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Welkom op onze zorgeenheid

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

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

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

De zorgeenheid is een gespecialiseerde eenheid voor een kortdurende

behandeling van patiënten met psychische kwetsbaarheden. Deze kunnen
zich uiten in depressieve klachten, angstklachten en / of vermoeidheid.

De zorgeenheid telt 25 bedden voor volledige opname en 7 plaatsen voor

dagopname. Deze plaatsen zijn zowel voor mannen als voor vrouwen in de
leeftijd tussen 18 en 65 jaar.

Wij vinden het belangrijk om de zorg af te stemmen op jouw behoeften, om
zo de kwaliteit van je leven te verhogen.

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			

Behandelvisie

Psychisch kwetsbaar zijn heeft te maken met verschillende zaken.

Samen met jou onderzoeken we het probleem en waar dit mee samenhangt.
Hierbij kunnen lichamelijke, mentale en sociale factoren een rol spelen.

We gaan op zoek naar passende manieren om je op een betere manier
te leren omgaan met emoties en moeilijke situaties. Je familie en / of

belangrijke naasten worden betrokken bij de behandeling. We doen dit met
jouw toestemming en op jouw tempo.

Zowel anders doen, anders denken en nieuwe ervaringen opdoen, zijn nodig
om te kunnen herstellen.

We willen je hiervoor een aanzet geven tijdens je ziekenhuisopname zodat je
dit herstel thuis verder kan zetten.

3.2			
•
		

•
		

•
		

Teamleden

Psychiaters: dr. Daniella Cuenen & dr. Lore Seurs

De psychiater bespreekt met jou de behandeling en geeft je uitleg over

haar bevindingen. Indien nodig schrijft zij geneesmiddelen voor en volgt
samen met jou het effect ervan op.

Hoofdverpleegkundige: Hilde Nullens

Zij is verantwoordelijk voor de organisatie op de zorgeenheid en is

ook een aanspreekpunt voor je bekommernissen of klachten over de
zorgeenheid.

Klinisch psycholoog-psychotherapeut: Tine, An en Elien

De psycholoog helpt je om zicht te krijgen op jezelf en om andere

manieren uit te proberen om met je problemen om te gaan. Zo nodig
zijn individuele gesprekken, gezins- of partner-relatiegesprekken
mogelijk.
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•

Maatschappelijk werker: Mariet

		

en administratieve aangelegenheden. Verder maakt zij dringende

		

•
		

		

Zij zal je bijstaan en praktisch advies verstrekken over financiële, sociale
administratieve zaken in orde.

Ergotherapeuten: Evy en Mariëlle

De ergotherapeut werkt met je samen aan je vaardigheden en

mogelijkheden. Dit gebeurt steeds via activiteiten. 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: Wouter en Leen

PMT is een therapievorm gebaseerd op sport en spelsituaties. Het gaat
niet om presteren maar wel om oefensituaties tegen te komen waarin
je jezelf kan verbeteren, jezelf in de groep kan ervaren, bespreken en
evalueren. Maar ook plezier beleven, samenwerken, je lichaam beter

•
		

leren kennen en communiceren is belangrijk.
Verpleegkundigen

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

3.3			
		

Ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen, Anita en Hilde, hebben elk hun eigen ervaringen
met psychische kwetsbaarheid. Tijdens je opname kunnen zij je

ondersteunen vanuit hun ervaring en kennis. Ze staan alzo tussen het team
en naast jou. Je kan hen steeds via de verpleegkundigen contacteren.
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3.4 			
				

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: http://nl.similes.be/,

•
		

Ups en downs: vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of
chronische depressie en hun omgeving: https://www.upsendowns.be,
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Verloop van de behandeling

4.1			

Opname

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

De verpleegkundige brengt je naar je kamer en maakt je wegwijs op de
zorgeenheid.

4.2			

Behandelaanbod

Nadat de verpleegkundige je naar je kamer heeft gebracht volgt een

gesprek, worden de nodige praktische regelingen met je besproken en krijg
je een rondleiding op de zorgeenheid.

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.
•
		

		

Traject O (onthaal & oriëntatie)

In dit traject start de behandeling. Het therapieaanbod geeft je de

mogelijkheid om te wennen op je eigen tempo. Je wordt steeds door
de therapeut op de zorgeenheid afgehaald voor de therapiesessie.
Dit traject duurt gemiddeld een 2- tal weken.

•

Traject Persoonlijke ontwikkeling A / B

		

is gericht op:

		
		

De zorg in dit traject gebeurt zowel in groep als individueel en

		

•

Verduidelijken welke je behoeften van zorg zijn

		

•

Concreet maken wat je wil veranderen

		
		
•
		
		

•
•

Nadenken over hoe je je leven wil zien na opname
Vaardigheden leren door oefening en reflectie

Traject I (Individueel)

Zorg is in dit traject hoofdzakelijk individueel en gericht op:

9

		

•

Optimaliseren of aanleren van nodige vaardigheden

		

•

Het ordenen en organiseren van zaken in het dagelijks leven

		
		

•

Het bevorderen van en terug opnemen van verantwoordelijkheid

De bedoeling is het geleerde om te zetten in acties op een zorgzame en
doordachte wijze.

De zorgeenheid biedt de mogelijkheid om te leren spreken met je kinderen
over je ziek zijn, je kwetsbaarheid. Ook ondersteuning bij opvoeding kan
aan bod komen via o.a. oudertraining. De KOPP/KOAP – werking
ondersteunt dit.

4.3			

Ontslag en nazorg

De gemiddelde opnameduur is 3 weken tot 3 maanden. Tijdens de opname
bespreekt het team, samen met jou, jouw nazorg.

Het ontslag wordt goed voorbereid samen met jou, je familie en andere

betrokkenen. De behandelende psychiater zal je een voorlopige ontslagbrief
bezorgen om aan je huisarts te geven.
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Geneesmiddelen na opname: Indien je na ontslag nog medicatie dient
te nemen zal je behandelende psychiater de nodige voorschriften
meegeven.
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Afspraken van de zorgeenheid

5.1			

Dagindeling

•

07.30 u: Opstaan, ochtendtoilet (zaterdag en zondag 08.30u)

•

08.45 u: Ochtendmeeting in de dagzaal

•
•
•
•
•
•
•
•

08.00 u: Ontbijt + medicatie wordt aangeboden
09.15 u: Gerichte therapiesessie

12.00 u: Middagmaal + medicatie wordt aangeboden
13.30 u: Gerichte therapiesessie

15.00 u: Koffiepauze op de zorgeenheid
15.30 u: Gerichte therapiesessie

17.00 u: Mogelijkheid om bezoek te ontvangen

18.00 u: Avondmaal + medicatie wordt aangeboden

•

21.00 u: We verwachten je op de zorgeenheid

•

23.00 u: Nachtrust (vrijdag en zaterdag om middernacht)

•

21.30 u: Mogelijkheid innemen van nachtmedicatie
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5.2			

Verlaten van de zorgeenheid

TERRA is een open zorgeenheid. Je hebt binnen de bezoekuren steeds de
mogelijkheid om de zorgeenheid te verlaten (tenzij er andere afspraken

gemaakt zijn). Wel vragen we om je uit te schrijven bij vertrek. Dit kan je doen
op de documenten, die klaarliggen aan de balie van het teamlokaal.

5.3			

Bezoekregeling

Maandag – vrijdag: 12.30 uur tot 13.30 uur en 17.00 uur tot 21.00 uur
Woensdag: 12.30 uur tot 21.00 uur (Uitzondering traject onthaal en
oriëntatie)

Zaterdag, zondag- en feestdag: 09.00 uur tot 21.00 uur
Omwille van privacy redenen vragen wij aan het bezoek om aan te bellen bij
de ingang van de zorgeenheid. Het team verwittigt de patiënt.

5.4			
				

Weekend- en verlofregeling

Tijdens de opname is het mogelijk, na advies van de arts en het

interdisciplinair team, om thuis in overnachting te gaan. Standaard is een
weekend van zaterdag 14.00 uur tot zondag 20.30 uur mogelijk. Andere
afspraken hieromtrent zijn steeds te bespreken met je individueel
verpleegkundige of arts.

5.5			

Maaltijden

De maaltijden worden genuttigd in de eetzaal. 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 worden geplaatst. Mogen
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we je vragen om vervallen voedingswaren te verwijderen uit de

gemeenschappelijke koelkast en deze ook niet te bewaren op je kamer.

5.6			

Diefstal of verlies van waardevolle voorwerpen

Het ziekenhuis is een druk bezochte instelling. Breng geen grote

geldsommen of waardevolle voorwerpen mee. Het Medisch Centrum St.Jozef is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van
persoonlijke bezittingen. Wel vragen wij hiervan steeds een melding te
maken bij Hilde Nullens (hoofdverpleegkundige TERRA).

5.7			

Medicatie

Tijdens de maaltijden wordt de medicatie aan tafel aangeboden. Vanaf
21.30 uur kan je nachtmedicatie aan het teamlokaal komen halen en

innemen. De 2 eerste weken vragen wij steeds om je naam en voornaam te
zeggen tijdens de toediening van de medicatie. Zo kunnen de

verpleegkundigen op een veilige manier de medicatie bedelen.
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Veiligheid

6.1			

Roken

Roken is in de gebouwen van het MC St.-Jozef nergens toegelaten.

Vandaar dat we de mogelijkheid voorzien op het terras van de zorgeenheid.

Vanaf 06.30 uur tot 21.30 uur zijn de deuren naar het terras geopend. Nadien
is er nog een rookmogelijkheid om 22.30 uur.

6.2			

Vrijheid beperkende maatregelen

Hoogst uitzonderlijk kan de zorgverlener je naar een gesloten ruimte

brengen, afgezonderd van de andere patiënten. Deze ruimte bevindt zich op
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een andere zorgeenheid. Dit kan indien je jezelf of iemand anders echt in
gevaar brengt en enkel deze prikkelarme ruimte je helpt om tot rust te

komen. Deze afzondering gaat uitzonderlijk gepaard met fixatie en is zo kort
mogelijk. Dit wordt slechts toegepast als geen enkele andere manier
helpend is. Tijdens de afzondering heb je veelvuldig contact met de
verpleegkundige.
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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 op ontslag gaat. Op basis van

de antwoorden kunnen wij onze zorg- en dienstverlening verder verbeteren.
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8			

Mangomoment				

Mangomomenten zijn de kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna

niet waarneembare acties of gebaren tussen mensen ( patiënten, familie,

naasten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners,…). Ze vinden plaats tijdens
dagdagelijkse activiteiten en vergen een minimum aan inspanningen of
middelen, maar creëren toch een moment van grote waarde.

Aan de ingang van onze zorgeenheid staat een mooie mangobrievenbus.
Hierin kan iedereen (patiënten, familie, naasten, ervaringsdeskundigen,
hulpverleners,…), mangomomenten deponeren. We bespreken deze

mangomomenten tijdens de wekelijkse patiëntenvergadering. Voor de

patiënt roept het bespreken van positieve ervaringen de beleefde positieve
emoties terug op. Dit heeft niet alleen een positief effect op de verteller
maar ook op de toehoorders.
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