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Welkom op onze zorgeenheid SOLUTIO

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

Met deze informatiebrochure willen we je graag informeren over de werking
van de zorgeenheid en over een aantal praktische zaken.

We zijn op elk moment van de behandeling bereid om deze brochure verder
mondeling toe te lichten.

Het team heet je van harte welkom.
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3 		

Wat biedt de zorgeenheid?

SOLUTIO is een semi - gesloten zorgeenheid waar passende zorg wordt

aangeboden voor de volwassen en oudere zorgvrager met een psychische
kwetsbaarheid.

Volwassen en oudere patiënten met een combinatie van psychische,

somatische en / of cognitieve problemen zijn gebaat bij integrale zorg

waarbij wij maximaal inzetten op het behouden en ondersteunen van jouw
zelfstandigheid.

Om dit te kunnen realiseren zijn rust, regelmaat en ritme drie belangrijke
pijlers die als een rode draad doorheen je behandeling lopen.

3.1		

Behandelvisie

De begeleiding en behandeling van jouw moeilijkheden vertrekt vanuit een
herstelgerichte visie.

Herstel is niet altijd hetzelfde als genezing. Het betekent dat je leert zien

waar je eigen kwetsbaarheden en talenten liggen. Vervolgens leer je, door

het aanwenden van je eigen talenten en vaardigheden, weer controle krijgen
over je eigen leven.

In de behandeling word jij centraal gesteld, niet jouw diagnose of ziekte.

We willen je persoonlijk en actief betrekken bij het plannen en uitvoeren

van jouw behandelproces. Je mag en kan zelf keuzes maken binnen het
behandelaanbod en richting geven aan je eigen behandelproces.

De hoop en het geloof in jouw groei staan centraal in de behandeling.

We willen samen met jou en je familie of belangrijke naaste(n) werken aan
de weg naar herstel. Jouw werkplan wordt samen met jou en je familie

besproken zodat ‘zorg op maat’ mogelijk is en bezorgdheden openlijk met
elkaar kunnen besproken worden.
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3.2		

Teamleden en bereikbaarheid

•

Psychiater:			

•

Geriater: 			

•
•
•
•
•
•
•

dr. Christine Minnekeer

Huisarts: 			

dr. John Wittingham

Hoofdverpleegkundige:

Anja Plessers

Maatschappelijk werker:

Peter Lemmens

Psycholoog: 			
Ergotherapeuten: 		

Kinesist: 			

dr. Xanne Vanoeteren		
Liesbet Swennen
Tamara Liguori, Katja Tans
Sabine Mannaerts

Het team van verpleeg- en zorgkundigen

Bereikbaarheid

089 50 91 32 (verpleegkundig team)

089 50 91 30 (hoofdverpleegkundige)

089 50 90 94 (maatschappelijk werker)
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4 		

Verloop van de behandeling

Tijdens je verblijf reiken wij je heel wat ‘houvastmomenten’ aan. Daarom
werken wij met een vaste dagindeling en vaste afspraken van de
zorgeenheid.

Elke behandeling is een combinatie van het aanbieden van een aangepast
en ondersteunend therapeutisch leefklimaat, individuele begeleiding,
psychotherapie en familiebegeleiding.

In overleg met alle betrokkenen wordt het toekomstperspectief vastgelegd.
Samen zoeken we naar een gepast antwoord op jouw vragen en die van
familie of belangrijke naaste(n) en professionelen in de thuissituatie.

4.1		

Opname

Bij opname word je toevertrouwd aan een persoonlijke begeleider. Je krijgt

een rondleiding op de zorgeenheid en praktische afspraken worden met je

besproken. Je begeleider heeft, naast aandacht voor je persoonlijke noden,
bezorgdheden en hulpvragen, ook aandacht voor de hulpvragen van je
familie of belangrijke naaste(n).

In het begin van de opname wordt je familie en / of belangrijke naaste(n)
uitgenodigd om deel te nemen aan een teamvergadering waarin het
werkplan wordt besproken.

4.2		

Behandelaanbod

Tijdens je verblijf doorloop je 3 fasen:

4.2.1		

Observatiefase

Tijdens de observatiefase (eerste 4 weken) verzamelen we alle belangrijke
gegevens die nodig zijn om samen met jou je werkplan op te stellen.

In deze fase wordt er ook bekeken wat het therapieaanbod kan inhouden
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(individueel en / of in groep) en kan een huisbezoek gepland worden om
meer zicht te krijgen op jouw persoonlijke leefomgeving.

Samen met je familie en / of belangrijke naaste(n) neem je deel aan een
eerste werkplanbespreking na ongeveer 4 weken opname.

4.2.2		

Behandelfase

Tijdens de behandelfase (8 weken) begeleiden en ondersteunen wij je in

functie van je persoonlijk herstelproces. Het hanteren van jouw sterktes en

het aanvaarden van mogelijke beperkingen staan hierin centraal. We zetten
maximaal in op zelfredzaamheid en het therapeutisch aanbod wordt verder
verfijnd volgens jouw mogelijkheden en wensen.

SOLUTIO beschikt over een comfortroom. Dit is een huislijke 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.

Op het einde van de behandelfase worden jij en de familie en /of belangrijke
naaste(n) opnieuw uitgenodigd voor een werkplanbespreking.
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4.2.3		

Ontslagfase

Tijdens de ontslagfase (4 weken)wordt de behandeling afgerond in functie
van resocialisatie (terug kunnen functioneren in de maatschappij) en
hervalpreventie.

Je (h)erkent je eigen krachten en kwetsbaarheden, je hebt zicht op valkuilen
en steunpilaren. Door middel van een ‘houvast’-plan en een ‘houvastgids’
kan je na je ontslag hiermee verder aan de slag gaan. Indien aangewezen
vindt in deze fase ook een multidisciplinair overleg plaats met externe

diensten die je ontslag verder ondersteunen of met de hulpverleners van de
woonvorm waar je naartoe gaat indien je niet naar je vorige leefomgeving
terugkeert.

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

S.O.S. Nuchterheid:

is een zelfhulpgroep voor hulpzoekenden met een

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

Wil je meer weten? www.sosnuchterheid.org

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:

Uilenspiegel is een vereniging voor mensen met een psychische 		
kwetsbaarheid.

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

Al-Anon: voor familie en vrienden van mensen met een 			

alcoholprobleem

Wil je meer weten: https://www.al-anonvl.be/index.php/al-			
anonalateen

Verder kan je ook nog nuttige informatie vinden onder:
•

Portaalsite van de Limburgse Geestelijke Gezondheidszorg: www.

ggzlimburg.be

4.2.5		

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen ‘De Brug’

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’: 1e verdieping, boven zorgeenheid NOBIS

4.3		

Ontslag en nazorg

Reeds bij opname worden samen met jou en eventueel de familie en / of
belangrijke naaste(n) de verschillende ontslagmogelijkheden overlopen

die na de behandeling van toepassing kunnen zijn. Binnen onze doelgroep

ouderenzorg vinden wij het als team zinvol om in het kader van een ontslag
naar de thuissituatie of een andere woonvorm ook met je familie en
belangrijke naaste(n) rond de tafel te gaan zitten.

Een terugkeer naar huis is niet altijd mogelijk. Daarom dringen wij erop aan
om je in te schrijven op minstens 5 wachtlijsten van woonzorgcentra.

De maatschappelijk werker van de zorgeenheid kan jullie hierbij helpen
(keuze van woonzorgcentra, kostprijs...).
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Indien je familie en / of belangrijke naaste(n) zelf geen initiatief nemen tot
inschrijving, zullen wij zelf de nodige stappen ondernemen om voor jou

een geschikte verblijfplaats te vinden en dringen wij aan op een actieve
medewerking van jouw omgeving.

Wanneer er geen psychiatrische opname meer nodig is, volgt je ontslag op
korte termijn.

Indien je ‘ontslag klaar’ bent en er op ‘korte’ termijn geen vooruitzichten
zijn in de woonzorgcentra waar je op de wachtlijst staat, dan gaat de

maatschappelijk werker op zoek naar een ander woonzorgcentrum waar

je sneller naartoe kan gaan, totdat je naar de instelling van jouw keuze kan
gaan.

In een laatste werkplanbespreking stemmen we samen met jou en je familie
en / of belangrijke naaste(n) af wat er nodig is, rekening houdend met je
privacy en wensen.

Tijdens deze besprekingen worden er ook afspraken met betrekking

tot nazorg gemaakt. Dit om een zo goed mogelijke levenskwaliteit en
continuïteit van zorg te kunnen garanderen na het ontslag.

5 		

Afspraken van de zorgeenheid

5.1		

Dagindeling

Binnen onze pijlers van rust, ritme en regelmaat hanteren we een vast
weekprogramma met een voorspelbare dagstructuur. Maaltijden zijn
op vaste tijdstippen en er zijn vastgelegde rookmomenten. Je krijgt
een therapieprogramma op maat, aangepast aan jouw wensen en

noden. Dit therapieprogramma wordt afgewisseld met vooropgestelde
rustsessies of zinvolle sessies vrije tijd. Een greep uit het aanbod

van ons therapieprogramma bestaat uit kooktherapie, ADL-training

(Algemeen Dagelijks Leven), spel, groepssessies, individuele begeleiding,

psychotherapie, opstellen van een “houvastplan” en “houvastgids”, wekelijks
winkel moment / marktbezoek, bewegingsactiviteit, trajectwerking en zoveel
12

meer. Elk therapieprogramma is uniek en op maat geschreven.
Een dag ziet er als volgt uit:
•

07.30 uur-09.15 uur:

• Ochtendhygiëne

				• Ontbijt

				• Medicatie
•

09.15 uur – 09.30 uur:

• Rookpauze

•

10.15 uur – 10.30 uur:

• Koffiepauze

•
•
•
•

09.30 uur - 10.15 uur:

10.30 uur – 11.15 uur:
11.15 uur – 11.30 uur:
12.00 uur – 14.00 uur:

• Therapiesessie
• Therapiesessie
• Rookpauze

• Middagmaal

				• Medicatie

				• Rustmoment
•

14.00 uur – 14.45 uur:

• Therapiesessie

•

15.30 uur – 16.15 uur:

• Gerichte vrije tijd

•
•
•
•
•
•

14.45 uur – 15.30 uur:
16.15 uur – 16.45 uur:
17.00 uur – 17.30 uur:
18.15 uur – 18.45uur:
Vanaf 19.15 uur:		
Vanaf 21.00 uur:		

• Koffiepauze
• Rookpauze

• Avondmaal
• Rookpauze

• Avondhygiëne

• Nachtmedicatie
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5.2		

Verlaten van de zorgeenheid

Tijdens de eerste dagen na de opname kan je de zorgeenheid niet

zelfstandig verlaten. Nadat we jou beter hebben leren kennen worden er

afspraken met je gemaakt rond het zelfstandig verlaten van de zorgeenheid.

5.3		

Bezoekregeling

We vragen om de vaste bezoekuren te respecteren:
•

op weekdagen van 12.30 uur tot 14.00 uur en van 18.30 uur tot 		

•

in het weekend of op feestdagen is er doorlopend bezoek van

21.00 uur

09.00 uur tot 21.00 uur.

De algemene bezoekuren kunnen, in het kader van het individueel
behandelplan, in overleg worden aangepast.

Bezoek kan doorgaan in de cafetaria van de T-dienst. Hier staan automaten
met warme en koude dranken. Omwille van privacy wordt er geen bezoek
toegestaan op de zorgeenheid.

5.4		

Weekend- en verlofregeling

Binnen het ziekenhuis zijn er verschillende weekend- en

verlofmogelijkheden. Al de toegepaste formules gebeuren steeds in overleg
met het team en de behandelende arts.

In de eerste week van opname is er geen verlof regeling. Vanaf de tweede
week kan je starten met een “Op & Af”: Dit is op zaterdag of zondag

van 14.00 uur tot 21.00 uur. Daarna kan er overgestapt worden naar de

weekendregeling. Weekends zijn standaard van zaterdag 14.00 uur tot en

met zondag 21.00 uur. Individuele aanpassingen zijn steeds bespreekbaar.
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5.5		

Lift

De lift is enkel beschikbaar nadat je de zorgeenheid hebt gecontacteerd
door op de bel te drukken naast de liftdeur.

6 		

Veiligheid

6.1		

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
de afzondering worden besproken en er wordt samen gezocht naar een

alternatief zodat een ingrijpende beschermingsmaatregel in de toekomst
kan vermeden worden.
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6.2		

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
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

Overdag draag je gewone, gemakkelijke kledij (geen slaapkleding). Je

familie of belangrijke naaste(n) kunnen zorgen voor proper linnen of je kan

kiezen om het linnen te laten wassen door de wasserij verbonden aan ons
ziekenhuis. Het linnen wordt dan voorzien van een naamlint om verlies of

vergissingen te voorkomen. De prijs voor het aanbrengen van het naamlint
en de kostprijs van de was kan je bekomen op de zorgeenheid.

7.2		

Post

Je kan post ontvangen of versturen.

Vraag aan je familie of belangrijke naaste(n) om zeker je naam en de naam
van de zorgeenheid duidelijk te vermelden.

7.3		

Snoepgoed

Snoepgoed is niet toegelaten op je kamer. Je kan zelf je snoepgoed kopen
en bewaren in je eigen kast in de dagzaal. Winkelen maakt deel uit van je
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therapieprogramma, dus je kan je eigen versnaperingen kiezen.

7.4		

Toiletgerief

Je brengt je eigen toiletgerief, zoals zeep en tandpasta, mee. Indien nodig

kan de zorgeenheid hiervoor zorgen. De kosten worden dan verrekend op de
factuur onder de titel “hygiënische producten”.

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 dan niet
hierover te spreken met de artsen of de 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 met ontslag gaat.
Op basis van de antwoorden kunnen wij onze zorg- en dienstverlening
verder verbeteren.
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9 		

Tot slot

Een levenspuzzel is nooit compleet,

het past wel, maar toch niet helemaal.
Je ziet niet altijd het juiste geheel,
elke dag komen er stukjes bij.

Samen zoeken we naar die puzzelstukjes
om jouw puzzel verder af te maken.
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