij zullen je doorverbinden met
zorgeenheid Aliamente.
•

dr. Inge Brans, afdelingsarts, is bereikbaar op:
Maandagvoormiddag: 10.30 uur tot 11.30 uur

Woensdagvoormiddag: 11.00 uur tot 12.00 uur

Donderdagvoormiddag: 11.00 uur tot 12.00 uur
•

Nele Vanmuysen is bereikbaar op:

Maandag, dinsdag en woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

•

Stien Valkeneers is bereikbaar op:

Maandag van 12.30 uur tot 16.30 uur

Dinsdag en vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur
Donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur
•

Mieke Premereur is dagelijks bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur

•

Peter Lemmens, maatschappelijk werker, is te bereiken op het 		

•

Gesprekken met dr. Inge Brans, psychologen Stien Valkeneers of

•

Het verpleegkundig team van de zorgeenheid is dag en nacht 		
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rechtstreeks nummer: 089 / 50 90 94

Nele Vanmuysen zijn steeds op afspraak

bereikbaar op het algemene nummer: 089 / 50 91 11

4		

Verloop van de behandeling

4.1		

Opnameverloop

We streven naar een opname van maximaal 6 maanden. Verlenging van jouw
opname wordt bekeken in functie van het behandelproces. De zorgeenheid
beschikt over verschillende opnamemogelijkheden, aangepast aan jouw
persoonlijke situatie.
Residentieel
•

Een behandeling op onze zorgeenheid heeft meestal de vorm van
een residentiële opname. Dit wil zeggen dat je zowel overdag als

’s nachts op de zorgeenheid verblijft en een kamer ter beschikking
•

krijgt.

In het weekend kan je naar huis gaan: zaterdag 14.00 uur tot 		

zondagavond (ten laatste) 21.00 uur of maandagmorgen 08.15 uur.

Daghospitalisatie
•

Na een residentiële opname, bestaat de mogelijkheid om jouw 		
opname nog voor korte duur verder te zetten in daghospitalisatie.

In gezamenlijk overleg (patiënt – familie – team) wordt de 			

meerwaarde hiervan besproken. De doelstellingen, waaraan gewerkt
wordt tijdens de dagtherapie, staan in functie van je verder herstel.
•

Afspraken dagtherapie:
•

Aanwezig van 08.30 uur tot 17.00 uur

•

Indien er de laatste uren geen therapie is, bestaat de 		

•
		

•

Minimum gedurende 7 uur aanwezig zijn op de zorgeenheid
mogelijkheid om te vertrekken vanaf 15.30 uur
Maximum 2 dagpatiënten per dag
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Postkuur (op indicatie)
Een patiënt kan na het doorlopen van de volledige opname in postkuur

komen. Een postkuur is aangewezen wanneer er nog aan één doelstelling
gewerkt wordt tijdens specifieke sessies zoals relaxatie, mindfulness of

andere. … Dit wordt steeds in overleg met jou, je familie en het behandelend
team beslist.

4.2		

Behandelproces

De behandeling verloopt in 3 fasen:

4.2.1		
De observatiefase: kennismaking – aanpassing en
		vertrouwen
Basisprogramma: 3 weken

In deze fase werken we gedurende 3 weken aan het opbouwen van de
vertrouwensrelatie en het uitwerken van persoonlijke doelen.

Er zal, op maat, individuele therapie en groepstherapie (o.a. ergotherapie,

psychomotorische therapie, psychotherapie, tuintherapie,…) aangeboden
worden.

In de observatiefase leren het team en jij elkaar kennen en wordt er
vertrokken vanuit volgende basisdoelstellingen:
•

Zicht krijgen op eigen functioneren

•

Zicht krijgen op tijdsinvulling

•
•
•
•
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Zicht krijgen op probleemoplossende vaardigheden
Zicht krijgen op zelfredzaamheid

Zicht krijgen op gezinsdynamieken
Opbouwen van vertrouwen

De eerste 3 weken mag je het domein van het ziekenhuis niet verlaten. Wij

willen je in vertrouwen kunnen loslaten en daarom is elkaar leren kennen in
deze fase van groot belang.

Na deze 3 weken kan je het domein van het ziekenhuis verlaten (regio

Munsterbilzen). Op de patiëntenbespreking wordt samen met jou besproken
of je klaar bent voor deze verdere stap.

4.2.2		

De behandelfase: behandeling en vertrouwen

Programma op maat opgesteld, vertrekkende vanuit het basisprogramma en
jouw persoonlijke noden in functie van herstel.

Na de observatiefase worden persoonlijke doelstellingen en acties

geformuleerd. Om de drie weken worden deze doelstellingen en acties
geëvalueerd en kunnen deze veranderen.

Tijdens de behandelfase leer je zicht te krijgen op je eigen functioneren

en het effect ervan op de omgeving. Je leert enerzijds om te gaan met je

eigen diagnose en de moeilijkheden die hieruit voortvloeien in het dagelijks

leven. Anderzijds zoeken we naar mogelijkheden om je probleemoplossende
vaardigheden en krachten te verbeteren waardoor sociale vaardigheden en
zelfredzaamheid toenemen.

4.2.3		

De afrondingsfase: nazorg, afronden en afscheid

Hier wordt geleerd om een transfer te maken tussen jouw aangeleerde
vaardigheden en de toepassing ervan in het dagdagelijkse leven.
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4.3		

Behandelaanbod

4.3.1		

Individuele afspraken

Elke patiënt heeft zijn persoonlijk werkplan en individuele afspraken. Deze
worden besproken in de patiëntenbespreking (teamoverleg) of in overleg

met dr. Inge Brans / hoofdverpleegkundige Mieke / referentiemedewerker
ASS Stefanie.

4.3.2		
•

Therapieaanbod – therapie op maat

Psycho-educatie (psycholoog, verpleegkundige)

Tijdens psycho-educatie geeft een psycholoog of verpleegkundige
je uitleg en advies met betrekking tot je psychische klachten. Deze
sessie kan individueel of in groep doorgaan. Het is 			

•

•

mogelijk je familie of naasten hierin te betrekken.
Ondersteuning

Hier ondersteunen we jou en je familie in het anders leren 		
omgaan met je diagnose.

Psychosociale behandeling
•

		
		
		
		
		
		
		

•

Structureren, visualiseren, alert zijn voor overspoeling, 		
aandacht geven aan beleving en emoties,

aandacht hebben voor de sterkten en kwaliteiten,
positieve bekrachtiging, expliciete communicatie,
voorspelbaarheid, duidelijkheid, herhaling,

prikkelreductie, verduidelijking in tijd en ruimte bieden,

positieve communicatie, waakzaamheid voor overprikkeling
en overvraging (multidisciplinair team)

Aandacht voor stress en stressreductie:

		Stressreductie is het terugdringen van stress. Dit kan 		
		

alleen gebeuren als de stresssituatie wordt herkend en 		

		geaccepteerd.
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Voorbeelden van stressreductiemogelijkheden zijn:
Stress: Vroegsignaleringsplannen opstellen (referentiemedewerker
ASS)

Stressreductie (psycholoog en referentiemedewerker ASS):

		•

mindfulnesstraining

		

cognitieve gedragstherapie (vorm van

		•
•

			
			
		

•

			
			
			
			
		
•

•

relaxatie

psychotherapie die je leert om anders met 		
probleemsituaties om te gaan)

training copingvaardigheden (manier waarop		
iemand met problemen en stress omgaat): 		

dit doen we aan de hand van een gereedschapskist,
met gereedschappen zoals een stressbal, triangel,
…, die helpend zijn om je spanning te doen dalen
voldoende beweging

Sensorische (= zintuiglijke) gewaarwordingen (referentiemedewerker
ASS):

		

•

			

Opstellen sensorisch profiel en sensorisch

dieet: leren omgaan met overprikkeling en 		

			onderprikkeling
•

Verbeteren sociale vaardigheden (verpleegkundige)

•

Verbeteren vrije tijdsbesteding (ergotherapeut):

		

•

		•
		

•

		

•

•

Om je omgang met anderen te leren verbeteren.
Tijdsbewustwording

Zinvol vrije tijd plannen

Verbeteren zelfredzaamheid / zelfstandigheid

			

In de behandelfase reiken wij je specifieke

hulpmiddelen aan die je zelfredzaamheid en 		

			zelfstandigheid verbeteren
•
•

Beeldende therapie (ergotherapeut)

Psychomotorische therapie (psychomotorisch therapeut)
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•

Inzetten van informatie- en communicatietechnologie

•

Kooktherapie (ergotherapeut)

•
•
•

Verbeteren gedragsmatig functioneren (referentiemedewerker ASS)
Hippotherapie – therapie met paarden (ergotherapeut)
Gezinstherapie

Onder begeleiding van de gezinstherapeut wordt er samen met jou
en je familie besproken wat goed loopt en wat anders kan. Er wordt

gezocht naar een manier om anders met problemen om te gaan. Er
wordt ruimte gemaakt om bij de verschillende veranderingen stil te
staan die je opname en behandeling teweeg brengen.
•

Biomedische behandeling (psychiater)

		

•

Overprikkeling en onderprikkeling. Hoe pakken we

			dit aan?
		•
•

Medicamenteuze behandeling

Op indicatie

Je kan ook therapie op indicatie volgen. Deze persoonlijke 		
voostellen kan je aanvragen in de voorbereiding van

je werkplan. Deze worden verder besproken in het team 			
tijdens de patiëntenbespreking.
•

PMT

		•

Fitness

		•

Zwemmen

		•
		•
		•
		•
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•

Running

Relaxatie

Mindfulness

Weerbaarheidstraining

Individuele PMT (testing, lichaamsbewustwording,…)

•

Ergotherapie

		•

Kooktherapie

		•

Houtbewerking

		

•

Individuele ergotherapie (kamerorde, …)

		

•

		•
•

Referentiemedewerker ASS

		•
•

Gereedschapskist met stressbal, triangel,…
Sensorisch dieet

Creatieve therapie (trajectwerking)

		•
		•

4.3.3		

Tuintherapie

Muziektherapie
Muziekband

Vroegsignaleringsplan (VSP)

Er wordt tijdens de opname op Aliamente sterk ingezet op het verbeteren
van probleemoplossende vaardigheden via het vroegsignaleringsplan.

We brengen, samen met jou in kaart, hoe je stress en het stressniveau kan
herkennen. Wat zijn stressoren en beschermende factoren voor jou, en op
welke hulpbronnen kan er beroep worden gedaan als je het moeilijk hebt.
Jouw vroegsignaleringsplan wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast.

4.3.4		

Comfortroom

De zorgeenheid beschikt over een comfortroom.

Dit is een kamer met een huiselijk karakter, waar je rust kunt vinden of je even
kan afzonderen van de drukte op de zorgeenheid.

Een comfortroom kadert binnen ons preventief beleid van
agressiebeheersing en beschermende maatregelen.
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4.3.5		

Ervaringsdeskundigen ‘De Brug’

Ervaringsdeskundigen hebben elk hun eigen ervaringen met psychische
kwetsbaarheid. Ze zijn er zich van bewust dat elk verhaal anders is.

Tijdens je opname slaan ze een brug tussen jouw verhaal en je herstel. Ze
staan dus tussen het team en naast jou.

Je kan hen steeds via de verpleegkundigen contacteren.
Locatie: ‘De Brug’: zorgeenheid NOBIS (1e verdiep)

4.3.6 		
Samenwerking met zelfhulpgroepen en 			
		familieverenigingen
Wij zijn een zelfhulpvriendelijk ziekenhuis en werken op de zorgeenheid
samen met volgende zelfhulpgroepen:
•

•

Similes: verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen,

vrienden...kortom iedereen die betrokken is bij een persoon met een
psychische kwetsbaarheid: http://nl.similes.be/

PASS: PASS staat voor Personen met een Autisme Spectrum
Stoornis. PASS is een autonome zelfhulpgroep voor (jong)

volwassenen met een vorm van autisme, of een sterk vermoeden

daarvan, zonder verstandelijke handicap. Meer informatie: https://		
passgroepen.com/over/

4.4		

Ontslag en nazorg

Gedurende jouw opname op Aliamente wordt er gewerkt aan een
toekomstperspectief op verschillende levensdomeinen (wonen,

ontspanning, mentaal goed voelen, sociale contacten, …) Er wordt

besproken wat je nodig hebt om je beter te voelen of goed te functioneren
na je ontslag.

Dit ontslag wordt samen met jou en je familie besproken tijdens de laatste
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fase van je opname in de patiëntenbespreking.

Zo kunnen er bepaalde afspraken gemaakt worden in functie van het

aankomende ontslag en nazorg (vb. afspraken met externen, vergroten van
eigen verantwoordelijkheid, …).

5		

Afspraken van de zorgeenheid

5.1		

Dagindeling

•

Ochtend

07.30 uur – 08.00 uur
07.45 uur – 08.30 uur

Opstaan + hygiëne + kamerorde
Ontbijt en tafelorde

op weekend- en feestdagen tussen 08.00 uur en 10.30 uur
08.30 uur		

Dagopening in de dagzaal

08.45 uur – 09.00 uur

Medicatiemoment aan het teamlokaal

09.00 uur – 10.00 uur

Therapie/kamerorde/huishoudelijke taken

10.15 uur – 11.00 uur

Therapie

•

Dag

10.00 uur – 10.15 uur
11.00 uur – 11.45 uur
12.00 uur – 12.20 uur
12.20 uur – 12.30 uur
12.30 uur – 13.25 uur
13.30 uur - 14.15 uur

Vrij moment
Therapie

Middageten en tafelorde

Medicatiemoment aan het teamlokaal
Vrije tijd en bezoekmoment
Therapie

14.15 uur – 15.00 uur

Therapie

15.30 uur – 16.15 uur

Therapie

15.00 uur – 15.30 uur
16.15 uur – 17.00 uur
17.05 uur		

Vrij moment
Therapie

Dagsluiter in de dagzaal (uitgebreider op maandag

			en donderdag)
17.30 uur – 18.00 uur

Vrij moment
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•

Avond

18.00 uur – 18.20 uur

Avondeten en tafelorde

18.30 uur – 21.00 uur

Vrij moment + bezoekmoment + spelmoment 		

18.20 uur – 18.30 uur

Medicatiemoment aan het teamlokaal

			met verpleegkundigen
21.00 uur		

Einde bezoekmoment

Deuren van de zorgeenheid + badkamers en douches worden
afgesloten

21.00 uur – 21.45 uur

Nachtmedicatie kan afgehaald worden aan het

22.00 uur – 23.00 uur

Nachtmedicatie kan afgehaald worden aan het

teamlokaal
teamlokaal

Op vrijdag kan je de medicatie afhalen tot 01.00 uur aan het teamlokaal
21.00 uur – 23.00 uur

Vrij moment

23.30 uur		

Lichten doven en audiovisuele apparaten

23.00 uur		

Naar kamer

			uitschakelen
23.00 uur – 07.00 uur
01.00 uur – 07.00 uur

Slaaptijd op ma, di, woe, do en zo
Slaaptijd op vrijdag en zaterdag

Van 08.30 uur tot 17.00 uur zullen er therapiesessies aangeboden worden
door het team.

Gedurende de opname zal je merken dat er doorheen de dag ook vrije

momenten zullen zijn (therapiemomenten waarin je geen sessie hebt). In
deze vrije momenten kan je leren hoe je je tijd zelf kan invullen.

Om deze tijd in te vullen stellen we voor om iets mee te brengen om deze tijd
nuttig door te brengen.
Bijvoorbeeld:
•

Hobbymateriaal

•

Laptop

•
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Muziekinstrument

•

Tablet

•

Strips

•

Boeken

5.2		

Bezoekregeling

Dagelijks van 12.30 uur tot 13.25 uur van 18.30 uur tot 21.00 uur, Zaterdag /
zon- en feestdagen van 09.00 uur tot 21.00 uur

Op de zorgeenheid zelf of op je kamer kan er geen bezoek ontvangen
worden, tenzij er andere afspraken met je gemaakt worden. Dit om de
privacy van alle patiënten te waarborgen.

Je mag je kamer even laten zien aan je bezoekers en je nadien naar de

cafetaria van de A-blok begeven of het bezoek laten doorgaan buiten het
ziekenhuisdomein.

5.3		

Weekend- en verlofregeling

Je kan in weekend gaan van zaterdag 14.00 uur tot maandag 08.15 uur,
tenzij er onderling andere afspraken met jou gemaakt worden.

Op feestdagen voorzien we dat je ‘op en af’ naar huis kan gaan van 14.00 uur
tot 21.00 uur. Wanneer een verblijf thuis niet aangewezen is zal dit door een

teamlid met jou besproken worden. Wanneer je uit weekend komt, kan je met
de verpleegkundige het verloop van je weekend bespreken.

Tijdens het weekend wordt de zorgeenheid gesloten, meestal tussen
zaterdag 15.30 uur en zondag 13.30 uur.

Mocht je tijdens het weekend (of feestdagen) thuis met vragen zitten dan

kan je steeds telefonisch terecht bij de verpleegkundige van de zorgeenheid
of een verpleegkundige van permanentie op het nummer 089 / 50 91 11.

Uitzonderingen op deze weekendregeling worden besproken met het team.
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5.4		

Therapiedeelname

Van maandag tot en met vrijdag gaat de dagopening door om 08.30 uur in
de dagzaal. Hier krijg je informatie over het verloop van de dag.

De therapiesessies starten van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur
tot 17.00 uur.

Verwachtingen:
•

Probeer aanwezig te zijn in iedere sessie. Kan je om een bepaalde
reden niet deelnemen, gelieve dit te melden aan de

verpleegkundigen en breng de desbetreffende therapeut zelf op de
•

•
•
•

hoogte,

Neem je persoonlijke kaft mee naar de sessie. Controleer voor je 		
vertrekt of de verwachte opdrachten en voorbereidingen in je kaft
steken,

Vraag indien nodig verduidelijking over de opdrachten,
Vertrek tijdig en op eigen initiatief naar de sessie,
Zet je in tijdens de therapiesessies.

5.5		

Privacy

De informatie die tijdens de behandeling wordt verworven, is vertrouwelijk.

Dit betekent ook de informatie verworven over anderen. Wij vragen je deze
informatie niet met anderen of buiten therapiemomenten te bespreken.
Ons ziekenhuis heeft de plicht om de persoonlijke levenssfeer van
de patiënten en personeel te garanderen. Vanuit deze plicht is het

verboden beeldmateriaal ( foto’s, film- en geluidsopnames) van patiënten
of personeelsleden te maken en / of verspreiden. Ook niet wanneer

desbetreffende persoon hier toestemming voor geeft. Deze regel geldt ook
wanneer er uitstappen gemaakt worden.

Elk teamlid is gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat informatie
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over jou niet gedeeld mag worden met mensen buiten het ziekenhuis, tenzij
jijzelf hier expliciet de toestemming voor geeft.

5.6		

Werking lift

Er kan gebruik gemaakt worden van een lift om bijvoorbeeld je bagage naar
je slaapkamer te brengen.

Bij brandalarm mag de lift niet gebruikt worden.

5.7		

Gebruik van eigen wagen

Tijdens je opname kunnen wij je vragen om geen gebruik te maken van

voertuigen (elektrische fiets, brommer, moto, auto, …). Je rijgeschiktheid

kan omwille van gebruik van bepaalde medicatie sterk onder druk komen

te staan. Onze afdelingsarts zal je hierover informeren en afspraken met je
maken met betrekking tot je rijvaardigheid.

Omwille van de verzekering, mag je geen medepatiënten vervoeren in je
wagen.

Je vindt de wettekst hieromtrent op de zorgeenheid en krijgt meer uitleg
over je rijgeschiktheid van de afdelingspsychiater.

Indien jouw psychiater, gezien de aangeboden behandeling, van mening

is dat je niet meer mag sturen en je gaat hier niet mee akkoord, dan kan je

een rijgeschiktheidsonderzoek aanvragen bij de dienst Cara of je kan via de
maatschappelijk werker een afspraak laten maken met deze dienst.

Een nuttige site waar je info kan terugvinden: http://rijveiligmetmedicijnen.nl
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5.8		

Consultaties

Intern

Een afspraak bij de hoofdverpleegkundige, psychiater van de zorgeenheid,
maatschappelijk werker of huisarts van het ziekenhuis kan je via de
verpleegkundigen aanvragen.
Externe onderzoeken

Breng steeds het team op de hoogte van externe onderzoeken. Afspraken

hiervoor worden best gemaakt buiten de therapie-uren, indien dit mogelijk is.
Voorbeelden van externe consultaties zijn: tandarts, huidspecialist, …
Mocht je zelf niet voor vervoer kunnen zorgen om naar de externe

consultatie te gaan dan kan je, indien tijdig aangevraagd, gebruik maken van
de interne dienst patiëntenvervoer.

5.9		

Winkelen

Na de observatiefase (= na 3 weken) mag je gaan winkelen in de Delhaize
en / of krantenwinkel tegenover het ziekenhuis. Dit kan tussen 12.30

uur en 13.25 en / of van 17.00 uur tot 18.00 uur. Verkies je een ander
winkelmoment, plan dit dan zinvol in, in je persoonlijk werkplan.

5.10		

Maaltijden

Wij verwachten je aanwezigheid tijdens elke maaltijd. (Zie dagindeling 5.1)
Op vrijdagavond kan er extern gegeten worden, een maaltijd uitgehaald

worden of een maaltijd bereid worden op de zorgeenheid. Als je dit wenst te
doen, kan je dit doorgeven (ten laatste op dinsdag tijdens de dagopening).
Bewaar de rust tijdens de maaltijden:
•
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Blijf aan tafel zitten tijdens de maaltijdmomenten

•

Wees respectvol naar elkaar

•

Niet telefoneren tijdens de maaltijden

•

Draag geen koptelefoon, beluister geen muziek

5.11		

Medicatie

Je kan je medicatie komen afhalen aan het teamlokaal. (zie dagindeling 5.1)

5.12		

Telefoneren

Gedurende de hele dag mag je je GSM bijhouden.

Tijdens sessies en maaltijden vragen we je om de GSM niet te gebruiken.
Uit respect telefoneren we niet in het bijzijn van anderen.

5.13		

TV kijken en muziekapparatuur

Je kan TV kijken en muziekapparatuur gebruiken in de dagzaal. Hou hierbij
rekening met anderen en wees zo mee verantwoordelijk voor een goede
sfeer op de zorgeenheid.

Het meebrengen van eigen muziekapparatuur kan, als je dit vooraf overlegt
met een teamlid. Bij het gebruik hiervan op de kamer is een hoofdtelefoon

en / of een aangepast volume aangeraden, zodat dit niet hoorbaar is buiten
de kamer.

TV en PC scherm op de kamer zijn niet toegestaan. Je kan TV kijken in de

dagzaal tussen 09.00 uur en 23.00 uur, wanneer je niet in een therapiesessie
verwacht wordt. Op vrijdag en zaterdag kan je tot 01.00 uur TV kijken.

Het gebruik van persoonlijke draagbare spelconsoles in de leefruimtes zijn
toegestaan op eigen verantwoordelijkheid.
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Het gebruik van een persoonlijke tablet of laptop is enkel op de kamer of in
de multimediaruimte toegestaan. We verwachten dat je deze multimedia
onmiddellijk opruimt wanneer je de multimediaruimte verlaat.

Wanneer je multimedia meebrengt naar de zorgeenheid, moet je deze eerst
laten controleren op veiligheid door het team.

De multimediaruimte en vergaderzaal kunnen gereserveerd worden zodat je

alleen of samen met medepatiënten je vrije tijd nuttig kan invullen. Tijdens de
sessie ‘zinvol plannen’ kan je deze ruimte reserveren.

5.14		

Orde en netheid

Op Aliamente zijn jullie zelf verantwoordelijk voor de algemene orde op
de zorgeenheid en ook voor de orde en netheid op je eigen kamer. Ter

ondersteuning worden huishoudelijke taken ingepland in je programma.
Hiervoor worden volgende afspraken gemaakt:
•
•
•
•
•
•

Je ruimt je kamer op en houdt deze op orde

1x / week wordt verwacht dat de spullen op de kamer van de grond
gezet worden, zodat het onderhoudspersoneel kan schoonmaken
Kamerorde: sessie vindt 1x / week plaats

Je ruimt je eigen spullen op in de gemeenschappelijke ruimtes

Je hebt respect voor de gemeenschappelijke ruimtes en houdt 		
deze ook proper

Geen etenswaren op de kamer (wel kauwgum en muntjes)

		

•

			

Etenswaren worden bewaard in je persoonlijk 		
kastje. Je kijkt dit wekelijks na en ruimt dit op 		

			tijdens huishoudelijke taken
•

Je maakt enkel gebruik van het beddengoed van het ziekenhuis 		

•

Er wordt niets op de muren van de kamer gehangen, enkel op het 		
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(ander hoofdkussen kan, met kussensloop van het ziekenhuis)
magneetbord en de kasten

Wens je ondersteuning m.b.t. het plannen van orde en netheid dan kan dit
steeds door middel van begeleiding, tips, visualisaties, …

5.15		

Verloop van de pauzes

Tijdens vrije momenten kan en mag je zelf iets voorzien om te eten of te
drinken.

5.16		

Afwezigheid

Op volgende momenten kan je het ziekenhuisdomein verlaten:
•

Tijdens de middagpauze van: 12.30 uur tot 13.25 uur

•

Van 18.30 uur tot 21.00 uur

•

Na de dagsluiter tot 18.00 uur

Tijdens andere vrije momenten dien je dit in te plannen tijdens de sessie
‘zinvol plannen’.

We vragen steeds je te melden bij iemand van het team indien je de

zorgeenheid wenst te verlaten (ook voor heel even). En je ook steeds te

melden bij iemand van het team wanneer je terug op de zorgeenheid komt.
Daarnaast noteer je ook in het afwezigheidsregister, voorzien aan het

teamlokaal, wanneer je de zorgeenheid verlaat en wanneer je terug aankomt.
Dit is (wettelijk) nodig om bij eventueel brandalarm exact te weten hoeveel
patiënten er op dat moment op de zorgeenheid verblijven. Wanneer je in
weekend gaat, hoef je dit niet in het afwezigheidsregister te noteren.
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5.17		

Uitstappen

Op geregelde tijdstippen worden er uitstappen en andere

buitenhuisactiviteiten georganiseerd door Aliamente. Er wordt verwacht dat

je deelneemt indien dit mogelijk is voor jou. De kostprijs wordt steeds zo laag
mogelijk gehouden.

6		 Veiligheid
6.1		

Veilig klimaat

In het ziekenhuis blijven de algemene maatschappelijke normen en waarden
gelden. Samenleven in groep is niet altijd even gemakkelijk. Wie meehelpt

bij de dagelijkse keukentaken, zijn muziek niet te luid zet, andermans zaken

respecteert, enz. draagt bij aan een goede sfeer op de zorgeenheid. Om de

leef- en werkbaarheid en soms ook de veiligheid verder te garanderen, willen
we graag nog enkele afspraken verduidelijken:
•

•
•

•

•

Goede communicatie is essentieel voor een veilig verblijf in ons

ziekenhuis. Wij vragen dat je op een respectvolle wijze met 		
medepatiënten en hulpverleners omgaat

Zorg dat je op de hoogte bent van je werkplan

Laat van je horen, ook als je niet akkoord gaat of als je het moeilijk

hebt. Het is dan van belang om een gepaste manier te zoeken om
uiting te geven aan je gevoelens. Het team kan je daarbij helpen

Gewelddadig gedrag (verbaal of non-verbaal) of dreiging naar 		
personen en / of materiaal worden niet getolereerd. Ook het bezit

van gevaarlijke voorwerpen en verslavende middelen zijn verboden
Wij rekenen op je verantwoordelijkheid om zaken te melden die de
veiligheid van de zorgeenheid en / of personen in gevaar kunnen

brengen (gebruik van verslavende middelen, roken op niet 		
•
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toegestane plaatsen, agressie, brand, ....)

Ga na of je de juiste medicatie krijgt en vraag, indien nodig, meer

informatie over het geneesmiddel aan de arts of de 			
verpleegkundigen. Gebruik enkel de medicatie voorgeschreven
door de afdelingsarts. Andere medicatie (ook zalven,

homeopathische producten, neusspray, vitamineproducten, 		
•
•

•

bijvoeding, ….) zijn niet toegestaan

Seksuele contacten tussen medepatiënten zijn in het ziekenhuis 		
niet aangewezen

Bij een eventueel brandalarm is het belangrijk dat je strikt

instructies van de verpleegkundigen opvolgt. De branddeuren die

’s nachts worden gesloten, ontgrendelen spontaan bij brandalarm
Huisdieren zijn niet toegelaten op de zorgeenheid

6.2		

Sluiten deuren van de zorgeenheid

Om veiligheidsredenen openen we de deuren van de zorgeenheid om 07.00
uur en deze worden terug gesloten om 21.00 uur.

6.3		

Roken

Wij zijn een rookvrij ziekenhuis! Er mag enkel in de daartoe bestemde

rookzones gerookt worden. Indien je buiten aan de zorgeenheid rookt,

vragen wij je om je sigarettenpeuken in de daartoe voorziene asbakken te
doven.

Mogen we je ook vragen om geen sigaretten uit te delen of te vragen aan
medepatiënten, hulpverleners en bezoekers.

De terrasdeur blijft open tot 23.00 uur. Op vrijdag worden er 2 extra

rookmomenten voorzien van 23.45 uur tot 23.55 uur en om 00.45 uur tot
00.55 uur.
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6.4		

Vrijheid beperkende maatregelen

6.4.1		

Suïcidecodering

Om jouw veiligheid te vrijwaren, kan er overgegaan worden tot een verhoogd
toezicht aan de hand van een codering (1 groen / 2 oranje / 3 rood). Deze

codering geeft het suïciderisico aan, waar het team op zal inspelen volgens
het algemeen protocol van het ziekenhuis. De dokter kan hier wijzigingen
aanbrengen indien nodig.

Wanneer de veiligheid terug gegarandeerd kan worden, zal de codering
terug gewijzigd worden. Dit is altijd een inschatting van de dokter.

6.4.2		

Afzonderingsruimte

Soms gebeurt het dat je niet tot rust komt op de zorgeenheid: praten met

het team lukt niet meer, je staat niet meer open voor afspraken en de situatie
dreigt uit de hand te lopen. Je brengt je eigen veiligheid en de veiligheid

van anderen in gevaar. Hoogst uitzonderlijk kan de zorgverlener je naar een

gesloten ruimte brengen, afgezonderd van de andere patiënten. Deze ruimte
bevindt zich op een andere zorgeenheid.

Dit kan gebeuren indien je jezelf of iemand anders echt in gevaar brengt

en enkel deze prikkelarme ruimte je helpt tot rust komen. Deze afzondering

gaat uitzonderlijk gepaard met fixatie en is zo kort mogelijk. Dit wordt slechts

toegepast als geen enkele andere manier helpend is. Tijdens de afzondering
heb je veelvuldig contact met de verpleegkundige.

Na de afzondering is er een gesprek tussen jou en het team. De aanleiding
en het verloop van de afzondering worden besproken en er wordt samen

gezocht naar een alternatief zodat een ingrijpende beschermingsmaatregel
in de toekomst kan vermeden worden.
28

7		

Praktische informatie

7.1		

Gebruik lokalen

7.1.1		

Multimediaruimte en eetzaal

De multimediaruimte en eetzaal kunnen gereserveerd worden zodat je

alleen of samen met medepatiënten je vrije tijd nuttig kan invullen. Tijdens

de sessie ‘zinvol plannen’ kan je deze ruimte reserveren. Wanneer de ruimte
bezet is door anderen, moet dit gerespecteerd worden.

De ruimte moet steeds netjes achtergelaten worden. Dit betekent ook dat er
geen materiaal mag blijven liggen.

7.1.2		

Dagzaal

Gebruik van de televisie en muziekapparatuur in de dagzaal is toegestaan.
Hou hierbij rekening met anderen en wees zo mee verantwoordelijk.
•

De stille ruimte is multi-inzetbaar:

		

•

Wachtruimte voor bezoekers

		

•

Ruimte om je in stilte zich bezig te houden (vb. 		

		

•

Gespreksruimte (met begeleiding)

			lezen)
		

•

Het is niet de bedoeling dat patiënten deze ruimte

			

gesprekken onder elkaar aangaan, tenzij dit in een

			

gebruiken als ontspanningsruimte en hier 		

			rustige sfeer gebeurt
		

•

Meerdere patiënten kunnen aanwezig zijn maar in

			stilte
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7.1.3		

Teamlokaal (groen-rood kaartje)

Het kaartje geeft weer wanneer er een overleg doorgaat in het teamlokaal.
•

Groen: betekent dat je kan aankloppen aan het teamlokaal

		

•

Je blijft aan de ingang van de deur staan

		

•

Je kan gebruik maken van het gesprekslokaal langs

		

•

Je mag niet plaatsnemen aan de teamtafel

			het verpleegbureel
		
•

•

Je mag niet rondwandelen in het teamlokaal

Rood: betekent dat er op dat moment een activiteit doorgaat in het
teamlokaal. B.v.:

		

•

Tijdens briefing, pauze team, overleg teamleden, 		

		

•

Uitzonderingen wanneer patiënt wel tijdens rood 		

			
			

overleg dr. Inge Brans, …

kaartje het team mag benaderen:

			•

Individuele afspraken

			

Noodsituaties (brand, agressie, ongeval, 		

			•
•

Medicatie (indien nodig)

				suïcidaliteit, automutilatie, …)

7.1.4		
•
•

•

Keuken

Leggers en diepvriesvakken van kooktherapie vrijhouden.

Je kan de keuken gebruiken tijdens vrije momenten. Je plant tijdens

zinvol plannen met de ergotherapeut in wanneer je de keuken wenst
te gebruiken.

Tijdens eigen kookactiviteiten mogen er geen ingrediënten gebruikt
worden van de kooktherapie, tenzij de ergotherapeut hier

toestemming voor geeft. Wanneer er toestemming is, moet er 		

doorgegeven worden aan de ergotherapeut welke ingrediënten 		
•
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gebruikt worden, zodat kan worden bijbesteld.
De keuken wordt proper achtergelaten.

7.2		

Persoonlijk linnen

Binnen het ziekenhuis wordt er gewerkt met brandvertragend bedlinnen. Het
gebruik van persoonlijk bedlinnen is hierdoor niet toegestaan.

7.3		

Wassen en strijken

Je hebt de mogelijkheid om te leren wassen en strijken in het

revalidatiecentrum (REVA). Dit kan je aanvragen in de behandelfase.

7.4		

Post

Je kan post versturen via de dienst onthaal.

Wens je zelf post of een pakje te ontvangen vraag dan steeds aan de
verzender om je naam, voornaam en zorgeenheid te vermelden.
Pakjes worden persoonlijk afgehaald aan de dienst onthaal.

8		

Jouw mening over onze zorg is belangrijk!

Je gezondheid is onze zorg. Je hebt recht op de best mogelijke verzorging.
Indien je bijkomende vragen, opmerkingen of klachten hebt, aarzel niet

hierover te spreken met het team, arts, of hoofdverpleegkundige. Uiteraard
kan je hier ook je tevredenheid uiten.

De vragenlijst Vlaamse Patiënten Peiling is een wetenschappelijk

onderbouwde vragenlijst die bestaat uit vragen die peilen naar je mening
en tevredenheid over de zorg die je kreeg. Graag nodigen we je uit

deze vragenlijst in te vullen. Je ontvangt de vragen van je individuele

verpleegkundige enkele dagen voor je op ontslag gaat. Op basis van de

antwoorden kunnen wij onze zorg- en dienstverlening verder verbeteren.
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9		

Bijlage: nog enkele praktische zaken

9.1		

Wat moet je zeker meebrengen bij opname

•

Dag- en nachtkleding

•

Handdoeken en washandjes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondergoed en sokken

Sportkledij- en schoenen

voldoende voorzien voor 6 dagen

Zwemgerief

Toiletgerief (zoals shampoo, douchegel, deodorant, parfum, borstel /
kam, ontharingsmateriaal, tandpasta en borstel, enz.)

Heb je een bril of lenzen. Neem hiervoor het voorziene materiaal 		
mee

Heb je diabetes. Neem hiervoor het nodige materiaal mee. Insuline
kan worden verkregen bij de apotheek in het ziekenhuis

Medicatie voor één dag en een overzicht van welke medicatie je 		
wanneer inneemt
ID-kaart

Klevertjes/hospitalisatieverzekeringskaart

9.2		
•

}

Wat kan je eventueel ook meenemen bij opname

Gsm/tablet/laptop/enz. + lader/stekkerdoos

•

Andere dingen om vrije tijd te besteden (boeken, knutselmateriaal,

•

Wekker

•
•
•
•
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tijdschriften, ...)
Koptelefoon

Nachtlampje
Verwijsbrief

Zakgeld: ± 20 euro

9.3		
•

Wat mag je niet meenemen bij opname

Beddengoed: dekbed, laken, (fleece)deken omwille van 			
brandveiligheidsafspraken in het ziekenhuis

10		

Wat kan je verwachten op je eerste dag

10.1		

Waar aanmelden

Je meldt je aan, aan de dienst onthaal in het hoofdgebouw. Een

verpleegkundige van de zorgeenheid komt jou en je steunfiguur daar
verwelkomen en begeleidt jullie naar de zorgeenheid.

10.2		

Wat gebeurt er bij aankomst op de zorgeenheid

•

Je krijgt een kamer toegewezen door een verpleegkundige, en 		

•

De verpleegkundige vraagt enkele gegevens en je identiteitskaart

•

ontvangt een kastsleutel om je kleerkast af te sluiten
om je opname administratief in orde te maken

Afspraken worden gemaakt voor gesprekken die op de dag van 		
opname nog zullen plaatsvinden (verpleegkundigen, dokter, …)

10.3		

Wat wordt er besproken tijdens opnamegesprek

Onderwerpen als:
•

Eerdere opnames en begeleidingen,

•

Door wie ben je doorverwezen voor opname,

•
•
•
•

Is de diagnose ASS reeds officieel gesteld, zo ja door wie,
Welke moeilijkheden je de laatste tijd ervaart,
Medicatie,
…
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10.4		
Welke informatie krijg je tijdens het
		opnamegesprek
•

Je verneemt wie je individuele verpleegkundige zal zijn en wie je 		

•

Je krijgt een therapieschema en daarbij uitleg over het 			

psycholoog / orthopedagoog zal worden
therapieprogramma

10.5		
		

Welke documenten dien je te ondertekenen 		
tijdens het opnamegesprek

•

Document verklaring kamer / was

•

Document ontvangst ringmap

•
•
•
•
•

Document ontvangst kastsleutel (indien van toepassing)
Patiëntenrechten

Kennisgeving wet op de privacy
Toestemmingsformulier

Informed consent: in dit document geef jij je akkoord voor de 		
aangeboden behandeling

10.6		

Wat gebeurt er na het opnamegesprek

•

Je wordt uitgenodigd voor een gesprek met de afdelingsarts: dr. 		

•

Je krijgt de mogelijkheid voor een extra rondleiding indien je dit 		

•
•
•

Inge Brans,
wenst,

Je krijgt de kans om je kamer verder in orde te maken,

Je mag reeds deelnemen aan de therapiesessies die op je 		
therapieschema staan,

Doorheen de dag kan je met vragen terecht bij de begeleiding en de
toegewezen gids. Jouw gids is een medepatiënt die de zorgeenheid
al goed kent en je de eerste dagen uitleg zal geven.
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11		

Foto’s van de zorgeenheid

Buitenzicht zorgeenheid Aliamente

Dagzaal

Eetzaal					Keuken

Kamer					Stille ruimte

Multimediaruimte
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Notities
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