Medisch Centrum St.-Jozef Munsterbilzen

Welkom
Infobrochure zorgeenheid
ARGO

Samen op weg naar herstel
Herstel is een reis

De weg ernaartoe is even belangrijk als de eindbestemming
Geniet van het hier en het nu
Durf rustpauzes in te lassen

Vergelijk jouw reis niet met die van een ander
Jouw doel en jouw wegen zijn uniek

Probeer je reis niet helemaal alleen af te leggen, zoek een reisgenoot,
supporter

Vier elke stap en overwinning

Medisch Centrum St-Jozef, Abdijstraat 2, 3740 Bilzen
Algemeen: 089 / 50 91 11 • Zorgeenheid: 089 / 50 91 27
contact@mc-st-jozef.be
www.mc-st-jozef.be
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Welkom

Welkom op zorgeenheid Argo in het Medisch Centrum Sint-Jozef te
Munsterbilzen.

De naam ‘Argo’ vindt zijn oorsprong in de Griekse mythologie: Argo is een
mythisch schip dat de zoektocht of de weg naar jouw persoonlijk herstel
symboliseert.

Deze brochure is een wegwijzer en een houvast om je verblijf op deze
zorgeenheid zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ook voor

familieleden kan deze informatiebrochure nuttige informatie leveren.
Het team heet je van harte welkom.
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Wat vind je in deze onthaalbrochure?
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3 		

Wat biedt de zorgeenheid?

Zorgeenheid Argo is een gespecialiseerde eenheid voor patiënten op

leeftijd, waarbij psychische kwetsbaarheden of psychosociale problemen

op de voorgrond staan. De zorgeenheid telt 26 bedden, zowel voor mannen

als voor vrouwen. Er is ook mogelijkheid voor dagopname waarbij je een vast
aantal dagen per week een behandeling volgt.

Mogelijke klachten of ernstige problemen / beperkingen zijn angst,

depressie, bipolaire stoornis, psychose, persoonlijkheidsproblemen,

aanpassingsproblemen of verslaving aan middelen. Het gaat om problemen
die veel onzekerheden met zich meebrengen en waarvoor een tijdelijke
opname op een gespecialiseerde zorgeenheid noodzakelijk is, om de

achterliggende oorzaak en de meest aangewezen behandeling te bepalen.
Ons voornaamste doel is de zorg af te stemmen op jouw individuele
behoefte en de noden van je netwerk.

Wij behandelen je aanwezige emotionele -, psychologische - en / of

gedragsmoeilijkheden en werken aan een nieuw evenwicht tussen je

resterende autonomie en je afhankelijkheid. We trachten hiermee een

terugkeer naar je eigen leefomgeving te bereiken. Wij hechten veel belang
aan je context (familie en naasten) en je levensloop. Wij houden steeds
rekening met jouw verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen.

3.1 		

Behandelvisie

Wij vinden kwaliteitsvolle en deskundige zorg erg belangrijk.

Je mag je verwachten aan een team van artsen, psychologen, diverse

therapeuten en verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen die op deskundige
wijze de zorg voor je opnemen.

Het doel van de opname is het opstarten van een behandelingstraject en
het verbeteren van je levenskwaliteit zodat je het dagelijks leven zo goed
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mogelijk kan hervatten na deze opname.
De opnameduur varieert, maar kan in totaal enkele maanden duren. Na een
reeks onderzoeken komt het team tot een verfijnde diagnose. Samen met
jou, en in overleg met je familie, wordt jouw behandelplan opgemaakt. We

doen dit op een warme, menselijke manier en in voortdurende interactie met
jou en je omgeving.

Menselijk contact en wederzijds vertrouwen zijn voor ons belangrijk en

noodzakelijk voor je psychisch herstel. Wij hanteren op de zorgeenheid dan
ook een klimaat van veiligheid, respect en geborgenheid.

Op elk moment van de behandeling kan je rekenen op ons team, dat jou
steeds met de beste zorg wil omringen.

We zoeken samen met jou en je familie naar de beste oplossing na ontslag:
terug naar huis – eventueel mits extra ondersteuning– of misschien een

dagcentrum of een alternatieve woonvorm. Na de opname blijft ambulante
zorg in het ziekenhuis mogelijk.

3.2 		

Teamleden en bereikbaarheid

•

Psychiater: dr. Heidi Peeters

•

Psychologen: Daisy Thijs en Romina Mirisola

•
•
•
•
•
•
•
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Hoofdverpleegkundige: Jeroen Germonpré

Maatschappelijk werker: Annelies Grevendonk

Ergotherapeuten: Sanna Skofelt, An Kelchtermans en
Stefanie Dereu

Psychomotorisch therapeut: Stephanie Meykens
Verpleegkundig team

Ervaringsdeskundige: Hilde Steegmans
Onderhoud: Idaline Wauters

Contactgegevens:

089 / 50 91 27 (team)

089 / 50 91 25 (hoofdverpleegkundige)

089 / 5O 90 95 (maatschappelijk werker)
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Verloop van de behandeling

4.1 		

Opname

Bij opname begeef je je op het afgesproken uur naar het onthaal

van het Medisch Centrum St.-Jozef te Munsterbilzen. Het onthaal

contacteert de zorgeenheid en een teamlid zal je daar komen ophalen. De

hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijk verpleegkundige zal jou op de
zorgeenheid verder wegwijs maken.

Het intakegesprek met je omgeving (familie, belangrijke naasten) vindt plaats
op afspraak met de maatschappelijk werker .

Je ziekenfonds en huisarts worden door onze diensten automatisch op de
hoogte gebracht van je opname.
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4.2 		

Behandelproces

Tijdens de behandeling bieden we een voorspelbaar en gestructureerd dagen nachtverloop aan.

De opname wordt verdeeld in vier fasen: opnamefase, begeleidingsfase,
ondersteuningsfase en ontslagfase. Naargelang de fase in de opname

stellen we gemeenschappelijke behandeldoelen op samen met jou en je
familie.

Behandeldoelen kunnen gericht zijn op:

* Diagnostisch verduidelijken en behandelen van je klachten
* Stabiliseren van emotionele-, psychische- cognitieve- of
gedragsmoeilijkheden

* Deskundige somatische zorg, pijnbehandeling

* Psycho-educatie: Het aanbieden van informatie over een bepaalde

kwetsbaarheid en manieren om met deze kwetsbaarheid om te gaan
* Behandelen van sociale en contextuele factoren
* Nazorg regelen

* Houvastplan of hervalpreventieplan opmaken: een houvastplan geeft meer
inzicht over hoe je functioneert wanneer je je goed, minder goed of slecht
voelt met als doel herval te vermijden.

De observaties en interventies van het verpleegkundig team worden
dagelijks besproken, een interdisciplinaire bespreking gebeurt in de

teamvergadering via individuele werkplanbespreking (evaluatiemoment
behandeling). Jijzelf en je familie worden maximaal betrokken in de
bespreking van jouw behandelplan.

8

4.3 		

Behandelaanbod

Het behandelaanbod bestaat uit:
•

Individuele en familiegesprekken met je toegewezen 			

•

Groepsgesprekken onder begeleiding van de psycholoog

•
•
•
•
•
•

verpleegkundige, psychiater, psycholoog

Ergotherapeutische sessies: groepssessies met aanbod op maat
Psychomotorische therapie = bewegen met een doel
Ondersteuning door een ervaringsdeskundige
Op punt stellen van je medicatie

Lichamelijk onderzoek door de geriater

Gesprekken met maatschappelijk werker: kostprijs opname,

advies i.v.m. aanvraag tegemoetkomingen, administratieve zaken, 		
informatie aangaande de sociale kaart in jouw woonplaats, …

Thema’s, eigen aan de levensfase van het ouder worden, lopen als een rode
draad doorheen het therapieprogramma.
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4.4 		

Ervaringsdeskundigheid

4.4.1 		

Ervaringsdeskundige op onze zorgeenheid

De ervaringsdeskundige, verbonden aan onze zorgeenheid, voorziet een

persoonlijk kennismakingsgesprek bij het begin van de opname. Zij voorziet

een wekelijkse vergadering in groep op de zorgeenheid en geeft ook advies
en tips in o.a. opmaak van je houvastplan (hervalpreventieplan).

4.4.2 		
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.

Wil je meer weten: http://nl.similes.be/
•

Uilenspiegel: is een vereniging voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid.

Wil je meer weten: http://www.uilenspiegel.net/lotgenoten
•

Ups &Downs: is een zelfhulpgroep voor mensen met een bipolaire
stoornis en depressie.

Wil je meer weten: https://www.upsendowns.be/missie/
Verder kan je ook nog nuttige informatie vinden onder:

Portaalsite van de Limburgse Geestelijke Gezondheidszorg:
www.ggzlimburg.be

Brochures zijn vrij beschikbaar op de zorgeenheid.

Voor bijkomende uitleg kan je ieder lid van het team aanspreken.
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4.4.3 		

Ervaringsdeskundigheid ‘De Brug’

‘De Brug’ is een groep ervaringsdeskundigen, die actief is in het ziekenhuis.
Als ervaringsdeskundigen hebben we elk onze eigen ervaringen met

psychische kwetsbaarheid. Wij zijn er ons van bewust dat elk verhaal anders
is.

Tijdens je opname slaan we een brug tussen jouw verhaal en je herstel. We
staan alzo tussen het team en naast jou.

Je kan ons steeds via de verpleegkundigen contacteren.
Locatie: ‘De Brug’: Daghospitalisatie Nobis (1e verdiep)

4.5 		

Ontslag en nazorg

Op dit moment staat er al veel op punt om je weg van herstel verder te
zetten in de thuissituatie.

Het ontslag wordt grondig voorbereid zodat jij en je familie / omgeving een
duidelijk overzicht hebben van alle nazorgafspraken.

Indien nodig kan er nog een tussenstap gezet worden onder de vorm van
een dagopname.

Een verblijf op de zorgeenheid is nooit een permanente verblijfplaats.

Reeds bij opname of bij de eerste werkplanbespreking (evaluatiemoment
behandeling) worden samen met jou en je familie de verschillende

ontslagmogelijkheden (mantelzorg aan huis, dagactiviteitencentrum,
serviceflat of woonzorgcentrum, ambulante psychologische en / of
psychiatrische hulp) overlopen die na opname en behandeling van

toepassing kunnen zijn. De medewerkers van de zorgeenheid zullen je
hierover nog meer informeren indien gewenst.
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5 		

Afspraken van de zorgeenheid

Je hebt recht op goede zorg die je in een veilige omgeving wordt
aangeboden. Patiënten en medewerkers zijn daar gezamenlijk

verantwoordelijk voor. Omdat je met meerdere patiënten een behandeling

krijgt, is het nodig dat er afspraken met elkaar worden gemaakt. Soms is het
wenselijk om hieraan nog individuele afspraken toe te voegen.

Wij gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze afspraken houdt om een goed
verloop van je verblijf en je behandeling mogelijk te maken.

5.1 		

Dagindeling

•

07.30 uur - 08.00 uur:

opstaan en ochtendtoilet

•

08.00 uur - 09.15 uur:

ontbijt, medicatie en dagopening

10.15 uur - 11.45 uur:

specifiek zorgaanbod / therapie

•
•
•
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Vanaf

07.45 uur:

09.30 uur - 10.00 uur:

toegang tot leefruimtes

specifiek zorgaanbod / therapie

•

12.00 uur - 12.30 uur:

middagmaal, medicatie

•

13.30 uur - 15.00 uur:

specifiek zorgaanbod / therapie

•
•
•
•
•
•

12.30 uur - 13.20 uur:
15.00 uur - 15.30 uur:
15.30 uur - 17.00 uur:
17.00 uur - 18.00 uur:
18.00 uur - 18.30 uur:

vrije tijd, mogelijkheid tot middagrust
koffiepauze

specifiek zorgaanbod / therapie

vrije tijd, mogelijkheid tot bezoek
avondmaal, medicatie

18.30 uur - 20.00 uur: vrije tijd, mogelijkheid tot bezoek en 		

				telefoneren
•
•

21.00 uur:		 nachtmedicatie
21.00 uur: 		

einde bezoekuur, aanwezig op 			

				zorgeenheid (leefruimte of kamer)
•

22.00 uur - 23.00 uur: mogelijkheid voor nachtmedicatie

Vrijdagavond, zaterdagavond en de avond voor een feestdag bestaat de

mogelijkheid om langer op te blijven tot 01.00 uur en langer uit te slapen. De
dag nadien kan het ontbijt genuttigd worden tot 10.00 uur. Middagmaal en
avondmaal worden op dezelfde uren als door de week geserveerd.

Zaterdag, zon- en feestdagen zijn rustdagen in je behandeling. Er wordt dan
geen therapieaanbod voorzien. Wel is er de mogelijkheid tot ontspanning,
vrije tijd, contacten met familieleden en eventueel naar huis gaan (zie 5.4
Weekend- en verlofregeling).

5.2 		

Verlaten van de zorgeenheid

Wanneer je gaat wandelen, alleen of met familie / bezoek, vragen wij

steeds de verpleegkundigen van de zorgeenheid te verwittigen en het
registratieformulier aan de verpleegpost in te vullen.
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5.3 		

Bezoekuren en telefoonuren

Bezoekuren / telefoonuren weekdagen:
• 12.30 uur - 13.30 uur
• 17.00 uur - 21.00 uur

Indien er vrije momenten in het therapieprogramma zijn, kan er ook op die
momenten bezoek ontvangen worden.

Bezoek / telefoonuren weekend en feestdagen:
• Doorlopend van 10.00 uur - 21.00 uur

Mits afspraken met het team en rekening houdend met je

therapieprogramma zijn bijkomende bezoekmomenten mogelijk voor
je familie en vrienden. Bijvoorbeeld: indien er vrije momenten in het

therapieprogramma zijn, kan er ook op die momenten bezoek ontvangen
worden.

Je kan bezoek ontvangen in de cafetaria of op een éénpersoonskamer, niet
in de leefruimtes van de zorgeenheid.

Telefoon ontvangen kan op het nummer: 089 / 50 91 42

5.4 		

Weekend- en verlofregeling

Zodra jouw gezondheidstoestand het toelaat, kun je in overleg met de

behandelend psychiater ook in het weekend naar huis, al dan niet met een
overnachting.

• Op en Af: zaterdag of zondag van 14.00 uur tot en met 21.00 uur
• Op weekend: zaterdag 14.00 uur tot en met zondag 21.00 uur

5.5 		

Verblijf op de kamer

Overdag verblijf je bij voorkeur op de zorgeenheid samen met

medepatiënten. ’s Middags is er de mogelijkheid tot middagrust op de kamer
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tussen 12.30 uur en 13.20 uur. ’s Avonds kan je gaan slapen om 21.00

uur tot ten laatste om 23.00 uur. Op vrijdag, zaterdag en de dag voor een

feestdag bestaat de mogelijkheid te gaan slapen om ten laatste 01.00 uur.

5.6

Therapiedeelname

Op de zorgeenheid werken we vanuit jouw persoonlijke zorgvraag en

het opgestelde behandelplan. Een actieve deelname van jou staat hierin
centraal. In overleg met jou wordt een behandelplan opgesteld met

verscheidene zorgmodules: medicatie, gesprekstherapie (individueel en /
of in groep), ergotherapie, creatieve therapie, bewegingstherapie, kiné en
andere.

Bij het begin van je opname kan het aangewezen zijn om enkele therapieën
nog niet te volgen.

Wanneer je vragen hebt over een bepaalde therapie, kun je daarvoor steeds
terecht bij de verantwoordelijke therapeut.

Wanneer er geen therapie ingeroosterd is, mag je vrij verblijven op de kamer,
in de gemeenschappelijke ruimtes of kan je de zorgeenheid verlaten.
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6 		

Veiligheid

6.1 		

Veilig klimaat

Om een veilig klimaat te scheppen, verlangen wij dat je op een respectvolle
wijze met elkaar omgaat. Om ieders behandeling te vrijwaren, adviseren

wij je om je persoonlijke problemen enkel met je begeleiding te bespreken.
Je bent in behandeling voor jezelf. Richt je daarom vooral op je eigen

behandeldoelstellingen en ga op een correcte manier met elkaar om. De

informatie die tijdens een behandeling wordt besproken is vertrouwelijk. Wij
vragen je deze informatie niet met anderen of buiten therapiemomenten te
bespreken.

6.2 		

Vrijheid beperkende maatregelen

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. De afzonderingsruimte gebruiken, als noodinterventie
of beschermingsmaatregel, kan je helpen om terug rust te vinden . De

afzonderingsruimte wordt, zoveel mogelijk, met open deur gebruikt. Indien
nodig kan ervoor gekozen worden de deur te sluiten.

Wanneer enkel afzondering onvoldoende blijkt, kan overgegaan worden tot
beweging beperkende maatregelen (fixatie). Dit om een grotere vorm van
veiligheid voor jezelf en jouw omgeving te kunnen garanderen.

De duur van een afzondering (of bijkomende beschermingsmaatregel) wordt
zo kort mogelijk gehouden . Om dit zo snel mogelijk te realiseren gaat de

afzondering steeds gepaard met een intensieve begeleiding en opvolging
door het team, zodat een vlotte herinschakeling op de zorgeenheid terug
haalbaar is.

Communicatie over deze maatregel is zeer belangrijk. Na elke afzondering

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

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

6.3 		

Aanwezigheid toezichtcamera

Op bepaalde plaatsen van de zorgeenheid is er een toezichtcamera

aanwezig. Deze camera heeft als doel de veiligheid van jou, als patiënt, te
bewaken. De beelden van deze camera worden niet bewaard en kunnen
enkel op het moment zelf weergegeven en bekeken worden.

Indien je een kamer hebt waarin een toezichtcamera aanwezig is, zal een

medewerker van het team de plaats van de camera aanwijzen en je uitleggen
waarom de camera aanwezig is.

7 		

Praktische informatie

7.1 		

Eén - of meerpersoonskamer

Op onze zorgeenheid heb je de mogelijkheid om te verblijven op een
éénpersoonskamer of een tweepersoonskamer.

Er is een meerkost verbonden aan het verblijf in een éénpersoonskamer.

De maatschappelijk werker informeert jou, indien gewenst, over de exacte
kosten.

7.2 		

Persoonlijk linnen

Er is de mogelijkheid om een keuze te maken of je zelf instaat voor het
wassen van jouw persoonlijk linnen of dat je beroep wil doen op een

externe firma waar het ziekenhuis mee samenwerkt en dit tegen een

kleine meerkost. Indien je wenst kan je hierover meer info vragen aan de
verpleegkundige of maatschappelijk werker op de zorgeenheid.
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8 		

Jouw mening over onze zorg is belangrijk!

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 met ontslag gaat.
Op basis van de antwoorden kunnen wij onze zorg- en dienstverlening
verder verbeteren.

Aan je familie en / of omgeving wordt een gelijkaardige vragenlijst

overhandigd om ook te peilen naar hun mening en tevredenheid over de
ontvangen zorg.

We wensen je een voorspoedig verblijf en staan klaar bij eventuele vragen.
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9			

Notities
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