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1   Welkom

Dag jongere,
Allereerst willen we jou welkom heten op K-Delta!
Waarschijnlijk heb je heel wat vragen over wat hier gebeurt, wie je hier 
allemaal tegenkomt, wat er van jou verwacht wordt, wat je van ons kan 
verwachten.
De brochure waarin je nu begint te lezen is een eerste hulp om je wat 
wegwijs te maken. Aarzel niet om meer uitleg te vragen als iets je niet 
duidelijk zou zijn.
We nodigen je uit om samen aan de slag te gaan.



4

2   Wat vind je in deze informatiebrochure?

1   Welkom      p. 03
2   Wat vind je in deze informatiebrochure?  p. 04
3   Wat biedt de zorgeenheid K-Delta?  p. 06
3.1   Behandelvisie     p. 07
3.2   Teamleden en bereikbaarheid   p. 08
4   Verloop van de behandeling   p. 10
4.1   Opname     p. 10
4.2   Behandelproces    p. 10
4.3   Behandelaanbod    p. 11
4.4   Ontslag en nazorg    p. 15
5   Afspraken van de zorgeenheid   p. 15
5.1   Dagindeling     p. 15
5.2   Slaapuren     p. 18
5.3   Verlaten van de zorgeenheid   p. 18
5.4   Bezoekregeling     p. 19
5.5   Weekend- en verlofregeling   p. 19
5.6   Therapiedeelname    p. 20
5.7   Medicatie     p. 20
5.8   Ziekte      p. 21
5.9   Maaltijden     p. 21
5.10   Verloop van de koffiepauzes   p. 21
5.11   Privacy      p. 22
5.12   Samenleven     p. 22
5.13   Leefregels     p. 23
5.14   Vrije tijd      p. 24
5.15   Multimedia     p. 24
5.16   Waardevolle spullen    p. 25
5.17   Schade aan materiaal    p. 26
5.18   Voorkomen     p. 26
5.19   Winkelen     p. 26



5

6   Veiligheid     p. 27
6.1   Veilig klimaat     p. 27
6.2   Roken      p. 28
6.3   Alcohol en drugs    p. 29
6.4   Sluiten van deuren van de zorgeenheid  p. 29
6.5   Cameratoezicht     p. 29
6.6   Vrijheidsbeperkende maatregelen  p. 29
6.7   Verhoogd toezicht    p. 31
7   Praktische informatie    p. 31
7.1   Wassen kledij     p. 31
7.2   Post      p. 31
8  Jouw mening over onze zorg is belangrijk! p. 31
9  Notities      p. 33



6

3   Wat biedt de zorgeenheid K-Delta?

K-Delta is een plaats waar kinderen en jongeren terecht kunnen die 
moeilijkheden ervaren met zichzelf, hun ouders, de school, hun vrienden,…  
K-Delta bestaat uit 4 verschillende leefgroepen. Jij bent opgenomen in de 
adolescentengroep. 
De adolescentengroep is een observatie- en behandelgroep. In onze 
groep verblijven in totaal 8 jongens en meisjes. Iedereen heeft zijn eigen 
1-persoonskamer. 

Het kan gebeuren dat er ook enkele jongeren in dagopname komen. Deze 
jongeren zullen van maandag t.e.m. vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur 
aanwezig zijn. 
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3.1   Behandelvisie

In de adolescentengroep is de duur van een opnameperiode minimum 
9 weken. Het doel van de opname is zicht krijgen op de aanwezige 
problemen door middel van observatiegegevens vanuit de leefgroep 
en de sessies, individuele gesprekken, eventueel psychodiagnostisch 
onderzoek en gesprekken met je ouders / leefomgeving. Ook zal er samen 
met jou gekeken worden hoe je met deze problemen om kan gaan, wat er 
noodzakelijk is om tot verandering te komen. 

Om de twee weken bespreken en evalueren we samen met jou je werkplan. 
Er wordt dan besproken hoe jij, je ouders / leefomgeving en wij de afgelopen 
twee weken samen aan je werkpunten / doelstellingen hebben gewerkt. We 
spreken ook de acties af die de volgende twee weken van jou, je omgeving 
en het team worden verwacht. 

Jijzelf en het hele team (dokters, psychologen, therapeuten, begeleiding) 
bereiden dit werkplan eerst schriftelijk voor en hierna bespreken we dit 
ook mondeling op de teambespreking. Als je het ziet zitten krijg je ook de 
kans om zelf aanwezig te zijn op de teambespreking. Je kan dan actief 
meedenken en mee beslissen over de afspraken en doelstellingen van je 
behandeling en je werkplan bespreken. 
De context waarin je leeft wordt ook betrokken in de observatie en 
behandeling. Met ‘de context’ bedoelen we de personen die voor jou 
zorgen en voor jou verantwoordelijk zijn. Zo worden er gezinsgesprekken 
georganiseerd en wordt er gekeken hoe het op school gaat, …
Aan de betrokken personen worden er tips aangeboden voor een betere 
aanpak van de problemen.
Rond de laatste week van je opnameperiode vindt er een adviesgesprek 
plaats waarin besproken wordt hoe de voorbije periode is verlopen, wat onze 
adviezen zijn en of de opname al dan niet verlengd dient te worden. 
Aan het einde van de opname worden er ook adviezen gegeven over het 
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eventuele verdere hulpverleningstraject. 

3.2   Teamleden en bereikbaarheid

Op K-Delta werken we in een team met leefgroepbegeleiders, therapeuten, 
psychologen, maatschappelijk werkers, dokters, dokters-assistenten, … Het 
team van de adolescentengroep wordt geleid door kinderpsychiater dr. Ellen 
Vranken. 

We stellen ons team kort even voor:
• dr. Ellen Vranken: kinder- en jeugdpsychiater
Zij is de eindverantwoordelijke van jouw behandeling tijdens je opname. De 
dokter bekijkt ook of jij eventueel medicatie nodig hebt en bespreekt dit met 
jou en je ouders. Ze zal tijdens je adviesgesprekken steeds aanwezig zijn. Op 
vrijdag houden we een wekelijkse groepsvergadering, ook hier sluit dr. Ellen 
Vranken tijdens het laatste kwartier aan. 

• dr. Assistent
Dit is een kinderpsychiater in opleiding. Hij / zij zal samen met dr. Vranken je 
behandelplan opvolgen. Je kunt dus net zoals bij de dokter bij hem / haar 
terecht voor je vragen rond medicatie en dergelijke. 

• Het diensthoofd
Deze zorgt voor een vlotte organisatie van de zorgeenheid. 

• Het adjunct-diensthoofd
Deze ondersteunt het diensthoofd. Voor allerlei praktische en andere vragen 
zoals uitzonderingen m.b.t. bezoek, weekends,... kan je bij hem / haar terecht.

• De leefgroepbegeleiding
Elke leefgroep wordt geleid door 5 à 6 leefgroepbegeleid(st)ers. Iedereen 
staat samen in voor het begeleiden van de leefgroep. Elke jongere krijgt ook 
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een ‘plusbegeleider’ aangewezen. Hij / zij geeft je extra aandacht en probeert 
wekelijks een gesprekje met je te voeren. Indien je plusbegeleiding er niet is 
zal een andere begeleider deze rol op zich nemen. Er zal dus steeds iemand 
voor je zijn. 

Bereikbaarheid Leefgroepbegeleiding 089 / 50 91 82 (24 uur op 24)

• De groepstherapeuten
Tot de groepstherapeuten behoren de beeldend therapeuten (creatief 
therapeut), muziek-, drama- therapeut), de bewegingstherapeut en de 
leerkracht. De inhoud van hun sessies wordt verder uitgelegd in 4.3 
‘Behandelaanbod’. 

• Kinder- en jeugdpsychologen
Er zijn drie psychologen die in onze groep werken. Eén daarvan zal jou 
begeleiden en één zal je ouders begeleiden. Jouw individuele psycholoog 
zal gesprekken en / of enkele testonderzoeken met je doen. Eén tot 
tweemaal per week plant ze hiervoor een moment in.
De contextpsycholoog doet wekelijks gesprekken met je ouders en / of 
andere belangrijke personen in je leven. Ook kunnen er gesprekken worden 
gepland met jou én je ouders samen. 
Verder geeft elke psycholoog wekelijks ook een sessie sociale 
vaardigheidstraining in onze groep.

• De maatschappelijk werker
Bij de maatschappelijk werker kan je terecht voor alle regelingen die te 
maken hebben met de jeugdrechtbank, geldzaken,... Elke twee weken zal ze 
ook een sessie geven aan de AG-groep: het info-uurtje. Hier krijgen jullie wat 
informatie over allerhande maatschappelijke thema’s (b.v.: kinderrechten, hoe 
werkt de jeugdrechtbank, wat doet een consulent,…). 
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• Vrijwilligers
Op K-Delta werken we soms ook met vrijwilligers, die SAMEN met onze 
medewerkers de zorg voor jou ondersteunen. Soms worden ze mee 
ingeschakeld in de therapiesessies (klas, individuele diagnostiek, sociale 
vaardigheidstraining), soms in het leefgroepgebeuren. 

4   Verloop van de behandeling

4.1   Opname

Bij aankomst op K-Delta zal er een gesprek 
plaatsvinden met de maatschappelijk werker. Zij 
zal de nodige informatie bij jou bevragen. Nadien 
kan je je installeren op je kamer en krijg je van de 
leefgroepbegeleiding uitleg over de dagindeling. 

4.2   Behandelproces

Bij de start van je opname wordt er samen met jou nagedacht over hetgeen 
je tijdens de opname wil bereiken, wat je wil veranderen, wat je wil leren, wat 
je wil verbeteren,…
Aan de hand van deze vragen wordt er een werkplan opgesteld. In dat 
werkplan staan onder andere je doelstellingen en de acties die je zelf kan 
ondernemen om de volgende weken aan je doel te werken. Ook de acties 
die de medewerkers van het AG-team zullen ondernemen om je in je proces 
te ondersteunen kan je hierin terugvinden. 

De leefgroepbegeleiding zal je om de twee weken een 
werkplanvoorbereiding geven, dit mag je dan invullen. Nadien bespreken we 
dit in team op de teamvergadering. 
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4.3   Behandelaanbod

In de leefgroep hangt een weekplanning. Wij noemen dit een 
‘therapierooster’. Je kan het een beetje vergelijken met een lessenrooster 
op school. Zo weet je ook altijd in welke therapie je verwacht wordt. De 
verschillende vaste therapiesessies zijn:

Zwemmen:
Het zwemmen gaat door in het zwembad van het ziekenhuis en wordt 
gegeven door de bewegingstherapeut. Aan de meisjes vragen we om een 
badpak mee te brengen en geen bikini.

Info-uurtje:
Deze sessie wordt gegeven door de maatschappelijk werker. Deze geeft 
jou in deze sessie info rond thema’s zoals bijvoorbeeld kinderrechten en de 
rechten van de patiënt.

Klas: 
Hier werk je aan taken van school of schrijf je leerstof. Er kan ook bijscholing 
geregeld worden indien nodig. Als je geen schooltaken hebt, lees je een 
boek en maak je hier een verslag van.
Studeren en bijwerken kan natuurlijk ook op vrije momenten en indien nodig 
op ingepaste momenten (b.v. in de aanloop naar examens).

PMT:
Bewegingstherapie, psychomotore therapie of afgekort PMT zijn 
therapiesessies gebaseerd op sport en spel en alle activiteiten waarin 
‘bewegen’ centraal staat. Via deze activiteiten proberen we aan verschillende 
en soms heel uiteenlopende doelstellingen te werken. Door te bewegen kan 
je zonder veel te praten, werken aan jezelf. Je krijgt meer zelfinzicht, gaat je 
beter in je vel voelen of je leert hoe je je eigen lichaam beter kan controleren. 
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Creatieve therapie:
Tijdens creatieve therapie gaan we op zoek naar het effect van het gebruik 
van materialen op jezelf. Welke materialen brengen je tot rust? Welke 
materialen roepen frustraties op en waarom? Kan je deze bevindingen linken 
aan je dagdagelijks leven? Zijn er materialen die je helpen communiceren? 
We kunnen vaardigheden oefenen en nieuwe aanleren om in het dagelijkse 
leven te gebruiken.

Sociale vaardigheidstraining (SVH):
Hier leer je via groepsgesprekken en rollenspelen nieuwe vaardigheden 
zoals contact zoeken met leeftijdsgenoten, zelfvertrouwen opbouwen, leren 
omgaan met kritiek of complimentjes, leren omgaan met je boosheid, praten 
over drugs, relaties, seksualiteit,… Deze sessies worden wekelijks gegeven in 
de AG, zowel door de begeleiding als door de twee psychologen. 

Muziektherapie:
Muziek doet iets met je. Je kunt er rustig van worden, vrolijk of droevig; 
muziek kan je op andere gedachten brengen zodat de problemen die je 
ervaart niet meer allesbepalend zijn. Bij muziektherapie ligt de nadruk op de 
muziekbeleving. Tijdens de therapie maak je zelf muziek en / of luister je naar 
specifieke muziek. Muzikale vaardigheden of kennis zijn niet nodig aangezien 
muziek tijdens de therapie een manier is om aan de klacht of het probleem 
te werken

Leefgroepbegeleiding (GBL):
Deze sessies wordt gegeven door leefgroepbegeleiding. Dit kan een 
ontspannende sessie zijn (bijvoorbeeld knutselen, koken, sporten, wandelen, 
…) maar ook inhoudelijke thema’s komen hier aan bod (bijvoorbeeld het 
kijken van een informatieve documentaire, opdrachten rond een thema, 
groepsgesprekken…). Ook de sessie ’grote taken’ wordt begeleid door 
groepsbegeleiding. In deze sessie wordt er grondig opgeruimd, kasten 
uitgewassen, … Dit gaat ofwel in de leefgroep door, ofwel ruimt ieder zijn 
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kamer en de kasten grondig op. 

Groepsvergadering: 
Wekelijks vindt er een groepsvergadering plaats. Dit is het moment 
waarop de jongeren, samen met dr. Vranken, de psychologe, het adjunct-
diensthoofd en leefgroepbegeleiding bespreken hoe het op dat moment 
in de groep gaat. Thema’s zoals respect, orde en netheid in de leefgroep 
worden dan samen besproken. Indien je een vraag hebt voor de dokter, dan 
kan je die hier stellen.

Kooktherapie: 
We proberen om maandelijks tijdens een namiddag met de hele groep 
een maaltijd voor te bereiden. Hier leren we stapsgewijs een stappenplan 
(recept) te volgen, we maken kennis met verschillende ingrediënten en we 
verleggen onze grenzen door eens iets te proeven wat we niet kennen. De 
nadruk ligt hierbij ook op de samenwerking binnen onze groep. 

Maandactiviteit: 
Maandelijks proberen we samen een activiteit te plannen. Dit kan zijn: 
bowling, muurklimmen, een groepswandeling, een bosspel,… Ook hier leren 
we om samen te werken en geduldig te zijn met elkaar. 
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Elke week tijdens onze wekelijkse teamvergadering - geven we jullie een 
uurtje vrije tijd. Hier leer je je vrije tijd zelfstandig in te vullen. 
Naast de vaste groepssessies op het therapiebord zijn er ook individuele 
sessies of gesprekken met je context. De planning daarvan vind je op het 
overzichtsbord in de leefgroep. 

Therapie op maat 
De jongeren die in de AG zijn opgenomen zijn hier vaak voor heel 
verschillende redenen. Zoals je weet is er een algemeen basisprogramma. 

Het kan zijn dat het team op een teamvergadering beslist dat je nood hebt 
aan een individuele sessie met één van onze therapeuten. Deze sessies 
worden dan in samenspraak met jou gepland. 

 Comfortroom 
Een comfortroom is een aparte, aangenaam ingerichte ruimte waar je 
naartoe kan wanneer je je gespannen voelt en tot rust wilt komen. Je vindt 
er allerlei hulpmiddelen om terug tot rust te komen. Op die manier proberen 
we ervoor te zorgen dat je niet in een hoge fase van spanning geraakt. We 
proberen zo samen conflicten te vermijden. Het is een manier om te werken 
aan het verminderen van je stress en het behouden van je zelfcontrole. 

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 : Meer info: http://nl.similes.be/
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4.4   Ontslag en nazorg

Aan het einde van elke opnameperiode is er een adviesgesprek 
waarop zowel jijzelf, je ouders / context als eventuele andere betrokken 
hulpverleners aanwezig zijn. Onze adviezen worden er besproken en samen 
wordt er een gepast nazorgplan opgesteld. Het is onze bedoeling dat we 
tijdens je opname op K-Delta samen met jou en je ouders / context op zoek 
gaan naar gepaste vervolghulp en een geschikte omgeving waarin je na je 
opname verder kan groeien. Dit kan zijn:
• een verlenging van de opname
• terugkomst in dagopname
• terug naar huis
• oriëntatie naar een begeleidingstehuis, internaat
• opstarten van ambulante / mobiele hulpverlening
• …

5   Afspraken van de zorgeenheid

5.1   Dagindeling 

Een opname op K-Delta wil niet zeggen dat je de hele dag over je problemen 
moet praten. Samen met leeftijdsgenoten wordt de dag gevuld met 
therapieën, recreatieve activiteiten, taken, maaltijden, momenten waarop je 
je even kan terugtrekken,…

Een dag in de adolescentengroep begint om 7.30u. Iemand van de 
leefgroepbegeleiding komt je wekken. Je krijgt daarna 30 minuten de tijd om 
je hygiëne te verzorgen en je aan te kleden. 

Om 8.00u komt de leefgroepbegeleiding je halen om te ontbijten. Na het 
ontbijt brengen we de taken in orde. Wanneer dit afgerond is, overlopen we 
de dag, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er op het programma staat. 
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Na het opruimen, indien alle taken gedaan zijn, kan er gepauzeerd worden. 
Rond 8.45u gaan we naar onze kamer om deze op te ruimen, te swifferen 
(dagelijks), het bed op te dekken, … Het is belangrijk dat je alles wat je die dag 
nodig hebt zoals zwem- of sportkledij, schrijfgerief, leesboek,… klaarlegt om 
mee naar de leefgroep te nemen. 

Tussen 9.00u en 9u15 krijgen jullie een kwartiertje de tijd om met je 
multimedia bezig te zijn alvorens de sessies starten. 

Van 9.15u tot 10.00u komt de therapeut je halen voor een therapiesessie. 
Welke sessie dit is, kan je terugvinden op het schema in de leefgroep.

Van 10.00u tot 10.15u is er een koffiepauze voorzien. 
Van 10.15u tot 11.45u word je weer verwacht in de therapiesessies (2 
sessies van 45’).

Om 11.45u komen we terug naar de leefgroep om samen het middagmaal 
te eten. De leefgroepbegeleiding begeleidt de maaltijden. We vinden het 
belangrijk dat de maaltijden rustig en gezellig verlopen. We luisteren naar 
elkaar en geven iedereen de kans om iets te vertellen. Maar praten over je 
eigen problemen doen we niet in groep of met elkaar.

Van 12.40u tot 13.30u heb je even tijd voor jezelf. Ieder heeft dan een 
rustmoment op zijn kamer. Het is de bedoeling dat je deze tijd individueel 
invult met b.v. lezen, rusten, tekenen, muziek beluisteren, je bezighouden op 
je GSM,.... Denk er dus aan dat je favoriete items meeneemt van thuis.

Van 13.30u tot 15.00u gaan er twee therapiesessies door.

Van 15.00u tot 15.30u is er een opnieuw koffiepauze voorzien. 

De laatste therapiesessie van de dag gaat door van 15.30u tot 16.15u.
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Daarna kom je terug naar de leefgroep en ga je naar je kamer om je klaar te 
maken om een bad of douche te nemen. Je krijgt dan ook je multimedia ter 
beschikking tot aan het avondmaal.

Om 17.30u is het tijd voor het avondmaal met daaropvolgend de taken. 

Om 18.45u is er een rustmoment op je kamer. Het is de bedoeling dat je 
deze tijd individueel invult met b.v. lezen, rusten, tekenen, muziek beluisteren, 
je bezighouden op je GSM, ... . Denk er dus aan dat je favoriete items 
meeneemt van thuis.

Van 19.45u tot 21.30u hebben we een dagaanbod dat wekelijks terugkomt: 

• Op maandag hebben we geen geplande groepsactiviteit. Er is dan tijd 
voor gezelschapsspelen, tv kijken, voetballen, wat gezellig babbelen, 
tijd doorbrengen in de ontspanningsruimte, een gesprekje met de 
leefgroepbegeleiding, ... We kunnen met de AG naar de ontspanningsruimte 
gaan van 20u15 tot 21u15. 

• Op dinsdag en donderdag kan je van 18.30u tot 20.30u bezoek 
ontvangen. Wie op bezoek komt en of je K-Delta mag verlaten, wordt 
bepaald in overleg met jou, je ouders en het team.

• Op woensdag kun je van 14.00u tot 20.30u naar huis gaan, dit is in 
overleg met je ouders. Indien je hier blijft, is er ruimte voor zowel vrije tijd 
als geplande activiteiten. De eerste woensdag blijf je op K-Delta zodat wij 
de kans hebben om je beter te leren kennen. Je mag wel 2 uur bezoek 
ontvangen.

• Op vrijdag sluiten we de week meestal op een leuke manier af of kan er 
een afscheidsfeestje gegeven worden. We kunnen met onze groep naar de 
ontspanningsruimte van 20u15 tot 21u15.
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Tijdens het weekend loopt de dagstructuur verder, maar er vinden 
geen therapeutische groepssessies of individuele gesprekken plaats. 
Je mag dan op eigen vraag wel uitslapen (zie lijst in leefgroep). Nadien 
worden er ontspannende activiteiten gedaan zoals film kijken, naar de 
ontspanningsruimte gaan, spelletjes spelen,…. 

5.2   Slaapuren

Omdat we voldoende nachtrust erg belangrijk vinden, gaan we om 21u30 
naar de kamer. Op je kamer mogen het licht en de muziek zacht aan blijven 
gedurende een half uur, totdat het slaaptijd (22u) is. In dat half uurtje wordt 
er van je verwacht dat je je slaapkledij aandoet en je nachthygiëne ( jezelf 
opfrissen en tanden poetsen) toepast. Om 22u wordt verwacht dat het stil 
is (radio uit, in bed). Van 21.45u tot 7.15u is er een nachtdienst aanwezig die 
regelmatig langskomt. Indien er nog lawaai is op de kamer na slaaptijd, kan 
er met je afgesproken worden de volgende dag vroeger naar bed te gaan. 

5.3   Verlaten van de zorgeenheid 

Het is niet de bedoeling dat je tijdens je opname in de AG, de zorgeenheid 
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zomaar verlaat, tenzij voor therapiesessies buitenhuis, om op bezoek te 
gaan, … Er is een ruime tuin aan de leefgroep waarvan je gebruik kan maken. 
Als er sprake is van ‘verhoogd toezicht’ (zie verder) mag je niet deelnemen 
aan therapiesessies buitenhuis. Je wordt op voorhand duidelijk ingelicht 
over de verschillende afspraken bij het verhoogd toezicht.

5.4   Bezoekregeling

Bezoekmomenten zijn voorzien op dinsdag– en donderdagavond 
van 18.30u tot 20.30u. Je eerste bezoek gaat steeds door in de 
bezoekersruimte van K-Delta, omdat we jou en je familie nog niet goed 
kennen. Indien dit eerste bezoek goed verloopt, bouwen we stap voor stap 
aan bezoeken thuis. 
Op en af : op woensdag (behalve de eerste woensdag van je opname) mag je 
naar huis van 14.00u tot 20.30u.
Ter info nog even dit : honden of andere huisdieren worden niet toegestaan 
op K-Delta, ook niet tijdens bezoek. Natuurlijk kan je je favoriete viervoeter 
wel eventjes begroeten buiten de deuren van K-Delta (op het domein van het 
ziekenhuis). 

5.5   Weekend- en verlofregeling

In het weekend worden de jongeren opgehaald op zaterdag 14u00. 
Maandag om 08u30 verwachten wij jullie terug op K-Delta. Voor diegenen 
die niet op weekend gaan is er op zowel zaterdag als zondag bezoek 
mogelijk tussen 14u00 en 20u30. Deze bezoekmomenten plannen we 
steeds samen met jou en je ouders / context in. 

Na het weekend hebben we graag dat je samen met je ouders even 
langskomt bij de leefgroepbegeleiding, zodat we samen het voorbije 
weekend kunnen doornemen.  
Vragen voor uitzonderingen worden steeds individueel besproken met het 
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diensthoofd en het adjunct-diensthoofd van de groep.

5.6   Therapiedeelname

Het team verwacht van jou om positief en actief mee te werken aan het 
therapeutische programma dat je aangeboden wordt. Het is ook jouw 
verantwoordelijkheid om je eigen therapieprogramma te kennen en te 
volgen. Probeer steeds op een gemotiveerde wijze deel te nemen aan de 
sessies. Indien je gaandeweg tijdens je verblijf vragen hebt over de sessies 
van je therapieprogramma aarzel dan niet om dit op te nemen met de 
therapeut of de leefgroepbegeleiding. 

5.7   Medicatie

Tijdens de opname kan indien nodig ook medicatie gestart worden of indien 
je reeds medicatie neemt, kan de medicatie bijgesteld worden.  
Als je, voordat je naar K-Delta kwam, medicatie nam is het belangrijk dat je 
dit tijdens het intakegesprek meedeelt. We vragen om voor de eerste dag 
medicatie van thuis mee te brengen. 
Nadien wordt alle medicatie door de dokter voorgeschreven en op het 
verpleegbureel bewaard. Niemand mag zijn medicatie zelf bijhouden. 
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Omdat we jou nog niet kennen en wij het belangrijk vinden dat medicatie 
correct ingenomen wordt, kan het soms aangewezen zijn dat we controle 
doen op je medicatie-inname.

5.8   Ziekte

Het is mogelijk dat je je tijdens je opname ziek voelt. Als je klachten hebt is 
het belangrijk dat je dit meldt aan de leefgroepbegeleiding. Zij maken een 
afspraak voor jou bij de huisarts van het ziekenhuis. Leefgroepbegeleiding 
gaat samen met jou naar de dokter. 

5.9   Maaltijden

Alle maaltijden worden door het ziekenhuis verzorgd. Eigen voeding 
meebrengen is dus in principe niet nodig. Snoep, koekjes, chips, 
frisdranken,… mogen van thuis meegebracht worden. Snoep mag omwille 
van hygiënische redenen niet op de kamer bewaard worden maar wel in 
de snoepkast van de groep. Tijdens de vaste snoepmomenten mag je 
er iets van nemen. Met de voedingsdriehoek in het achterhoofd, streven 
we gezonde en gevarieerde voeding na. Indien de leefgroepbegeleiding 
opmerkt dat je niet gevarieerd genoeg eet, kunnen hier afspraken rond 
gemaakt worden.
Iedereen heeft zijn vaste plaats aan de tafel. Bij opname kan je vermelden of 
je al dan niet vlees of vis eet. Als je echt iets niet lust, geef dan een seintje 
aan de leefgroepbegeleiding. 
We vinden het belangrijk dat iedereen het fijn vindt aan tafel en hechten 
daarom veel belang aan beleefdheid en goede tafelmanieren. We ronden het 
eetmoment gezamenlijk af wanneer iedereen klaar is met zijn / haar maaltijd. 

5.10	 	 	Verloop	van	de	koffiepauzes

In de voor- en namiddag lassen we een koffiepauze in om tussen de 
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sessies iets klein te eten. Van 10u00 - 10u15 vindt de eerste koffiepauze 
plaats, tussen 15u00 - 15u15 de tweede. Tijdens de koffiepauze mag je 
yoghurt eten en / of een stuk fruit. ’s Avonds tussen 19u45 en 20u is er een 
snoepmoment.  

5.11   Privacy

We doen ons best om ieders privacy te respecteren en om iedereen een 
veilig gevoel te geven op zijn of haar kamer. Daarom laten we niet toe dat 
jongeren op elkaars kamer komen.
Indien jullie langere tijd niet op K-Delta zijn (weekends,…) sluit de begeleiding 
steeds de deur van je slaapkamer. 

5.12   Samenleven

We weten dat waar jongeren samen leven, de kans groot is dat er af en toe 
‘vonkjes’ zullen overspringen. We kunnen je moeilijk verbieden verliefd te 
worden, maar een relatie kunnen we hier niet toelaten. Probeer de focus 
steeds op je eigen behandelproces te leggen. Voor het aangaan van relaties 
is er na je opname nog tijd zat. 
Ook vriendschapsrelaties kunnen soms veel van je aandacht opeisen. Vanuit 
dit oogpunt vinden we enige voorzichtigheid tijdens je opname hierin wel 
gepast. We kunnen jullie natuurlijk niet verbieden om vriendschappen te 
sluiten met groepsgenoten, jullie leven tenslotte een tijdje samen. Probeer 
steeds op een steunende wijze met elkaar om te gaan en zorg dat je elkaar 
versterkt in plaats van beperkt. 
Het leven in groep houdt ook in dat jongeren elkaar steeds op positieve 
wijze benaderen. We proberen elkaar te helpen en ondersteunen waar 
mogelijk. Dit laatste doen we door steeds te luisteren naar elkaar en anderen 
tegemoet te komen. Een open communicatie staat binnen de AG centraal. 
Wij doen beroep op jullie om op een goede manier met elkaar om te gaan 
in de groep. Leer met iedereen omgaan en samenleven, ook al is dit soms 



23

niet gemakkelijk. Er worden vanzelfsprekend geen pesterijen toegestaan of 
ander gedrag gericht op het kwetsen en het vernederen van anderen.

5.13   Leefregels

Jouw inzet en je wil om iets aan jouw problemen te doen zijn erg belangrijk. 
Maar je staat er zeker niet alleen voor. Wij proberen je te helpen door met je 
te praten, samen dingen te doen, samen oplossingen te zoeken,…
Om het samenleven in onze groep zo aangenaam mogelijk te houden, is het 
belangrijk dat je deze 3 basisregels toepast:
•  Ik toon respect voor mezelf, mijn groepsgenoten en andere   
 jongeren op K-Delta, de leefgroepbegeleiding, de therapeuten en   
 het materiaal.
• Ik hou me aan de regels en afspraken.
• Ik zet me actief in.
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5.14   Vrije tijd

Iedere dag heb je voldoende vrije tijd en we vinden het belangrijk dat je deze 
zinvol invult. Je mag gerust een aantal favoriete spullen meebrengen van 
thuis. Hierbij denken we aan een muziekinstrument, leesboeken, je dagboek, 
knutselmateriaal, computerspelletjes, een radio, een iPod, mp3-speler…  
We stellen voor om oortjes of een hoofdtelefoon mee te nemen om 
muziek op de kamer te beluisteren. Dit is geen verplichting, maar het is 
niet de bedoeling overlast te veroorzaken met het volume van de muziek. 
Respect voor elkaar en voor jezelf is de boodschap. Indien, ondanks 
waarschuwingen, het volume van je muziek te luid blijft, zal er door de 
begeleiding een gevolg aan gegeven worden. 

5.15   Multimedia

Rond het Gsm-gebruik hebben we enkele afspraken. Je mag deze 
meebrengen, maar hij wordt bewaard in een gesloten kast op je kamer. 
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Tijdens de multimediamomenten doorheen de dag, zal de begeleiding 
steeds je kast openen zodat je je gsm of andere zaken kan gebruiken. 
We sporen je aan om deze multimediamomenten te gebruiken om jouw 
vriendschappen buiten K-Delta te onderhouden. Het is niet de bedoeling 
dat er binnen onze groep onderling steeds via multimedia gecommuniceerd 
wordt.
Iedereen heeft recht op respect voor zijn / haar privéleven. In dat opzicht 
verwachten we dat de jongeren geen foto’s / geluidsopnames / filmpjes van 
elkaar of de medewerkers maken en dat deze zeker niet openbaar gemaakt 
worden via sociale media.
Op K-Delta is er WIFI beschikbaar voor de jongeren. De gebruikerspolicy 
(afspraken en voorwaarden over het gebruik) kan je terugvinden bij het 
aanmelden op het WIFI-netwerk en bij de maatschappelijk werker en 
leefgroepbegeleiding. Je zal bij opname geïnformeerd worden over hoe je 
het WIFI-netwerk correct kan gebruiken.

5.16   Waardevolle spullen

Wij raden aan om waardevolle voorwerpen thuis te laten. Het Medisch 
Centrum stelt zich immers niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, 
diefstal of beschadiging van persoonlijke en waardevolle voorwerpen. 
Laatstgenoemde geldt eveneens voor persoonlijke spullen die uitgeleend 
worden aan andere jongeren.
Waardevolle voorwerpen kunnen wel op eigen risico in een afgesloten 
ruimte bewaard worden. Deze ruimte zal door de leefgroepbegeleiding enkel 
worden geopend in aanwezigheid van de jongere.
We vinden het belangrijk dat je zelf zorg draagt voor je persoonlijke spullen. 
Om misverstanden te vermijden, staan we niet toe dat je cd’s, kledij,… 
uitleent aan of leent van andere jongeren.
In de leefgroep staan een radio, televisie en Dvd-speler. Deze mogen na 
overleg met leefgroepbegeleiding gebruikt worden. We vinden het belangrijk 
dat je met je groepsgenoten leert overleggen over het soort muziek of 
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het type programma dat bekeken of beluisterd wordt. Overleg sowieso 
eerst met de leefgroepbegeleiding als je een bepaalde film of DVD wil zien, 
ze zullen dan inschatten of dit een gepaste optie is voor de groep op dat 
moment.

5.17   Schade aan materiaal

Indien je opzettelijk materiaal stuk maakt van de groep, zullen de 
leefgroepbegeleiding, het diensthoofd en je ouders kijken welke vergoeding 
er best zal volgen. 

5.18   Voorkomen

Tijdens je opname op K-Delta verwachten we dat je je zowel op vlak van 
kledij, haartooi, piercings, tatoeages, oorbellen poogt niet te veel op te vallen 
of aanstoot te geven. Omdat je voorkomen ook deel uit maakt van diegene 
die je bent is dit een onderwerp, waarvoor we je graag uitnodigen om samen 
met de leefgroepbegeleiding in overleg te gaan of iets gepast is of niet. Zij 
helpen je graag verder. Nog even dit: petten mag je dragen, maar niet tijdens 
de therapiesessies en de tafelmomenten.

5.19   Winkelen 

In de adolescentengroep wordt er niet gewinkeld. Je mag van thuis uit 
steeds snoep, koekjes, chips, frisdranken, … meenemen. Deze etenswaren 
worden bewaard in de snoepkast aangezien snoep niet op de kamer 
bewaard mag worden, ook niet in de gesloten kast.
Bij opname wordt er aan de ouders of andere verantwoordelijke gevraagd 
om €20 zakgeld mee te geven. We vragen dit om extra activiteiten mee 
te bekostigen. Zo gaan we eens iets drinken, een ijsje eten, bowlen,.. . 
De leefgroepbegeleiding noteert alle uitgaven en maakt bij ontslag de 
afrekening voor jou en je ouders. Jullie zullen gevraagd worden om bij 
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ontslag de afrekening te ondertekenen. De uitgaven en ontvangsten van je 
zakgeld worden steeds zorgvuldig geregistreerd. Het geld dat over is bij je 
ontslag krijg je terug mee naar huis. 

6   Veiligheid

6.1   Veilig klimaat

Ons ziekenhuis beschikt over een branddetectiesysteem. Breng jezelf 
en anderen niet in gevaar door hieraan te prullen. In het kader van deze 
veiligheid moeten alle elektrische toestellen door de begeleiding nagekeken 
worden voor je ze mag gebruiken.
Omwille van brandveiligheid worden er binnen het Medisch Centrum Sint 
Jozef, brandvertragende materialen gebruikt, zoals lakens, gordijnen, 
verven,… . Daarom is het verboden om zelf lakens, dekens, …. mee te 
brengen en / of te gebruiken die niet voldoen aan de normering van 
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brandvertragende materialen. In overleg met het behandelend team mag 
eventueel wel een knuffel gebruikt worden.
Op medisch voorschrift (zoals b.v. allergie) mag een laken en / of 
kussensloop van thuis meegebracht worden.
Om diezelfde veiligheid te bewaken, vragen we iedereen om scherpe 
voorwerpen zoals glas, scharen, scheermesjes op de kamer in een kast 
achter gesloten deur op te bergen. Indien je iets nodig hebt, gebeurt dat in 
overleg met de leefgroepbegeleiding.

6.2   Roken

In de adolescentengroep mag er, mits toestemming van je ouders / 
voogd, gerookt worden. Om er op toe te zien dat iedereen zich aan de 
rookmomenten houdt, zal de begeleiding alle rookwaren (tabakswaren en 
aanstekers) steeds bewaren in een gesloten lade in de leefruimte.
Roken gebeurt steeds op enkele vaste tijdstippen in de buitenlucht:
• 08u30 tijdens pauze na ontbijt
• 10u00 tijdens koffiepauze
• 12u30 na het middageten
• 15u00 tijdens koffiepauze
• 18u30 na avondmaal
• 21u00  in het zicht van de begeleiding, aangezien het vaak (schemer)  
  donker is

Na het roken overhandigen de rokers steeds de aansteker terug aan de 
begeleiding. Indien dit steeds vergeten wordt zal hier door de begeleiding 
gevolg aan gegeven worden. 
Binnen K-Delta mag men niet ‘vapen’ omdat de vloeistof die men gebruikt 
voor het ‘vapen’ moeilijk controleerbaar is. 



29

6.3   Alcohol en drugs

Op K-Delta wordt geen alcohol gebruikt. Ook pepdranken (vb. Red Bull) zijn 
niet toegelaten.
Omdat we K-Delta drugsvrij willen houden, worden er reeds bij het 
intakegesprek duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot het bezit of 
misbruik van alcohol, drugs of medicatie. De dokter kan beslissen of je urine 
of bloed onderzocht moet worden op verboden middelen. De dokter zal dan 
nadien samen met jou het labo-onderzoek bespreken.

6.4   Sluiten van deuren van de zorgeenheid 

K-Delta is in principe een open zorgeenheid. Omwille van veiligheidsredenen 
(b.v. wegloopgevaar,…) kan het evenwel gebeuren dat de inkomdeur van 
K-Delta tijdelijk afgesloten wordt. Het is mogelijk dat de deur dus niet voor 
jou gesloten is, maar eventueel voor een andere jongere die op hetzelfde 
moment in de groep verblijft.

6.5   Cameratoezicht

Op de zorgeenheid zijn er een aantal toezichtscamera’s beschikbaar. Het 
is mogelijk dat op een bepaald moment in het behandelingsproces de arts 
in samenspraak met het multidisciplinaire team en met jou / je ouders het 
nodig vinden om jouw gezondheidstoestand nauwlettender/intensiever op 
te volgen via een toezichtscamera. De beelden hiervan zijn aanvullend op 
het observatieproces en worden niet bewaard. Deze manier van opvolging 
zal dagelijks geëvalueerd worden en afgebouwd van zodra dit mogelijk is.

6.6   Vrijheidsbeperkende maatregelen

Soms is het erg moeilijk om gevoelens van kwaadheid, verdriet, frustratie,…  
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te uiten. Wij zullen je proberen te helpen die gevoelens op een adequate 
manier naar buiten te brengen. Dus niet door te vechten, eindeloos te 
schelden, jezelf of anderen pijn te doen, je omgeving letterlijk af te breken,… 
maar door andere manieren te zoeken waarop jij je kwaadheid kwijt kan raken 
zoals b.v. gaan sporten, boksen, een goed gesprek,…  We gaan samen met 
jou op zoek naar mogelijke uitlaatkleppen die bij jou passen. 
Als je er toch eens niet in zou slagen je te beheersen of je kwaadheid 
adequaat te uiten, vinden wij het belangrijk dat wij jouw veiligheid en 
de veiligheid van de anderen kunnen garanderen. Daarom beschikken 
we op de zorgeenheid over een afzonderingskamer. We proberen de 
afzonderingskamer zoveel als mogelijk met een open deur te gebruiken, 
maar wanneer we geen afspraken meer met je kunnen maken, gaat de deur 
op slot.  
Het gebruik van de afzonderingsruimte is uitzonderlijk en wordt alleen 
toegepast wanneer de fysieke en psychische veiligheid van jezelf en / of 
anderen uit je omgeving niet meer of onvoldoende kunnen gewaarborgd 
worden, én dit bovendien niet meer op een andere manier kan bijgestuurd 
worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een ernstig (risico op) zelf 
verwondend gedrag, bij ernstige lichamelijke agressie naar anderen of 
materialen,… In zeer uitzonderlijke gevallen, en na overleg met de arts, 
kan afzondering in een afzonderingsruimte gepaard gaan met fixatie ter 
bescherming van jezelf of anderen die bij het incident betrokken zijn. 
De bedoeling van het tijdelijk verblijf in de afzonderingsruimte is dat 
we even de controle over nemen. Wanneer je terug over voldoende 
mogelijkheden beschikt om jezelf meer in de hand te houden, kunnen 
we de afzondering snel beëindigen. Om dit zo snel mogelijk te realiseren, 
zodat een inschakeling in het dagelijkse leven weer haalbaar wordt, gaat de 
afzondering steeds gepaard met een intensieve begeleiding. De duur van 
een verblijf in de afzondering is verschillend, maar we streven ernaar om 
deze zo kort mogelijk te houden. In overleg met jou, brengen we je ouders op 
de hoogte. 
Verdere info over afzondering vind je terug in het ‘huisreglement’ van 
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K-Delta. Je kan vragen aan de leefgroepbegeleiding om dit in te kijken.

6.7   Verhoogd toezicht

Het kan zijn dat de dokter beslist om jou meer te beveiligen wanneer er 
sprake is van zelfmoordgedachten en je je eigen veiligheid niet meer kan 
garanderen. Afhankelijk van de hoeveelheid toezicht dat je nodig hebt, krijg 
je een code die een aantal bijkomende veiligheidsmaatregelen inhoudt. De 
leefgroepbegeleiding zal je hierover duidelijk informeren indien dit voor jou 
van toepassing is. 

7   Praktische informatie

7.1   Wassen kledij 

In principe wordt je was thuis door je ouders / de leefgroep gedaan. Indien 
dit niet mogelijk is kunnen hierover andere afspraken gemaakt worden. Er 
is een wasmachine ter beschikking in het ziekenhuis. De begeleiding zal je 
hierbij helpen.

7.2   Post

Je mag post ontvangen. De begeleiding zal al de post verzamelen en deze 
dagelijks overhandigen aan de bestemmeling.

8   Jouw mening over onze zorg is belangrijk!

We hebben hierboven de belangrijkste regels en afspraken voor jou op 
een rijtje gezet. Je vindt ze ook in ‘het huisreglement’ in de leefgroep. 
Een aantal van deze regels en afspraken kunnen in overleg met de 
groep veranderen, dus breng je voorstellen gerust naar voor tijdens 
onze wekelijkse groepsvergadering. Daarnaast zal je op het einde van je 
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opname een enquête ontvangen waarin je onze werking mag evalueren en 
verbeterpunten voorstellen.
Indien je tijdens de opname ergens niet tevreden over bent, is het best 
hierover te praten op K-Delta zelf, bijvoorbeeld met het diensthoofd. Vraag 
even aan je leefgroepbegeleiding hoe je deze best kan bereiken en dan 
kan er een oplossing gezocht worden. Indien je niet tevreden bent met de 
aangereikte oplossingen dan kan je steeds beroep doen op de externe 
ombudsdienst (Ingrid Meuwis: 0494/30 48 33).
De wet van 22 augustus 2002 regelt de ‘rechten van de patiënt’. We vinden 
het belangrijk om je hierover te informeren. In bijgaand foldertje hebben we 
alle rechten overzichtelijk op een rijtje gezet. Voor meer info kan je steeds 
terecht bij iemand van het team.
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9   Notities
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