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Welkom

Welkom op zorgeenheid Gaudium van het Medisch Centrum St.-Jozef

campus Maaseik. Deze zorgeenheid bevindt zich niet in Munsterbilzen, maar
is gehuisvest in het Algemeen Ziekenhuis Oost –Limburg campus Maas en
Kempen te Maaseik.

Deze brochure is een wegwijzer en een hulp om jouw verblijf op de
zorgeenheid zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ook voor
familieleden en naasten levert de brochure nuttige informatie.
Het team heet je van harte welkom.
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3 		

Wat biedt de zorgeenheid?

Zorgeenheid Gaudium is een gespecialiseerde zorgeenheid voor

een kortdurende behandeling van patiënten waarbij neurocognitieve,

psychiatrische of psychosociale problemen op de voorgrond staan. Zowel

psychische zorg als lichamelijke zorg worden aangeboden, met expertise in

complexe zorg. De zorgeenheid telt 20 bedden, zowel voor mannen als voor
vrouwen.

Ons voornaamste doel is de zorg af te stemmen op jouw individuele

behoefte en vragen, waardoor de kwaliteit van je leven wordt verhoogd.
Wij proberen een evenwicht te vinden tussen wat nog wel lukt, en waar je

hulp bij nodig hebt. Het doel van de opname is het herstel van emotionele-,
psychologische – en / of gedragsmoeilijkheden zodat terugkeer naar de
eigen omgeving (thuis / woonzorgcentrum) mogelijk wordt. Wij hechten

veel belang aan je context, familie en jouw levensloop. Wij trachten steeds
rekening te houden met je persoonlijke verwachtingen, mogelijkheden en
beperkingen.

3.1 		

Behandelvisie

We bieden kwaliteitsvolle en deskundige zorg. Samen met jou en je familie
ontwikkelen we een behandelplan op maat. We doen dit op een warme,
menselijke manier en steeds in overleg.

Het doel van de opname is het opstarten van een behandeltraject en het
verbeteren van je levenskwaliteit.

Wij creëren op de zorgeenheid een klimaat van veiligheid, respect en

geborgenheid. Menselijk contact en wederzijds vertrouwen is zeer belangrijk
voor psychisch herstel.

Je kan altijd rekenen op ons team, dat jou steeds met de beste zorg wil
omringen.
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3.2 		

Teamleden en bereikbaarheid

Wij werken met een team waarbij elke medewerker op zijn manier bijdraagt

tot het bereiken van jouw persoonlijke doelstellingen. De informatie die jijzelf
of familie / naasten ons geeft, valt onder het beroepsgeheim en wordt enkel
binnen het team gedeeld.

Het interdisciplinair team bestaat uit volgende disciplines:
Psychiater: dr. Heidi Peeters

Geriaters: dr. Tine Geerts - dr. Christelle Renard
Hoofdverpleegkundige: Suzy Schildermans

Psycholoog, Maatschappelijk werker, Ergotherapeuten, Kinesist en het
Verpleegkundig team

4 		

Verloop van de behandeling

4.1 		

Opname

Bij opname begeef je je op het afgesproken uur naar de centrale inkomhal,
waar je een volgnummer kan nemen voor de ‘dienst inschrijvingen’.

Het is van belang dat je vermeldt dat je komt voor een opname op de

zorgeenheid Gaudium MCSJ. Na de inschrijving contacteert het onthaal

de zorgeenheid en zal een teamlid jou komen ophalen aan het onthaal. De

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

Er wordt een afspraak gemaakt met de maatschappelijk werker voor een
gesprek.

Je ziekenfonds en huisarts worden door de maatschappelijk werker
automatisch op de hoogte gebracht van je opname.
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4.2 		
•

Behandelaanbod

Dagelijkse begeleiding door het team

•

Voorspelbaar en gestructureerd dag- en nachtverloop

•

Familiegesprekken in kader van kennismaking, omgangsadviezen,

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Werkplanbespreking samen met jou en je familie / naasten

ondersteuning, bespreking van werkplan en toekomstperspectief
Diagnostisch testonderzoek (indien nodig)
Lichamelijk onderzoek (indien nodig)

Medicamenteuze behandeling (indien nodig)
Bewegingsevaluatie en valpreventie
Ergotherapie

Individuele gespreksbegeleiding

Psycho-educatie: hierbij wordt informatie en voorlichting gegeven

over psychische klachten en op welke manier jij en / of je familie kan
omgaan met de beperkingen en gevolgen hiervan

Huishoudelijke vaardigheden evalueren en onderhouden

4.2.1		

Vroegsignaleringsplan

Door het gebruik van een vroegsignaleringsplan kan je leren hulp te vragen
voordat je uit balans geraakt. De verpleegkundigen maken dit plan samen
met jou op.

4.2.2		

Comfortroom

Gaudium beschikt over een comfortroom. Dit is een huislijk ingerichte kamer
waar je kan verblijven wanneer je je onrustig, gespannen of boos voelt. In

de comfortroom is het rustig waardoor je minder afdelingsprikkels krijgt. De
kamer biedt veiligheid en je kan er meer ontspannen verblijven.

8

4.2.3		

Patiënten- en familiebetrokkenheid

We gaan jou, je familie en je naaste omgeving (netwerk) aanmoedigen om

zoveel mogelijk betrokken te zijn in je behandeling. De betrokkenheid van je
familie kan enkel indien je hier toestemming voor geeft.

4.2.4		
Samenwerking met zelfhulpgroepen en
		familieverenigingen
Wij zijn een zelfhulpvriendelijk ziekenhuis en werken op de zorgeenheid
samen met volgende zelfhulpgroepen:
•

Alzheimer Liga vzw: de organisatie heeft als doel personen met 		
alle vormen van dementie, hun mantelzorgers en familieleden in

Vlaanderen te ondersteunen in het waardig omgaan met dementie

om samen dementie draagbaar te maken. https://www.alzheimerliga.
•

be/nl/familiegroepen-dementie-en-jongdementie

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/

Verder kan je ook nog nuttige informatie vinden onder:
•

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

4.2.5		

Ervaringsdeskundigheid: “De Brug”

Als ervaringsdeskundigen hebben we elk onze eigen ervaringen met

psychische kwetsbaarheid. Wij zijn er ons van bewust dat elk verhaal anders
is. Tijdens jouw opname slaan we een brug tussen jouw verhaal en jouw
herstel. We staan alzo tussen het team en naast jou.
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Je kan ons steeds via de verpleegkundigen contacteren.

Locatie “De Brug”: Gebouw zorgeenheid NOBIS – 1ste verdieping ( Medisch
Centrum St.-Jozef Munsterbilzen)

4.3 		

Ontslag en nazorg

Een verblijf op de zorgeenheid is nooit een permanente verblijfplaats.

Reeds bij opname of bij de eerste werkplanbespreking worden samen

met jou en je familie de verschillende ontslagmogelijkheden overlopen.
Wat zijn de mogelijkheden die het best bij jou aansluiten na opname en

ontslag? Wanneer bij opname blijkt dat een terugkeer naar de thuissituatie
niet meer mogelijk is, wordt er gevraagd om je in te schrijven op, minstens,
5 wachtlijsten van Woonzorgcentra. De maatschappelijk werker van de
zorgeenheid zal hierover nog meer informatie geven indien gewenst.

Wanneer je voldoende hersteld bent, ga je naar huis of naar een andere
woonvorm die tijdens jouw opname werd voorbereid. Indien er geen

vooruitzichten zijn in de Woonzorgcentra waar je op de wachtlijst staat, dan

gaat de maatschappelijk werker op zoek naar een ander Woonzorgcentrum
op jouw maat. Van daaruit kan men eventueel nog naar een ander
Woonzorgcentrum van keuze overgaan.

Het ontslag wordt grondig voorbereid, met jou, je familie, eventueel

vertegenwoordiger en / of bewindvoerder. Tijdens deze besprekingen
worden er ook afspraken gemaakt met betrekking tot nazorg. Dit om

een zo goed mogelijke levenskwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen
garanderen na het ontslag.
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5 		

Afspraken van de zorgeenheid

5.1 		

Dagindeling

Jouw specifieke behoeften en zorgnoden bepalen je dagindeling. Medische,
verpleegkundige en paramedische behandelingen en onderzoeken kunnen
gedurende de volledige dag plaatsvinden. Daardoor verloopt een dag voor
elke patiënt verschillend. De grote lijnen zien er als volgt uit:
•

7:30u - 9:30u: Opstaan, verzorging, ontbijt, medicatie

•

10:30u - 10:45u: Pauze

•
•
•
•
•
•
•
•
•

9:30u - 10:30u: Therapie

10:45u - 11:45u: Therapie

11:45u - 13:30u: Middagmaal en medicatie
+ vrij moment ( middagrust)
13:30u - 14:45u: Therapie

14:45u - 15:15u: Koffiepauze
15:15u - 16:30u: Therapie

16:45u - 18:00u: Avondmaal en medicatie
18:00u - 21:00u: Vrije Tijd en ontspanning
21:00u: Avondmedicatie / nachtrust

5.2 		

Verlaten van de zorgeenheid

Mits toestemming van jouw behandelend psychiater mag je de zorgeenheid
verlaten.

5.3 		

Bezoekregeling

Bezoekers zijn van harte welkom en melden zich steeds aan op de
zorgeenheid. Je mag met bezoek de eenheid verlaten.
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Onze zorgeenheid heeft een gesloten buitendeur. Daarom vragen wij om
steeds te melden wanneer je met jouw bezoek de eenheid verlaat.

Bezoek ‘op’ de zorgeenheid gaat steeds door op de kamer om privacy van
andere patiënten te waarborgen.
Bezoekuren weekdagen:
13:00u - 14:00u
18:30u - 20:00u
Bezoekuren weekend- en feestdagen
10:30u - 11:30u
14:00u - 16:00u
18:30u - 20:00u

5.4 		

Weekend- en verlofregeling

Van 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.

Mogelijkheden binnen verlofregel:

Op en Af: zaterdag of zondag van 14:00u tot en met 20:00u
Op weekend: zaterdag 14:00u tot en met zondag 20:00u

5.5 		

Therapiedeelname

Op de zorgeenheid werken we vanuit de zorgvraag en het opgestelde

behandelplan. Een actieve deelname staat hierin centraal. In overleg met jou
wordt een werkplan opgesteld met verschillende zorgmodules: medicatie,
gesprekstherapie (individueel en / of in groep), ergotherapie, creatieve

therapie, bewegingstherapie, kiné, GVO / Educatie (Gezondheidsvoorlichting
en Opvoeding) en andere.
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Bij het begin van je opname kan het aangewezen zijn om nog niet aan alle
therapieën deel te nemen.

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

5.6 		

Privacy

Respectvolle omgang met elkaar is van wezenlijk belang. We verwachten dat
je geen gesprekken via GSM / smartphone of een ander toestel opneemt.

Het laten meeluisteren van derden zonder toestemming van de betrokkenen
beschouwen we als een ernstige aantasting van het vertrouwen. Het is
om privacy redenen niet toegelaten foto’s te nemen of te filmen op de
zorgeenheid.

5.7 		

Winkelen

In het kader van de ergotherapie is het mogelijk om samen met de
ergotherapeut te gaan winkelen.

5.8 		

Krant

Er is dagelijks een krant beschikbaar op de zorgeenheid.

5.9 		

Maaltijden

Maaltijden worden aangeboden in de dagzaal. In overleg met de arts kan,

samen met de diëtiste van het ziekenhuis, een dieet worden aangevraagd.
Omwille van ziekenhuishygiëne mogen geen maaltijden van buiten het

ziekenhuis worden binnengebracht of genuttigd. Er is wel de mogelijkheid
om kleine versnaperingen in de koelkast op de kamer te bewaren.
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5.10 		

Medicatie

De behandelend psychiater is verantwoordelijk voor het

geneesmiddelenbeleid en beantwoordt ook alle vragen hieromtrent.

Medicatie wordt bewaard in de verpleegpost, niet op de kamer, tenzij
in samenspraak met de behandelend psychiater. Laat ook geen

geneesmiddelen meebrengen door derden / familie tijdens de opname.

Thuismedicatie wordt bij opname aan de verpleging afgegeven of mee terug
naar huis genomen.

Omwille van patiëntveiligheid zal er voor elke medicatiebedeling naar je
naam en geboortedatum worden gevraagd.

5.11 		

Telefoneren

Via de verpleegkundigen van de zorgeenheid kan een buitenlijn aangevraagd
worden. De kosten worden aangerekend via de maandelijkse factuur van het
ziekenhuis. Telefoon ontvangen kan via volgend nummer 089 50 62 52.
Het gebruik van GSM is toegestaan, maar laat het toestel tijdens de

therapie- uren op de kamer, in je kast. Het ongestoord telefoneren tijdens
therapievrije momenten gebeurt op de kamer. Gebruik het toestel enkel

voor persoonlijke doeleinden. Schakel het toestel ’s nachts ook uit want een
goede nachtrust is belangrijk.

5.12 		

Wifi

5.13 		

TV kijken

Je krijgt toegang tot Wifi door verbinding te maken met ‘ZMK guests’.

Iedere kamer is voorzien van televisie. Het gebruik hiervan is gratis. We

verwachten een rustige zorgeenheid vanaf 21.00 uur. Er is dan uiteraard wel
nog de mogelijkheid om TV te kijken op de kamer.
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5.14 		

Orde en netheid

Wij verwachten dat je jouw kamer ordelijk houdt en indien mogelijk zelf het
bed opmaakt. Dit hoort bij de therapie en is een belangrijk aspect in het

dagelijks leven. Op de zorgeenheid blijft iedereen verantwoordelijk voor zijn
eigen materiaal.

5.15 		

Verloop van de koffiepauzes

De koffiepauze vindt elke dag plaats van 14.45 uur tot 15.15 uur. De
koffiepauze gaat door in de dagzaal op de zorgeenheid.

5.16 		

Uitstappen

Er zijn afspraken uitgewerkt rond toezicht van patiënten en het daarbij

horende uitgangsbeleid. Deze richtlijnen zijn er om veilige en verantwoorde

zorg te bieden. Gedurende jouw opname zijn de behandelend psychiater en
het team verantwoordelijk om een veilige inschatting te maken omtrent het
al dan niet verlaten van de zorgeenheid. Uitstappen kaderen in de evolutie
van je behandelplan. Er zal steeds rekening worden gehouden met je
persoonlijke toestand en eventuele risico’s.

6 		

Veiligheid

6.1		

Veilig klimaat

Gerichte, doelbewuste agressie wordt niet getolereerd op de zorgeenheid
en kan leiden tot ontslag.

6.2 		

Gesloten buitendeur zorgeenheid

Omwille van veiligheidsreden is de toegang naar de zorgeenheid gesloten.
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6.3 		

Roken

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

rookzones gerookt worden. De rokersbinnentuin bevindt zich aan het
cafetaria van de gelijkvloerse verdieping. Rookwaren worden op de

zorgeenheid in bewaring genomen. De afspraken m.b.t. rookmomenten

worden met jou op de zorgeenheid besproken. In principe is er ’s nachts
geen mogelijkheid om te roken.

6.4 		

Alcohol en drugs

Het gebruik van alcohol, drugs, zelfmedicatie en energiehoudende dranken
is in alle gevallen onverenigbaar met de behandeling. Om problemen te

voorkomen wordt het gebruik van deze middelen op de zorgeenheid aan

iedereen verboden. Gelieve bezoekers er ook op te wijzen dit niet mee te
brengen.

6.5 		

Identificatiebandje (patiëntidentificatie)

Bij opname in het ziekenhuis krijg je 1 identificatiebandje. Hierdoor kunnen
we jou nog beter en veiliger begeleiden tijdens je verblijf in het ziekenhuis.
Draag daarom steeds dit polsbandje met identificatiegegevens en

controleer ook steeds zelf de gegevens (naam, voornaam, geboortedatum),
die erop vermeld staan. Indien het polsbandje niet correct is, signaleer dit

dan onmiddellijk aan de verpleegkundige. Indien je, om welke reden dan ook,
het ziekenhuis tijdelijk verlaat (b.v. je mag op weekend of naar huis) en het

polsbandje uitdoet, herinnert de verpleegkundige je eraan, een polsbandje
aan te doen bij terugkomst.

De identificatiebandjes worden wekelijks verwisseld omwille van hygiënische
redenen.
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6.6 		

Hygiëne

Een goede handhygiëne is belangrijk om de overdracht van ziektekiemen te
voorkomen.

Niet alleen de zorgverleners maar ook de patiënt en zijn familie hebben baat

bij een goede handhygiëne want iedereen kan ziekteverwekkers overdragen
op andere personen. Er is alcoholgel te verkrijgen in de verpleegpost.

Omwille van veiligheidsredenen is alcoholgel op de kamers van de patiënten
niet aanwezig.

6.7 		

Persoonlijke bezittingen

Bij opname vragen we om scherpe voorwerpen zoals messen en scharen,

nagelknippers af te geven aan de verpleegkundigen. Het uitlenen van geld
of waardevolle zaken wordt sterk afgeraden. Er kunnen geen persoonlijke

bezittingen in bewaring worden gehouden na ontslag. Het ziekenhuis is niet
verantwoordelijk voor achtergelaten bezittingen. Wanneer achtergelaten

bezittingen na drie weken niet worden opgehaald, worden deze niet bewaard.

6.8 		

Vrijheid beperkende maatregelen

Soms gebeurt het dat je niet tot rust komt op de zorgeenheid, praten met
het team lukt soms niet meer. Je staat niet meer open voor afspraken en
de situatie dreigt uit de hand te lopen. Indien je jouw eigen veiligheid en

de veiligheid van anderen in gevaar brengt kan er overgegaan worden tot
bewegingsbeperkende maatregelen: een extra rustmoment op je kamer,
tot rust komen in een prikkelarme omgeving en enkel indien nodig en

uitzonderlijk zullen we je fysieke mobiliteit beperken door fixatie. Dit om

een grotere vorm van veiligheid voor jezelf en jouw omgeving te kunnen

garanderen. De duur van de bijkomende beschermingsmaatregelen wordt
zo kort mogelijk gehouden. Om dit zo snel mogelijk te realiseren gaan

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

Communicatie over deze maatregel is zeer belangrijk.

6.9 		

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
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 jou
uitleggen waarom de camera aanwezig is.

7 		

Praktische informatie

7.1 		

Persoonlijk linnen

Gelieve steeds te zorgen voor voldoende persoonlijk linnen en kledij

(nachtkledij, ondergoed, pantoffels, kledij voor overdag, schoenen, jas) en
voldoende toiletgerief (handdoeken, washandjes, zeep, tandenborstel,

tandpasta, scheergerief). Best ook een wasmand / waszak mee te brengen.
De afhaling van het linnen dient tweemaal per week te gebeuren.

7.2 		

Wassen en strijken

Op de zorgeenheid is er de mogelijkheid om zelf te wassen en te strijken.

7.3 		
Postadres:

Post

Naam en voornaam
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Zorgeenheid Gaudium
Diestersteenweg 425
3680 Maaseik

Eigen briefwisseling kan je afgeven op de zorgeenheid. Postzegels moet je
zelf voorzien.

7.4 		

Rolstoelen

In de inkomhal zijn rolstoelen ter beschikking. Je kan deze gebruiken door
betaling van een waarborg van 1 euro. Deze waarborg krijg je na gebruik
terug.

7.5 		

Cafetaria

Cafetaria ‘’Bar Bouffe’ is gelegen op het gelijkvloers van het ziekenhuis.
De openingsuren zijn:

Op weekdagen van 08.30u tot 20.30u

Op zaterdag, zon- en feestdagen van 11.30u tot 20.30u

Bar Bouffe is bereikbaar op het telefoonnummer 089 50 53 90

8 		

Jouw mening over onze zorg is belangrijk!

De vragenlijst Vlaamse Patiënten Peiling is een wetenschappelijk onder-

bouwde vragenlijst die bestaat uit vragen die peilen naar jouw mening en
tevredenheid over de zorg die je kreeg.

Graag nodigen we je uit deze vragenlijst in te vullen. Je ontvangt de vragen
van jouw 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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