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Welkom op onze zorgeenheid

Met deze informatiebrochure willen we jou, je familie en / of naasten graag
informeren over de werking van onze zorgeenheid en over een aantal
praktische afspraken.

Het team heet je van harte welkom.
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Wat biedt de zorgeenheid?

Emergo is een semi-gesloten zorgeenheid voor kortdurende behandeling
van patiënten met psychische kwetsbaarheden. Deze kunnen zich uiten
in psychotische klachten, depressieve klachten, bipolaire klachten,

vermoeidheid, problemen van sociale aard… Het is een dienst met een
capaciteit van 23 patiënten in volledige hospitalisatie en 2 patiënten in

dagbehandeling. Wij richten ons op een behandelingsduur van een 3-tal

maanden, maar zijn hierin flexibel. We werken op maat en op het tempo van
onze patiënten.

Wanneer je door een psychische kwetsbaarheid niet meer de gewone
dingen in je leven kan opnemen, je slaappatroon verstoord is, je jezelf

futloos voelt, kan dit allemaal zeer ingrijpend zijn, en kan jouw dagelijks leven
helemaal verstoord raken.

Een stap naar een opname zetten is niet makkelijk. Het brengt sterke

gevoelens, onmacht en vele vragen en twijfels met zich mee. Wanneer je

weet wat een opname voor jou kan betekenen, kan dit je mentale rust bieden
en nieuwe perspectieven geven.

In de eerste plaats wil onze zorgeenheid jou een voldoende veilige omgeving
bieden met als doel je rust terug te vinden. Door de ondersteunende

nabijheid van onze verschillende teamleden hopen we samen met jou en op
jouw tempo een vertrouwensrelatie op te bouwen.

We werken met een interdisciplinair team waarin elke discipline bijdraagt tot
het bereiken van jouw doelstellingen. De informatie die je geeft, valt onder
het beroepsgeheim en wordt enkel binnen het team gedeeld.
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3.1 		

Visie

We focussen ons op ‘herstel’. Je ervaart een kwetsbaarheid, een

gevoeligheid die onder invloed van stress of andere factoren, symptomen
kan uitlokken. Wij willen samen met jou, je familie en naasten kijken naar

je leefwereld en dit individueel op jouw maat. Het is heel belangrijk dat de

kwaliteit van je leven kan verbeterd worden. Wij werken samen met jou aan
je gezondheid, maar kijken ook welke hulp wij kunnen bieden op vlak van
woonst, werken, relaties, of andere noden die jij ervaart, …

Tijdens je opname kan je rekenen op professionele en patiëntgerichte
zorgverlening. Wij werken ‘herstelgericht’ waarbij we een ‘partnership’
aangaan met jou. Dit wil zeggen dat je zelf actief mee beslist over je

doelstellingen en perspectieven van je behandeling. Wat helpt jou bij je
herstel.

Als team hebben we al heel wat ervaring en kennis kunnen opbouwen.
Van hieruit maken we samen met jou een persoonlijk en aangepast
behandelplan. ‘Maatwerk als het ware’.

We trachten met onze aanpak, samen met jou, wijzigingen aan te brengen in
vastgelopen gedragingen en structuren, en weerstanden te doorbreken.

3.2 		
•

Teamleden en bereikbaarheid

Psychiater: dr. Kris Noppe

De psychiater bespreekt samen met jou de medische zorg en 		
geeft uitleg over zijn observaties en bevindingen. Als het nodig is,
schrijft hij medicatie voor en volgt dit samen met jou op.

•
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Hoofdverpleegkundige: Frédéric Baerten

De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk voor de organisatie

op de zorgeenheid en is ook een aanspreekpunt voor je 			
bekommernissen of klachten over de zorgeenheid.
•

Psychologen: Teresa en Benjamin

De psycholoog staat in voor het verder verkennen van je psychische
hulpvraag, voor individuele gespreksbegeleiding, psychotherapie en
psycho-educatie.

Ze stellen, samen met jou, haalbare doelstellingen op die je wenst

te bereiken tijdens je behandeling. De psycholoog kan ook 		

groepstherapie, gezinstherapie of partner – relatiegesprekken 		
begeleiden.
•

Maatschappelijk werker: Hilde

Zij biedt jou advies of hulp bij financiële, sociale en administratieve

problemen. Zij is vaak de link met het professionele netwerk: 		
huisarts, thuiszorgdiensten, tolken en andere.
•

Ergotherapeuten: Stefanie, Tamara

De ergotherapeuten gaan, samen met jou, op zoek naar je

vaardigheden en competenties. Dit gebeurt steeds via activiteiten,
iets wat de ergotherapeut van andere disciplines onderscheidt.
De bedoeling van de therapie kan heel verschillend zijn:

zelfstandigheid vergroten, dagstructuur creëren, terug goesting 		
krijgen in activiteiten van het dagelijkse leven, keuzes maken,…. 		
kortom dagdagelijkse zaken om je herstel te bevorderen.
•

Psychomotorische therapeuten (PMT): Myriam en Bo

PMT is een therapievorm gebaseerd op sport en spelsituaties. 		

Doelstelling is je te laten verdiepen in je lichaamstaal en bewust te
worden van je eigen lichaam en wat er zich hierin afspeelt. Het 		

gaat niet om presteren maar wel om oefensituaties tegen te komen
waarin je jezelf kan verbeteren, jezelf in de groep kan ervaren, 		
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bespreken en evalueren. Maar ook plezier beleven, samenwerken, je
lichaam beter leren kennen en communiceren is belangrijk.
•

Verpleegkundigen: Gert, Dries, Laura, Rani, Petra , Ellen, Veronique,
Filiz, Thomas, Iris

Tijdens je opname wordt iemand van de verpleegkundigen aan jou

toegewezen als ‘coach’. Je coach wordt je individuele begeleider op
de zorgeenheid. Bij de verpleegkundige die aan jou is toegewezen
kan je met alle vragen terecht. Hij / zij volgt en coördineert samen
met jou alle aspecten van jouw zorg. Hij / zij is je eerste

aanspreekpunt voor al je bekommernissen, moeilijkheden of 		
klachten.
•

Nachtverpleegkundigen: Egon, Anke en Karolien

Deze verpleegkundigen loodsen je doorheen de nacht, bieden rust

en comfort maar ook begeleiding. Zij zijn jouw aanspreekpunt tijdens
de nacht.
•

Vrije tijd door Iene, Denise, Rita

De collega’s van vrije tijd zijn niet rechtstreeks aan onze zorgeenheid
verbonden. Tijdens de vrije tijd sessie krijg je de kans om je 		
creatieve ideeën de vrije loop te laten.

Bereikbaarheid team:
•

Verpleegkundigen: 24 uur bereikbaar op de zorgeenheid. 		

•

Hoofdverpleegkundige: afspraak tijdens de dagopening,

•
•
•
•
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Individuele gesprekken gebeuren met je coach op afspraak,
Therapeuten: bereikbaar voor of na de sessies,

Sociale dienst: tijdens de consultatie-uren of op afspraak,

Psychologen: consultatie op afspraak of bereikbaar tijdens de 		
therapiesessies,

Psychiater: consultatie op afspraak.

4 		

Verloop van de behandeling

4.1 		

Opname

‘Bij opname ga je op het afgesproken uur naar de dienst onthaal van
het ziekenhuis. Het onthaal zal de zorgeenheid verwittigen en een

verpleegkundige van de zorgeenheid komt je halen. De verpleegkundige

brengt je naar je kamer, bespreekt de nodige praktische regelingen en maakt
je wegwijs op de zorgeenheid via een rondleiding. Zij / hij zal ook al even
stilstaan bij je reden van opname.
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Tijdens de eerste dagen van opname ziet de arts en de maatschappelijk

werker je voor een kennismakingsgesprek. In de daarop volgende weken
wordt het behandeltraject besproken en opgestart.’
4.2 		

Behandelfasen

We herkennen 3 fasen in ons behandeltraject:
•

Entry fase
Opname- en informatieverzameling. Rust en wederzijds vertrouwen
opbouwen zijn de sleutelwoorden tijdens deze fase.

•

Therapy fase
Aan de slag!

Dit kan zowel individueel als in groep. We trachten steeds vanuit je

persoonlijke doelstellingen en moeilijkheden, een zorgaanbod 		
op maat uit te tekenen. We trachten je op een positieve manier
te enthousiasmeren. De workshops binnen onze zorgeenheid

spelen een belangrijke rol in je behandeling. Afhankelijk van je 		
interesse en op indicatie kan je hiervoor inschrijven
•

Exit-fase
Ontslag en nazorg. We zullen samen met jou intensief je

steunfiguren en je netwerk betrekken, zodat we een ‘smooth 		
transition’ kunnen maken naar je thuismilieu.

10

4.3 		

Behandelaanbod

Het activiteitenprogramma omvat een goed gekaderd en gevarieerd

therapieprogramma (ergo –beweging –muziek). De nadruk ligt op wat je doet
en hoe je opdrachten uitvoert.

Hoe je de situaties aanpakt en oplost, bespreek je in een therapeutische
setting.

Je zal eenmaal per week in groep gezien worden door de psycholoog of
individueel op indicatie.

Enkele voorbeelden van therapeutische activiteiten zijn:
•

Individuele psychotherapie / groepstherapie / gezinstherapie

•

Buitenhuis activiteiten

•

Asinotherapie: Ezeltherapie, is een vorm van therapie waar de ezels

•

•
•
•

Administratieve en sociale ondersteuning

ingezet worden of voor iedereen die ontspanning zoekt
Consultatie psychiater

Arbeidstraining / Industrieel werk

Sport als vrije tijdsbesteding / Start to run / Individuele fitness

				

Een andere hoeksteen van je behandeling is medicamenteuze therapie.

De arts zal op een open en transparante wijze, het gesprek met jou hierover
aangaan.

Indien medicatie nodig is, streven we naar het instellen van een Minimale
Effectieve Dosis (MED).

Tijdens je verblijf en nazorg besteden wij maximale aandacht aan je comfort
en veiligheid m.b.t. het gebruik van jouw medicatie.

Op indicatie en met jouw goedkeuring kan er voor electroconvulsietherapie
(ECT) gekozen worden. ECT is een behandeling waarbij door middel van
een kleine elektrische impuls door het hoofd, getracht wordt bepaalde
psychiatrische gevoeligheden te behandelen.
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Er is ook een extra ziekenhuisbreed zorgaanbod, in de vorm van

rehabilitatietrajecten. Deze zijn op indicatie en worden door de arts
aangevraagd.

De verschillende rehabilitatietrajecten zijn:
•

Woontraject: woontraining, leren organiseren van je huishouden, 		

•

Werktraject: industrieel atelier, creatieve productie, houtatelier, 		

•
•
•

wassen, strijken, naaiatelier
training PC-Smartphone

Vrijetijdstraject: interesse peilen, op zoek naar vrijetijdsinvulling

Traject muziektherapie: muzikale beleving, muziek maken / 		
beluisteren (muzikale vaardigheden zijn geen vereiste)

Fysiek traject: ‘start to run’, wandelprogramma, oefenprogramma’s,
inspanningstesten en begeleiding externe sportactiviteiten.

4.3.1 		

Vroegsignaleringsplan

Het vroegsignaleringsplan is een schematisch overzicht ( een plan) dat de
verschillende fasen van oplopende spanning bij jou omschrijft. Elke fase

zal samen met jou en je coach of de psycholoog uitgediept worden, om de
oplopende spanning terug tot een aanvaardbaar niveau te brengen.

Het doel hierbij is om het voor jou, je steunfiguren en de hulpverleners

mogelijk te maken, om een dreigende escalatie van toenemende emotionele
spanning , te zien aankomen.

Het is een praktisch middel dat zinvol is in het preventief werken ten tijde van
een crisis. Het plan kan steeds in overleg met jou aangevuld en aangepast
worden

4.3.2 		

Ervaringsdeskundigheid

Als ervaringsdeskundigen hebben we elk onze eigen ervaringen met
12

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)

4.3.3 		
Samenwerking met patiëntenverenigingen en 		
		zelfhulpgroepen
Wij zijn een zelfhulpvriendelijk ziekenhuis en werken op de zorgeenheid
samen met volgende verenigingen / zelfhulpgroepen:
•

Ups & Downs: Vereniging voor personen met een gevoeligheid in
bipolariteit en psychose, of voor mensen uit hun omgeving.
Het doel van Ups & Downs is om zowel jou als je partner en

familieleden te begeleiden bij het omgaan met de manisch-		

depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische unipolaire

depressie. Het is vooral het lotgenootschap dat de werking van Ups
& Downs zo uniek maakt.
•

Meer informatie: http://www.upsendowns.be/

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

vrienden...kortom iedereen die betrokken is bij een persoon met een
psychische kwetsbaarheid : Meer informatie: http://nl.similes.be/
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5 		

Afspraken van de zorgeenheid

5.1 		

Dagindeling

•
•

07.00 uur: douches worden geopend

07.30 uur: je wordt gewekt en kan je medicatie komen innemen

		

je ontbijt nuttigen

•

08.30 uur: einde van het ontbijt ( frisdrank / koffie halen is mogelijk)

•

09.00 uur: start therapie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08.30 uur: dagopening in de dagzaal
10.00 uur: koffiepauze / frisdrank
10.30 uur: start therapie

11.30 uur: medicatie moment

11.45 uur : middagmaal / frisdrank halen is mogelijk
12.00 uur: verlaten van de zorgeenheid
13.30 uur: start therapie

15.00 uur: koffiepauze / frisdrank
17.00 uur: einde therapiesessies
17.30 uur: medicatie moment

17.45 uur: avondmaal, frisdrank halen is mogelijk

18.30 uur: mogelijkheid tot het verlaten van de zorgeenheid
20.30 uur: einde van het bezoekmoment

21.00 uur: de keuken wordt opgeruimd en afgesloten. Je kan nog

		
•
•

frisdrank halen indien gewenst.

21.00 uur: medicatiemoment tot 23u.

23.00 uur: begin nachtrust (tijdens het weekend om 24.00 uur)

5.2 		

Verlaten van de zorgeenheid

We werken op de zorgeenheid met uitgangscodes. Bij aanvang van de

opname is het belangrijk dat jij ons leert kennen en wij jou. De uitgangscodes
zullen bij aanvang eerder strikt zijn, om nadien versoepeld te worden. De
14

eerste 10 dagen kan je niet zonder begeleiding de zorgeenheid verlaten.

Weekenduitstappen behoren niet tot de mogelijkheid. Nadien krijg je een
kleurencode, die de mate van uitgangsmogelijkheden weergeeft.
De volgende uitgangscodes worden gebruikt:
•

Brons: je kan enkel met begeleiding van het team / familie de
zorgeenheid verlaten. Een korte uitstap in het weekend met
begeleiding in de buurt van het ziekenhuis behoort tot de
mogelijkheden.

•

Zilver: je krijgt per dag de mogelijkheid om 2 uur buiten de 		

zorgeenheid te gaan, zonder begeleiding. Dat kan om 12.30 uur en /

of 18.30 uur. Neem je bijvoorbeeld tijdens de middag een uurtje vrije
tijd op, dan kan je ’s avonds ook nog een uurtje nemen. Of je houdt

deze beide uren voor in de avond. In het weekend kan je 1 of 2 keer
een uitstap krijgen van 14.00 uur tot 20.30 uur.
•

Goud: Je krijgt iedere dag de mogelijkheid om gedurende 2

uren de zorgeenheid te verlaten zonder begeleiding. Op het 		

einde van de behandeling kan je een weekend krijgen waarin één of
twee overnachtingen vallen.

Individuele uitgangsmogelijkheden worden steeds met de arts of

het team besproken. Bijkomende uitgangsmogelijkheden die 		
kaderen in je persoonlijke doelstellingen zullen samen bekeken en
afgesproken worden.

15

5.3 		

Bezoekregeling

Maandag – vrijdag: 12.00 uur tot 13.30 uur
		

17.00 uur tot 21.00 uur

Zaterdag , zon- en feestdagen van 09.00 uur tot 21.00 uur
Bezoek wordt maximum 2 uren toegelaten.

5.4 		

Weekend- en verlofregeling

Weekend- en verlofregelingen worden steeds besproken met de arts of het
team

- Uitstap: 4 uur, zelf gekozen tussen 09.00 uur en 21.00 uur
- Op en af: tussen 14.00 uur en 20.30 uur

- Weekend: zaterdag 14.00 uur tot zondag 20.30 uur

- Weekend lang: vrijdag 17.00 uur tot zondag 20.30 uur (fase van ontslag en
voorbereiding op nazorg)

5.5 		

Winkelen

De zorgeenheid voorziet wekelijks een winkelmoment op vaste uren. Om je
zelfstandigheid en herstel te stimuleren verwachten wij van jou dat je zelf

gaat winkelen vanaf het moment dat dit past in je behandelplan. De eerste
10 dagen van je opname kan je enkel met begeleiding van je coach gaan
winkelen.

5.6 		

Orde en netheid

Wij streven naar een propere en hygiënische leefomgeving. Wij werken met

een takenlijst voor de afwas en orde op de zorgeenheid. Deze takenlijst kan
je terugvinden in de keuken.
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6 		

Veiligheid

6.1 		

Veilig klimaat

Om een veilig klimaat te garanderen, verwachten wij dat je op een

respectvolle manier met elkaar omgaat. Dit betekent dat verbaal en

lichamelijk geweld en bedreigingen niet worden toegestaan. Om je integriteit
veilig te stellen, vragen wij om persoonlijke problemen enkel te bespreken
met je begeleiders. Richt je niet op de problemen van een ander.

6.2 		

Gevaarlijke voorwerpen

Illegale wapens en drugs worden in beslag genomen. Hiervan ontvang jij een
schriftelijk bewijs.

6.3 		

Alcohol en drugs

Op onze campus is er een nultolerantie voor alcohol en drugs. Indien
wij dit toch vaststellen, worden deze producten in beslag genomen.

Voedingssupplementen, druppels, oliën, thee met specifieke werking en
dergelijke zijn eveneens niet toegestaan.

In het kader van je behandeling, gezondheid en / of veiligheid op de

zorgeenheid kan het aangewezen zijn dat wij op (on)aangekondigde

momenten tijdens je verblijf je uitnodigen voor een urinecontrole, alcoholtest
en / of kamercontrole. Na de melding van een controle heb je 4 uur de tijd

om een urinestaal in te leveren (bij GHB binnen de 2 uur). Wij verwachten dat
je aanwezig bent tijdens de kamercontrole. Indien je dit weigert dan zal deze
gebeuren door 2 medewerkers van de zorgeenheid. Omdat een positieve

screening een nadelig effect heeft op je gezondheid is het belangrijk dat we
je gedurende enkele dagen goed kunnen observeren en veiligheid bieden.

Praktisch gezien kan dit betekenen dat we je tijdelijk enkel onder begeleiding
de zorgeenheid laten verlaten. Dit zolang je gezondheidstoestand dit vereist,
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zodat je samen met de arts en je coach, je herval verder kan bespreken.

6.4 		

Vrijheid beperkende maatregelen

6.4.1 		

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. 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
bewegingsbeperkende 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
de afzondering worden besproken en er wordt samen gezocht naar een

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

6.4.2		

Aanwezigheid toezicht camera

Op bepaalde plaatsen van de zorgeenheid is er een toezicht camera

aanwezig. Deze camera heeft als doel de veiligheid van jou, als patiënt, te
bewaken. De beelden van deze camera worden niet bewaard en kunnen
18

enkel op het moment zelf weergegeven en bekeken worden.

Indien je een kamer hebt waarin een toezicht camera 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

Je krijgt bij opname een kamer toegewezen. Ten allen tijde kan er een

kamerwissel plaatsvinden omwille van organisatorische redenen. Wens je

een éénpersoonskamer dan wordt hiervoor een supplement aangerekend.
Je kan terecht bij de sociale dienst voor meer informatie.

Het kamersupplement dient niet betaald te worden als de beslissing vanuit
het team komt om je op een 1-persoonskamer te leggen.
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7.2 		

Was en eigen linnen

Wij verwachten dat jouw wasgoed thuis gewassen wordt. Indien dit niet
kan, bieden wij wasmachines aan in het REVA (revalidatiecentrum) voor

een kleine prijs. Dit dien je af te spreken met een therapeut. Zij helpen jou

hier graag mee verder. Dit is een tijdelijke maatregel. Na één maand kan je
hiervoor terecht in openbare wassalons in het centrum van Bilzen.
Bedlinnen wordt voorzien. Ziekenhuishanddoeken worden enkel
aangeboden indien dit hoogstnoodzakelijk is.

Omwille van brandveiligheid zijn fleecedekens niet toegestaan.
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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.
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