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Welkom op onze zorgeenheid

Welkom op zorgeenheid NEXUS van het Medisch Centrum St.-Jozef
Munsterbilzen.

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

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

NEXUS is een gespecialiseerde zorgeenheid voor volwassenen met

problematisch middelengebruik (alcohol, medicatie en / of illegale drugs).
De zorgeenheid telt 25 bedden voor volledige opname en als voorbereiding
op een definitief ontslag is er daghospitalisatie of nachthospitalisatie
mogelijk.

Wij bieden een professionele omkadering, waarin je behandelproces, samen
met jou, wordt opgevolgd. Elke patiënt krijgt een behandelplan op maat.

Ons zorgprogramma bestaat vooral uit groepssessies. De groep dient als
middel om elkaar aan te moedigen, te versterken in verandertaal, steun
en feedback te geven. Daarnaast is er ook aandacht voor individuele
begeleiding.

We focussen op een totale aanpak van je problemen: lichamelijke

gezondheid, psychische gezondheid, je sociale situatie, werk, vrije tijd, familie
en andere relaties, …

3.1 		

Behandelvisie

Het doel van je behandeling is het verslavingsgedrag te doorbreken. De

behandeling stimuleert je om tot inzicht en aanvaarding te komen en helpt je
motivatie te versterken om zo tot gedragsverandering te komen.
Jij, als patiënt, bent de centrale figuur in je eigen behandeling.
Dit in een klimaat van openheid, eerlijkheid en onderlinge betrokkenheid.
Zowel anders doen, anders denken en nieuwe ervaringen opdoen, zijn nodig
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om tot verandering, tot herstel, te komen.
De verschillende disciplines helpen je om nieuwe vaardigheden uit te

proberen, om over moeilijkheden te komen, om gemotiveerd te blijven en te
streven naar een nuchter leven.

Ook je familieleden of belangrijke naasten zien we als volwaardige partners
in je herstelproces. In samenspraak met jou kunnen er één of meerdere
gesprekken plaatsvinden.

Indien zij vragen hebben over de werking van de dienst kunnen zij steeds
contact met het team opnemen. Wij helpen hen graag verder.

3.2. 		
•

Teamleden en bereikbaarheid

Artsen: dr. Liesbeth Jaspers: psychiater, en de arts-specialist in
opleiding

Zij staan in voor het medisch toezicht op ontwenning, diagnostiek,
medicamenteuze behandeling en de opvolging van je

behandeltraject. Aan het ziekenhuis is bovendien een huisarts 		
verbonden die mee instaat voor je lichamelijke gezondheid.
•

Hoofdverpleegkundige: Kristel Vrijens

Zij is verantwoordelijk voor de organisatie op de zorgeenheid 		

en is het aanspreekpunt voor je bekommernissen of klachten over
de zorgeenheid.
•

Psychologen: Elien, Karen en Benjamin

De psycholoog helpt je om zicht te krijgen op jezelf en om andere
manieren uit te proberen om met je problemen om te gaan. Dit

gebeurt vooral binnen groepstherapeutische sessies. Waar nodig

worden individuele gesprekken, gezins- of partner-relatiegesprekken
aangeboden.
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•

Maatschappelijk werker: Ilse

Zij zal je bijstaan en praktisch advies verstrekken over 			
financiële, sociale en administratieve aangelegenheden.

Verder worden dringende administratieve zaken in orde 			
gemaakt.
•

Ergotherapeuten: An en Jordy

De ergotherapeut leert je via doe-activiteiten om dingen uit
te drukken. Zo kom je tot belevingen, vaardigheden en

inzichten die op een andere manier vaak verborgen blijven. 		
Een verslaving heeft immers vaak jarenlang een belangrijk
deel van je onderdrukt.
•

Psychomotorische therapeuten: Cindy, Joke en Birthe
Probleemgebruik heeft een belangrijke lichamelijke

weerslag. Tijdens deze sessies richt de therapeut 			
zich op wat je lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen,

lichaamstaal, lichaamshouding, je manier van bewegen, 			
ademhaling en lichaamsbeleving.
•

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen zijn 24 uur op 24 aanwezig en steeds 		
bereikbaar.

Bij de verpleegkundige die aan jou is toegewezen kan je met 		
alle vragen terecht. Zij volgt en coördineert samen met jou

alle aspecten van de zorg. Zij of hij is je eerste aanspreekpunt.
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4 		

Verloop van de behandeling

4.1 		

Opname

Bij opname begeef je je op het afgesproken uur naar het onthaal van het
ziekenhuis. Daar zal een verpleegkundige van de zorgeenheid je komen
ophalen.

Bij aankomst op NEXUS zal een verpleegkundige je meenemen naar een

spreekkamer waar een eerste alcoholcontrole gebeurt. Ook zal er binnen de
eerste 4 uren een urinecontrole onder toezicht afgenomen worden.

Indien het je niet gelukt is om nuchter in opname te komen, ga je eerst in de

open afzonderingsruimte ontnuchteren. Deze kamer ligt nabij het teamlokaal
en is voorzien van een toezichtcamera. Door deze nabijheid kunnen we snel
ingrijpen bij problemen die zich kunnen voordoen wanneer je onder invloed
bent.

Wanneer je nuchter bent volgt er een opnamegesprek en worden de nodige
praktische regelingen met je besproken.

Je bagage wordt samen met je nagekeken, om te voorkomen dat je spullen
die niet op onze dienst zijn toegelaten, zou meenemen naar je kamer.

Om je weg makkelijker te kunnen vinden krijg je een rondleiding op de

zorgeenheid en kan je vervolgens kennismaken met de patiëntengroep.
Een opname kan in het begin erg zoeken zijn en om je integratie in de groep
en het ziekenhuis zo vlot mogelijk te laten verlopen werken we met een
peter / meter.

Dit is een persoon uit de patiëntengroep die al langer op de zorgeenheid
verblijft en je graag helpt met je integratie. Hij of zij zal je vooral met
praktische zaken helpen.

Je kan uiteraard steeds met al je vragen terecht bij het team.
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We helpen je graag verder.
Je lichamelijke ontwenning wordt zeer goed opgevolgd. Daarom vragen
wij je om de eerste dagen regelmatig bij de verpleging langs te komen
zodat we jouw bloeddruk, pols en andere ontwenningsparameters

goed kunnen opvolgen. Indien nodig krijg je medicatie om bepaalde
ontwenningssymptomen op te vangen.

4.2 		
•

Behandelaanbod

Detoxmodule

De eerste dag(en) van je opname kan je tot rust komen in 			
de detoxmodule. Je hebt hier de tijd om te recupereren en 		
verder kennis te maken met de zorgeenheid.

•

Oriëntatiemodule

In dit traject starten de groepssessies.
Doelstellingen in deze module zijn:

		
•

Verder los komen van het middel dat je gebruikte

•

Zicht krijgen op je eigen mogelijkheden en valkuilen

•
•
•

Kennis over je verslaving vergroten

Motivatie en het geloof in eigen kunnen versterken

Samen met het team je persoonlijk behandelplan 		

		uitwerken

Na gemiddeld 4 weken, volgt er een eerste evaluatie- en adviesmoment,
waarin je samen met het team kijkt naar je vervolgtraject.
•

Trainingsmodule A en B

In beide modules is de zorg gericht op:
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•

		
		

•

		

•

Leren omgaan met drang naar gebruik (zucht) en 			
actief op zoek gaan naar hulpmiddelen om hiermee 		
om te gaan

Aanleren en versterken van je vaardigheden om met
praktische en emotionele moeilijkheden om te gaan
Het verbeteren van je levenskwaliteit

De trainingsmodules verschillen van elkaar door de manier waarop er
gewerkt wordt.

In de A module wordt er vooral gewerkt via inzichtgevende (gespreks)

therapie. Je probeert beter te begrijpen waarom je handelt zoals je handelt
en hoe het beeld dat je van jezelf en anderen hebt tot stand is gekomen.
Door dit beter te begrijpen is er meteen de aanzet om tot ander gedrag,
zelfbeeld en beeld van de ander te komen.

In de B module wordt er gewerkt volgens de principes van ervaringsgericht

leren. Iets wat je ervaart draag je immers langer mee. Het leerproces bestaat
elke keer uit dezelfde 4 stappen: herkennen (bewust worden wat er gebeurt
en hoe het gebeurt), erkennen (je eigen aandeel in bepaalde patronen
inzien), verkennen (andere mogelijkheden uitproberen) en integreren
(toepassen in het dagelijks leven).

Evaluatiemomenten met het team

Tijdens je behandeling worden er verschillende evaluatiemomenten
ingebouwd.

Je weet steeds vooraf wanneer deze plaatsvinden, zodat je dit kan
voorbereiden samen met je individuele verpleegkundige.

Tijdens deze momenten worden de doelstellingen van je persoonlijk

behandelplan samen met jou en het team geëvalueerd en kijken we hoe je
hier verder aan kunt werken.
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4.2.1 		
Samenwerking met zelfhulpgroepen en 			
		familieverenigingen
Wij zijn een zelfhulpvriendelijk ziekenhuis en werken op de zorgeenheid
samen met volgende zelfhulpgroepen:
•

Anonieme Alcoholisten (AA): zelfhulpgroep voor mensen 		
met een alcoholverslaving

Wil je meer weten? www.aavlaanderen.org

De AA houdt maandelijks een vergadering in het ziekenhuis, 		
de laatste donderdag van de maand.
•

S.O.S. Nuchterheid: is een zelfzorggroep voor 				
hulpzoekenden met een afhankelijkheidsprobleem.
Wil je meer weten? www.sosnuchterheid.org

S.O.S. Nuchterheid houdt maandelijks een vergadering in het
ziekenhuis, de tweede donderdag van de maand.
•

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/
Verder kan je ook nog nuttige informatie vinden onder:

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

4.2.2 		

Ervaringsdeskundigheid

Op de zorgeenheid werkt een ervaringsdeskundige die je kan ondersteunen.
Ziekenhuisbreed zijn ervaringsdeskundigen actief in het Medisch Centrum
en kan je bij hen terecht: ‘De Brug’
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Ervaringsdeskundigen hebben elk hun eigen ervaringen met psychische
kwetsbaarheid. Zij zijn er zich van bewust dat elk verhaal anders is.

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

Je kan hun steeds via de verpleegkundigen contacteren.
Locatie: ‘De Brug’: Dagbehandeling Nobis (1e verdieping)

4.2.3 		

Oudertraining

De zorgeenheid biedt de mogelijkheid om advies te verlenen m.b.t.

opvoeding van kinderen en alles wat daarbij komt kijken. Dit doen we

via oudertraining. Ook individueel kunnen bepaalde vragen en thema’s

besproken worden. KOPP / KOAP ondersteunen deze werking. (KOPP staat
voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen; KOAP staat voor
Kinderen van Ouders met AfhankelijkheidsProblemen)
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4.3		

Ontslag en nazorg

Tijdens de opname overloopt de arts of de verpleegkundige samen met jou
de verschillende nazorgmogelijkheden die na een opname van toepassing
kunnen zijn.

Het ontslag wordt zo grondig mogelijk voorbereid samen met jou, je familie
en andere betrokkenen.

5 		

Afspraken van de zorgeenheid

5.1 		

Dagindeling

•

07.30 u: opstaan, ochtendtoilet (zaterdag en zondag 09.00u)

•

08.00 u: medicatie*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07.45 u: ontbijt

08.25 u: dagopening
08.35 u: orde kamer

09.15 u: start zorgprogramma

10.00 u: koffiepauze op de zorgeenheid
10.20 u: zorgprogramma

11.50 u: middagmaal en medicatie*
12.30 u: vrije tijd

13.30 u: zorgprogramma

15.00 u: koffiepauze op de zorgeenheid
15.30 u: zorgprogramma
16.30 u: vrije tijd

17.45 u: dagsluiter medicatie* en avondmaal

20.30 u: einde van bezoek (trainingsmodules).

		

We verwachten je op de zorgeenheid.
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•
•

21.00 u: je kan je nachtmedicatie innemen dit tot 23.00u*

23.00 u: tijd om te gaan slapen (vrijdag, zaterdag en avonden voor

		

een feestdag om middernacht)

*Indien van toepassing

5.2 		

Verlaten van de zorgeenheid

Het verlaten van de zorgeenheid wordt systematisch opgebouwd.
•

Tijdens de detoxmodule kan je de zorgeenheid niet verlaten

•

Oriëntatiemodule:

Je kan de zorgeenheid verlaten van 12.30 uur tot 13.30 uur en van
16.30 uur tot 17.45 uur.

•

Trainingsmodules:

Door de week van 12.30 uur tot 13.30 uur en van 16.30 uur tot 		
20.30 uur

In het weekend kan je de zorgeenheid verlaten tussen 09.00 uur en
20.30 uur.

Wij vragen je wel aanwezig te zijn tijdens de dagsluiter en tijdens
eetmomenten.

Bij vertrek en aankomst meld je dit steeds aan de verpleegkundigen en

noteer je dit in de map “verlaten van de zorgeenheid – uitgangen” (op de
balie aan teamlokaal). Na het verlaten van de zorgeenheid meld jij je ten
laatste 1.5 uur later terug aan. Je mag je enkel te voet verplaatsen.
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5.3 		

Weekend- en verlofregeling

Net zoals het verlaten van de zorgeenheid worden ook je weekends
systematisch opgebouwd.

Vanaf de trainingsmodules worden de volgende weekends telkens in overleg
met het team en je omgeving gepland en nadien geëvalueerd.
1ste weekend: verlaten van het ziekenhuisdomein
Vanaf week 1 trainingsmodule: iedere woensdag:
op en af van 14.00 uur tot 20.30 uur

2de weekend: 1 x op en af van 14.00 uur tot 20.30 uur
3de weekend: 2 x op en af van 14.00 uur tot 20.30 uur
4de weekend: weekend met overnachting

5de weekend: weekend met overnachting:
Keuzeopties:
•

Vrijdag – zaterdag : overnachting: van vrijdag 16.30 uur tot zaterdag

•

Zaterdag – zondag : overnachting: van zaterdag 14.00 uur tot 		

•
•
•

20.30 uur + zondag: op en af van 14.00 uur tot 20.30 uur
zondag 20.30 uur

Vrijdag – zondag : overnachting: van vrijdag 16.30 uur tot zondag 		
11.30 uur

Zaterdag: op en af van 09.00 uur tot 20.30 uur en / of zondag: op en
af van 14.00 uur tot 20.30 uur

Zaterdag: op en af van 14.00 uur tot 20.30 en / of zondag: op en af
van 09.00 uur tot 20.30 uur

We vinden het belangrijk dat je steeds een schriftelijke planning maakt van

de activiteiten die je wenst te ondernemen tijdens je weekend en dat je deze
op voorhand bespreekt met de verpleegkundige.
Zorg steeds voor je eigen vervoer.

Je kan niet met medepatiënten en / of hun bezoek meerijden.
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5.4 		

Bezoekregeling

Wij vragen dat je bezoek zich steeds aanmeldt bij de verpleegkundigen.
Omwille van de rust en privacy van medepatiënten kan het bezoek niet op de
zorgeenheid zelf doorgaan.

Bezoek met kleine kinderen kunnen wel plaats vinden in het KOPP-lokaal

op de zorgeenheid. (KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische
Problemen)

Tijdens de detoxmodule (eerste dagen van opname) kan je je bezoek
ontvangen in het cafetaria van de A blok.

Tijdens de oriëntatiemodule en trainingsmodule kan je je bezoek ontvangen
in het cafetaria van de A-blok en op het domein van het ziekenhuis.
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Tijdens het bezoek zijn enkel verplaatsingen te voet toegestaan (geen
verplaatsingen met de auto).

Om voldoende rust te garanderen vragen wij het bezoek tijdens de detox- en
oriëntatiemodule te beperken tot 5 familieleden of naasten.

De bezoekuren zijn op woensdag van 19.00 uur tot 20.30 uur en tijdens het
weekend en op feestdagen van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Bezoekuren in de trainingsmodule zijn van maandag tot vrijdag van 12.30

uur tot 13.30 uur en van 16.30 uur tot 20.30 uur. Tijdens het weekend en op

feestdagen van 09.00 uur tot 20.30 uur. De patiënten dienen wel aanwezig te

zijn op de zorgeenheid tijdens de dagsluiter en de maaltijden. Na het verlaten
van de zorgeenheid meld jij je ten laatste 1.5 uur later terug aan.

Bezoekers, onder invloed van alcohol en / of middelen kunnen niet op
bezoek komen of op het terrein van het ziekenhuis aanwezig zijn.

5.5 		

Maaltijden

De maaltijden worden genuttigd in de eetzaal op vastgestelde tijdstippen.

Indien je een speciaal dieet volgt, kun je dit melden aan de verpleegkundige.
Deze zal de keuken hiervan verwittigen.

Persoonlijke (gekoelde) etenswaren kunnen, mits getekend met naam en

datum, in de gemeenschappelijke koelkast of in je persoonlijk kastje worden
geplaatst.

Tabak (open verpakkingen) of etenswaren mogen niet op je kamer bewaard
worden.
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5.6. 		

Medicatie

Je medicatie wordt op vaste tijdstippen in het medicatielokaal ingenomen
•

Ochtend:

08.00 uur

•

Avond: 		

17.50 uur

•
•

Middag:

Slapen: 		

11.50 uur

van 21.00 uur tot 23.00 uur

6 		

Veiligheid

6.1 		

Veilig klimaat

Wij vragen je om, buiten de therapiesessies, enkel met de begeleiding over
je gebruik en persoonlijke problemen te praten.

Richt je vooral op je eigen behandeldoelstellingen en ga op een correcte
manier met elkaar om.
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Seksuele contacten en relatievorming op de zorgeenheid staan je
behandeling in de weg en worden door het team ontmoedigd.

Om een veilig klimaat te scheppen, verlangen wij dat je op een respectvolle

wijze met elkaar omgaat. Verbaal en / of lichamelijk geweld en bedreigingen
worden niet toegestaan, alsook het bezit van gevaarlijke voorwerpen.

Gevaarlijke voorwerpen die je toch zou bij hebben b.v. bij opname, worden in

beslag genomen. Je krijgt deze niet terug bij ontslag. Illegale wapens worden
aan de politie overhandigd.

6.2 		

Roken

Roken is mogelijk op het terras van de zorgeenheid.

Vanaf 06.30 uur tot 21.30 uur zijn de terrasdeuren open. Nadien is er nog

een rookmogelijkheid om 22.30 uur en in het weekend ook nog om 23.30
uur.

6.3 		

Middelengebruik

Tijdens je opnameperiode is het bezitten, handelen in en het gebruik van
alcohol, drugs en niet voorgeschreven medicatie verboden.

Wat kan nog niet: het drinken van alcoholvrije bieren en energiedranken

(Red Bull, Nalu, Monster, …), niet voorgeschreven voedingssupplementen,
druppels, oliën, thee met specifieke werking (kalmerend / rustgevend).

Dissolvant en eau de toilette worden in bewaring genomen, Je kan deze
vragen als je dit nodig hebt.

Drugs of alcohol die je bij opname zou bijhebben, worden in beslag
genomen.

Medicatie wordt eveneens in bewaring genomen, bij ontslag wordt in overleg
19

met de arts gekeken welke medicatie terug meegegeven wordt.
Regelmatig vinden er urinecontroles (onder toezicht), kamercontroles en

alcoholtests plaats. Je hebt na melding van een urinecontrole max 4 uren de
tijd om een urinestaal af te leveren.

Uitzondering voor GHB (gamma-hydroxyboterzuur) en ketamine binnen 2
uur.

Wanneer je hervalt tijdens je opname stellen we je veiligheid als prioriteit.
Je uitgangsbewegingen worden een 4-tal dagen ingehouden, zodoende
dat je jouw herval kan analyseren en bespreken in het team als ook in de
therapiesessies.

6.4. 		

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
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
20

de afzondering worden besproken en er wordt samen gezocht naar een

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

6.5. 		

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.
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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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Ervaringen van patiënten: Wat betekent een 		
opname voor jou op zorgeenheid Nexus?

“Een nieuwe start van een nieuw leven“
“Mezelf terug gevonden en terug rust in mijn hoofd en lichaam gevonden.
Het besef dat je niet alleen bent en echt aan mijn verslaving kan werken“
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“Op een nuchtere manier leren leven en leren met het leven om te gaan“
“De zorgeenheid is voor mij een leerschool en een plaats waar ik mijn eigen
terug kan vinden. Een hulpplaats!“

“Terug mijn leven op het juiste spoor kunnen zetten“
“Begin met te doen wat nodig is, doe dan wat mogelijk is en plotseling doe je
het onmogelijke“

Franciscus van Assisi
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Notities
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