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1  Welkom

Beste ouders, familie, naasten 

Wij heten jullie alvast welkom op K-Delta, de kinder- en jeugdpsychiatrische 
zorgeenheid binnen het Medisch Centrum St. –Jozef. De opname van een 
kind in een psychiatrisch ziekenhuis is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Bij 
vele ouders en kinderen /  jongeren roept dat allerlei vragen en gevoelens 
op. Met deze infobrochure willen we je meer vertrouwd maken met onze 
werking, leefregels en andere praktische aangelegenheden. Met vragen 
kunnen jullie steeds terecht bij één van onze teamleden.
Als ouders draag je vanzelfsprekend de eerste verantwoordelijkheid 
voor de opvoeding en het welzijn van jullie kind. Met de opname van je 
zoon of dochter vertrouw je tijdelijk een deel van deze zorg toe aan onze 
zorgeenheid. Wij zijn blij met dit vertrouwen en hopen op een verdere nauwe 
samenwerking met jullie.
Hierbij willen we je op de hoogte brengen van het feit dat elke jongere vanaf 
12 jaar, die door de arts ‘wilsbekwaam / handelingsbekwaam’ wordt geacht, 
zelf zijn patiëntenrechten mag opnemen. We vinden zowel de mening 
van de jongeren als deze van de ouders erg belangrijk. We hechten veel 
belang aan het betrekken van de ouders in de behandeling van hun kind. 
We zullen steeds trachten zoveel mogelijk beslissingen in verband met de 
behandeling, in dialoog met jouw kind en jullie als ouders te nemen.  
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3  Wat biedt de zorgeenheid?

3.1   Behandelvisie

K-Delta vormt sinds mei 1987 een aparte observatie- en behandeleenheid 
binnen het Medisch Centrum, waar jongens en meisjes van 6 tot 18 
jaar terecht kunnen voor een crisisopname, observatie, onderzoek en 
behandeling. Er is geen contact met patiënten van andere zorgeenheden.
Sinds november 2015 zijn alle leefgroepen (de Kindergroep, de Pubergroep, 
de Adolescentengroep en de Kortdurende Interventiegroep voor Tieners) 
gehuisvest in onze nieuwbouw.

Kinderen en jongeren die bij ons opgenomen worden, zijn door hun 
probleemgedrag ernstig vastgelopen thuis, op school en/of in de 
vrijetijdsbesteding. Het kan hierbij gaan om gedragsproblemen, emotionele 
moeilijkheden, of relationele problemen kaderend binnen een kind- en/of 
contextproblematiek.  

Een opname vindt steeds plaats in nauw overleg met het kind, de 
jongere, de ouders en de verwijzer(s). De meeste kinderen en jongeren 
zijn volledig gehospitaliseerd. Dit wil zeggen dat zij zowel overdag als ’s 
avonds deelnemen aan de activiteiten van de zorgeenheid. De jongeren 
overnachten hier ook. Anderen komen in aanmerking voor een deeltijdse 
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behandeling. Dit houdt in dat het kind van 09.00 uur tot 16.30 uur op onze 
zorgeenheid verblijft (ook op woensdagnamiddag) en ’s avonds thuis is 
(daghospitalisatie), ofwel naar school gaat buiten het Medisch Centrum 
(nachthospitalisatie).  Nachthospitalisatie komt nooit voor in het begin van 
een opname, maar kan wel voorgesteld worden in een eindfase om zo de 
school(her)opstart mee te begeleiden. 
Een opname kan op indicatie starten in daghospitalisatie en vervolgens 
overgaan in volledige hospitalisatie.
In sommige situaties volgt er na een volledige opname een daghospitalisatie 
(of enkele weken telkens één of enkele ‘terugkomdagen’) om op die manier 
een geleidelijke overgang te maken van een volledige opname naar de 
thuiscontext.

In de bijhorende folder vindt u een overzicht van ons aanbod. 

3.2   Teamleden en bereikbaarheid

De begeleiding van jouw kind wordt gedragen door een gespecialiseerde 
groep van  leefgroepbegeleiders en therapeuten, onder leiding van 
de kinder- en jeugdpsychiaters. De eindverantwoordelijkheid van de 
behandeling van je zoon of dochter berust bij de kinder- en jeugdpsychiater.

We stellen ons even voor :

kinder- en jeugdpsychiaters
• Hoofd van de zorgeenheid kinder- en jeugdpsychiatrie K-Delta 
 dr. A. Pepermans
•  Kinder- en jeugdpsychiater AG dr. E. Vranken
•  Kinder- en jeugdpsychiater PG dr. I. Brans
•  Kinder- en jeugdpsychiater KG dr. A. Pepermans
•  Kinder- en jeugdpsychiater KIT dr. T. Jaspers
Sommige artsen worden bijgestaan door een assistent kinder- en 
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jeugdpsychiater. Allen staan zij in voor de behandeling van jullie kind en zij 
overleggen regelmatig met het behandelende team.

Diensthoofd
Deze zorgt voor een vlotte organisatie van de zorgeenheid. Adjunct-
diensthoofden ondersteunen het diensthoofd. Je kan met je vragen bij hen 
terecht. 

Leefgroepbegeleiding
Elke leefgroep wordt geleid door meerdere psychiatrisch verpleegkundigen 
en / of opvoeders. Voor elk kind is er een groepsbegeleider 
verantwoordelijk (‘plusbegeleider’) om alle administratieve, praktische en 
behandelingsgegevens op te volgen en te coördineren.                     

Individuele therapeuten - gezinstherapeuten  (Kinder- en 
jeugdpsychologen)
De psychologe nodigt jouw kind regelmatig uit voor een individueel gesprek. 
Verder werkt ze nauw samen met ouders / naasten rond de  moeilijkheden 
die jouw kind ervaart. Daarnaast vindt er tweemaal per week een sessie 
sociale vaardigheidstraining plaats die geleid wordt door de psycholoog. 
Zo kan jouw kind oefenen in het opbouwen van zelfstandigheid en 
positieve omgangsvormen met leeftijdsgenoten en volwassenen oefenen. 
Bijvoorbeeld conflicten oplossen, gevoelens tonen, opkomen voor zichzelf… 
De psycholoog informeert ook bij eventuele andere betrokken hulpverleners 
omtrent het functioneren van jouw kind.

Psychomotorisch therapeut
Bewegingstherapie, psychomotorische therapie, of afgekort PMT, is 
een therapievorm gebaseerd op sport en spel en alle activiteiten waarin 
‘beweging’ centraal staat. Tijdens de sessies, die door velen vaak als ‘sport’ 
omschreven worden, komen allerhande activiteiten aan bod. Bekende 
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sporten als voetbal, netbal, badminton,… maar ook onderwerpen als 
expressie, communicatiespelletjes of opdrachten die minder bekend zijn.
Via deze activiteiten proberen we aan verschillende en soms heel 
uiteenlopende doelstellingen te werken. Door te bewegen kan men zonder 
veel te praten werken aan zichzelf. Men krijgt meer zelfinzicht, gaat zich beter 
in z’n vel voelen of men leert hoe men zijn lichaam beter kan controleren. 
De sessies gaan meestal door in het REVA (revalidatiecentrum). Dat is een 
ander gebouw, maar regelmatig blijven we ook op de zorgeenheid of gaan 
we naar buiten.

Creatief therapeut
Bij creatieve therapie zoeken we uit welke materialen helpend zijn om aan 
de therapeutische doelstellingen van je kind / jongere te werken. Welke 
materialen brengen rust? Welke materialen roepen frustraties op en 
waarom? Kunnen deze bevindingen gelinkt worden aan het dagdagelijkse 
leven? Zijn er materialen die communicatie met uw kind bevorderen of juist 
moeilijker maken? We kunnen vaardigheden oefenen en aanleren om tot een 
zelfstandig handelen te komen.

Onderwijsbegeleider
Bij de onderwijsbegeleider kan het kind / de jongere terecht voor alles wat 
met school te maken heeft zoals hulp bij huistaken, lessen bijschrijven, 
raadplegen Smartschool enz… Bij de start van de opname wordt de 
school op de hoogte gebracht en wordt er voor een ziekteattest gezorgd. 
Daarnaast wordt de school ook gevraagd om ons info te bezorgen omtrent 
het functioneren van het kind / de jongere op school.

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker is er voor het kind / de jongere en zijn / haar 
ouders en is diegene waar de aanmelding op onze zorgeenheid toekomt. Zij 
bespreekt de aanmelding met de arts en staat in voor de verdere organisatie 
van de opname. Bij opname zorgt ze voor de inschrijving in het ziekenhuis 
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en geeft ze de eerste info over de werking binnen de leefgroep (KIT). Tijdens 
de opname staat ze in voor zowel de sociale, financiële als administratieve 
aspecten die bij een opname komen kijken (ziekenhuiskosten, in orde 
brengen van documenten voor de hospitalisatieverzekering, aanvragen 
van verhoogd kindergeld, …). Er kan altijd beroep op haar gedaan worden 
voor inlichtingen omtrent bestaande interne en externe diensten. De 
maatschappelijk werker helpt ook het ontslag van het kind / de jongere van 
K-Delta mee voorbereiden. Dit betekent dat ze in het kader van het bieden 
van juiste vervolghulp (zorg na een opname op onze zorgeenheid) mee helpt 
zoeken naar een gepaste verdere hulpverlening en ze, na akkoord van de 
jongere en zijn / haar ouders, het kind / de jongere hier ook aanmeldt.  

Vrijwilligers
Op K-Delta werken we soms ook met vrijwilligers, die SAMEN met onze 
medewerkers de zorg voor jouw kind ondersteunen. Soms worden ze mee 
ingeschakeld in de therapiesessies (klas, sociale vaardigheidstraining), soms 
in het leefgroepgebeuren.

Bereikbaarheid van het team
Het diensthoofd kan je elke dag bereiken tussen 8u30 – 17u00. Indien je 
graag een gesprek met één van de behandelaars zou hebben, kan je best via 
hem een afspraak hiervoor maken.

Diensthoofd 089 50 91 80 (dagelijks 8.30u – 17.00u)

4  Verloop van de behandeling

4.1   Opname

Bij de opname van jouw kind nodigt de maatschappelijk werker je uit voor 
een gesprek. 
Zij verzamelt zo belangrijke, aanvullende informatie met betrekking tot je 
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zoon of dochter. Tevens zal gevraagd worden een vragenlijst met vragen 
omtrent de ontwikkelingsgeschiedenis van jullie kind in te vullen en ons deze, 
binnen de week, terug te bezorgen. Deze gegevens helpen ons om je kind 
gemakkelijker te begrijpen en te begeleiden. 
Wij voorzien voor jullie een rondleiding op de zorgeenheid. 

De kinderen / jongeren worden bij opname opgevangen door een 
leefgroepbegeleider. Deze begeleider laat hen kennismaken met 
groepsgenoten en geeft de nodige uitleg over de leefgroepwerking. 
Jouw kind krijgt net als jullie een infobrochure om wegwijs te raken op de 
zorgeenheid. De leefgroepbegeleider begeleidt jullie kind eveneens bij het in 
orde brengen van zijn nieuwe slaapruimte.
De meeste kinderen en jongeren ervaren het dagprogramma van de 
zorgeenheid met de therapeutische activiteiten als een houvast binnen 
hun nieuwe omgeving. Daarom proberen we dat er snel kan deelgenomen 
worden aan deze therapie- en leefgroepactiviteiten. Het therapeutisch 
dagprogramma start om 9u15 en eindigt om 16u30.

In de leefgroep vinden de maaltijden plaats, worden de huishoudelijke 
taken gedaan en gaan er sessies en ontspannende activiteiten door. Zo 
wordt er samen een gezelschapsspel gespeeld, geknutseld, TV gekeken, 
gepraat, een fietstocht of een wandeling gemaakt, een bioscoopbezoek 
georganiseerd,…  ’s Nachts is er steeds ‘een wakende nachtdienst’ aanwezig 
om toezicht te houden, zodat men steeds bij iemand terecht kan als er zich 
een probleem voordoet.

Tijdens de opname vinden op indicatie ook een aantal medische 
onderzoeken plaats (EKG, bloedname).  Hierover zullen jullie steeds op 
voorhand gecontacteerd worden. Zodra de resultaten hiervan in ons bezit 
zijn worden jullie hierover geïnformeerd.  

Tijdens de eerste opnameweek plant de gezinstherapeut, samen met jullie, 
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een eerste afspraak voor een gezinsgesprek.

4.2   Behandelproces

Een opname start vaak met een observatieperiode van 8 tot 9 weken. Soms 
wordt hiervan afgeweken in functie van de specifieke zorgvraag die men aan 
onze zorgeenheid stelt. 
In deze observatieperiode ligt de nadruk op het leren kennen van jullie kind 
en zijn / haar context en een beter zicht te krijgen op de problemen die 
de ontwikkeling bemoeilijken. Vanuit deze inzichten reiken we een aantal 
handvatten tot verandering aan, en evalueren we wat het effect van de 
aanpak op het probleemgedrag is. Elke dag krijgen de kinderpsychiater 
en het team een kort schriftelijk verslag van de leefgroepbegeleiding / 
therapeuten over hoe de dag, avond en nacht zijn verlopen.
 
Er vindt ook regelmatig overleg plaats waarbij we tussentijds de 
geformuleerde doelstellingen en acties evalueren (werkplanbespreking). 
Op het einde van de observatieperiode is er een uitgebreide bespreking 
met het volledige behandelteam. We proberen dan de ontwikkeling 
van je kind ruim in beeld te brengen, hierbij aandacht hebbend voor zijn 
sterktes en kwetsbaarheden, factoren die de moeilijkheden onderhouden, 
maar ook voor helpende interventies.  Aansluitend hierop worden er 
behandelingsvoorstellen uitgewerkt. De observatieperiode wordt afgesloten 
met een adviesgesprek met het kind en de ouders. De kinderpsychiater, de 
individuele therapeut en de gezinstherapeut bespreken dan uitgebreid de 
observaties, de diagnose en de geformuleerde behandelingsvoorstellen. In 
overleg met het kind en ouder wordt beslist of de opname beëindigd wordt, 
of dat er een intensieve behandeling volgt op K-Delta of elders.

Indien de behandeling verdergezet wordt op onze zorgeenheid, worden 
er concrete doelstellingen afgesproken. Zo stellen we voor ieder kind een 
individueel behandelingsplan op. Dit gebeurt in overleg met je kind en jullie 
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als ouders. Net als in de observatieperiode overleggen we elke acht à negen 
weken uitgebreid over de evolutie van elk kind.
Tot slot willen we hierbij vermelden dat in bepaalde situaties, met name 
deze waarin de veiligheid van het personeel, de jongere zelf en / of andere 
kinderen / jongeren in het gedrang komt, de behandelend kinder- en 
jeugdpsychiater kan beslissen om tijdelijk ‘rust’ (thuis, in andere voorziening, 
in andere zorgeenheid van het ziekenhuis) in te bouwen. Dit gebeurt 
uiteraard steeds na gesprek met alle betrokken partijen.

4.3   Behandelaanbod

4.3.1   Therapeutisch aanbod

De meeste therapeutische activiteiten verlopen in groep. De 
groepstherapeuten stimuleren en steunen je kind om nieuwe vaardigheden 
en omgangsvormen aan te leren. Zo leert men bijvoorbeeld zich te 
concentreren, door te zetten, problemen te bespreken en op te lossen,…
Voor een ruimere omschrijving van deze creatieve , muziek- of 
bewegings -, en sociale vaardigheidssessies verwijzen we graag naar de 
leefgroepbegeleiding of de gezinsbegeleider die bij vragen hierover meer 
uitleg geeft. 

In het programma worden wekelijks 1 à 2 individuele sessies bij de kinder- en 
jeugdpsycholoog voorzien. Door gesprek, testen en spel krijgt deze zicht op 
de verstandelijke, emotionele en relationele vaardigheden van je kind. Van 
daaruit praten zij (psycholoog en kind / jongere) over problemen en kan er 
samen gezocht worden naar oplossingen. 

Ter aanvulling willen we kort stilstaan bij het specifieke onderwijsaanbod op 
onze zorgeenheid. 
Tijdens de opname wordt er in de mate van het mogelijke geprobeerd om de 
schoolse kennis actueel te houden en / of bij te werken.
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Doelstellingen kunnen de volgende zijn:
• diagnostiek: het vaststellen van het niveau van schools presteren,
 het opsporen van leerachterstanden,
• het kind / de jongere opnieuw motiveren voor het schoolgebeuren,
• leerachterstanden bijwerken,
• het kind / de jongere bijwerken voor de hoofdvakken,
• het kind / de jongere stimuleren tot een adequate studiehouding
 (initiatiefname, concentratie, verantwoordelijkheidsgevoel,
 doorzetten, omgaan met mislukkingen /faalangst, orde …),
• het kind / de jongere begeleiden / voorbereiden op het afleggen van
 examens tijdens zijn / haar verblijf op K-Delta.

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren bieden we dagelijks 1 à 2 
klassessies aan. Deze sessies vinden plaats in groep. Het kan ook zijn dat 
bijkomend individuele studiemomenten voorzien worden. 

Belangrijk!
Indien jongeren omtrent bepaalde vakken extra ondersteuning wensen, 
kan er een vrijwilliger van de organisatie ‘School in en na Ziekenhuis’ 
ingeschakeld worden. Indien jullie hierover meer informatie wensen, kan dit 
steeds door contact op te nemen met de betreffende onderwijsbegeleiders 
of met Sabine Brocatus (zorgmanager, onderwijsverantwoordelijke). Zij 
kunnen meer uitleg geven, en ook de brochure omtrent de werking van deze 
organisatie toelichten. 

Verder vermelden we ook nog dat we met de klas wekelijks naar de 
ziekenhuisbibliotheek gaan. De kinderen / jongeren kunnen het gekozen 
boek of strip dan lezen tijdens de vrije momenten.  

De schoolse begeleiding gebeurt telkens in nauwe samenwerking met de 
thuisschool. Bij opname wordt er telefonisch contact genomen met de 
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thuisschool (na overleg met het kind / de jongere en met de ouders) omtrent 
volgende zaken:
• er zullen afwezigheidsattesten worden opgestuurd vanuit K-Delta,
• er zal een vragenlijst worden opgestuurd zodat wij een beeld krijgen
 van het functioneren van jullie kind in de thuisschool,
• er wordt gevraagd of de thuisschool, via de ouders leer - en
 takenpakketten en handboeken aan het opgenomen kind kan
 bezorgen,
• er wordt aangegeven dat de school steeds zal verwittigd worden
 van een stopzetting of verderzetting van de behandeling,
• er wordt gemeld dat belangrijke bevindingen (diagnose, IQ, advies
 voor verdere begeleiding …) – in overleg met het kind / de jongere
 en de ouders - met het betrokken CLB (Centrum voor
 leerlingenbegeleiding) zullen besproken worden.

Schoolgangers:
Wanneer je kind vanuit K-Delta de school terug aanvat in de thuisschool 
of een andere school, gebeurt dit steeds na overleg met het kind / de 
jongere, de ouders, en de betrokken scholen. Samen met jullie kind wordt 
deze schoolse herinschakeling zowel op schools, praktisch, sociaal als op 
emotioneel vlak goed voorbereid.
Na school kan het kind / de jongere ook terecht bij de onderwijsbegeleiders 
voor de studieplanning, aanleren van studiemethode, huiswerkbegeleiding, 
lesondervraging …
De onderwijsbegeleiders nemen ook wekelijks contact op met de school 
om op de hoogte te blijven van de stand van zaken (op schools, praktisch, 
sociaal en / of emotioneel vlak).
Er bestaat ook de afspraak met de school dat zij onmiddellijk K-Delta 
verwittigen indien het kind / de jongere niet (tijdig) arriveert op school.
Indien nodig zijn wij bereid om in een persoonlijk contact met de 
schoolverantwoordelijke / het CLB meer uitleg te geven omtrent de 
problematiek en / of aanpak van een bepaald kind / jongere.
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Wat betreft de inschrijvingen en de oudercontacten op school vragen wij 
aan de ouders om dit – indien mogelijk – zelf zoveel mogelijk op te volgen.

4.3.2   Leefgroepaanbod

De leefgroep is een plaats waar kinderen/jongeren samen leven en is dus 
een belangrijke plaats waar vaardigheden geoefend kunnen worden.
Samen met de leefgroepbegeleiding worden er volgende groepsactiviteiten 
georganiseerd: kamerorde, groepsvergadering, themasessies, … 

Om gericht te werken aan problemen tijdens deze activiteiten, spreken we 
samen werkpunten af die tweewekelijks worden geëvalueerd aan de hand 
van een werkplan.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: ik kom op voor mezelf, ik leer mijn grenzen 
aangeven, ik leer oogcontact nemen, ik leer op een gepaste manier omgaan 
met mijn gevoelens van kwaadheid, ik mag mijn mening zeggen maar doe dit 
op een (aan)gepaste manier, ik houd mij aan de regels en afspraken, … 
Deze werkpunten zijn voor sommige jongeren (op indicatie) gekoppeld aan 
een hulpkaart en beloningssysteem, wat vaak een extra motivatie vormt 
om hiermee te oefenen. Zo heeft jouw kind een houvast om stapsgewijs te 
werken in de richting van zijn / haar doelstellingen.
 
Naast het werken met je kind, vinden we ook een actieve medewerking van 
het gezin / de context belangrijk. Om inzicht te krijgen in de problematiek, 
alsook om oplossingen te zoeken voor het probleemgedrag van je kind, 
zien wij jullie, en overige gezinsleden, als belangrijke en onmisbare partners 
bij de behandeling. Daarom hanteren we verschillende methodieken om 
jullie bij de behandeling te betrekken.  Zo kan er tijdens de opname een 
huisbezoek plaatsvinden, of we organiseren een therapeutische sessie met 
jullie als ouders en je kind, of we stellen voor om mee te komen draaien in 
het leefgroepgebeuren.  Het meest voorkomend zijn de gezinsgesprekken.  
Waarop we jullie regelmatig uitnodigen (liefst wekelijks en tijdens de 
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kantooruren), bij één van de gezinstherapeuten.

Wat daar besproken wordt, kan erg verschillen van gezin tot gezin. Ervan 
uitgaande dat uw kind (+12 jaar) dit toelaat, informeren we jullie uitgebreid 
over onze bevindingen op de zorgeenheid. Op deze manier blijf je goed 
op de hoogte van het opnameverloop, terwijl we tegelijkertijd toewerken 
naar het moment waarop jullie de opvoeding van je kind weer (volledig) 
in handen zullen nemen. In dit kader vinden wij het belangrijk dat de 
woensdagnamiddagen en de weekends zoveel mogelijk in het thuismilieu 
worden doorgebracht. Op die manier blijft de band met het thuismilieu 
behouden, kunnen aangeleerde vaardigheden thuis geoefend worden en 
kan de overgang van K-Delta naar huis op het einde van de behandeling 
soepeler verlopen. 

4.3.3   Samenwerking met zelfhulpgroepen en    
  familieverenigingen

Indien je als ouder / betrokken context een vraag hebt naar contact met 
andere ouders die moeilijkheden ervaren, mag je dit altijd aangeven aan de 
psycholoog. Zij zal jullie informeren over de opties. 
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/

4.4   Ontslag en nazorg

Als het einde van de behandeling in zicht komt, worden het ontslag en de 
nazorg voorbereid met het kind / de jongere en ouders. Na ontslag uit het 
ziekenhuis zijn er verschillende mogelijkheden. Er kan een terugkeer naar 
huis volgen, ondersteund door een ambulante begeleiding. Soms is een 
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heroriëntering naar huis niet mogelijk en dient een andere aangepaste 
begeleidingsvorm gezocht te worden. Ook dit verloopt steeds in overleg en 
in akkoord met het kind / de jongere en de ouders.
Het is daarnaast ook mogelijk dat wij – beperkt in tijd - het ontslag nog actief 
opvolgen om de transfer naar de thuissituatie of een nieuwe situatie te 
begeleiden.  Ook dit kan via verschillende methodieken zoals huisbezoeken, 
terugkomdagen, groepsaanbod

5  Afspraken van de zorgeenheid

5.1   Dagindeling

Opstaan  7u30
Ontbijt   8u00
Huishoudelijke taken 8u30, 12u30 en 18u00
Therapie  9u15 -16u15 (KG: 9u15 - 16u30)
Koffiepauze  10u15 en 15u00
Middageten  12u00
Avondeten  17u30
Rustpauze  12u45 -13u30, 18u45 - 19u45 (KG: 13u05 – 13u30,  
   18u45 – 19u15)
Slaapuur  verschilt naargelang de leeftijd van het kind; vraag  
   dit gerust aan de leefgroepbegeleiding

5.2   Bezoek- en weekendregeling

Onze ervaring is dat bezoek en weekend het meest zinvol zijn wanneer 
ouders en kind met elkaar positieve ervaringen kunnen opdoen. In het begin 
van de behandeling is dat soms nog niet het geval. Daarom maken wij graag 
voor ieder kind apart in overleg met de ouders afspraken over een bezoek, 
een weekend of een ‘op en af’ regeling.  
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Bezoekuren zijn voorzien op dinsdag- en donderdagavond van 18u30 – 
20u30.  

Voor de KG is het bezoek van 18u30 tot 19u30 omwille van het slaapuur. 

Op woensdagnamiddag (behalve de eerste woensdagnamiddag van de 
opname) kunnen de kinderen naar huis van 14u00 tot 20u30. Kinderen 
van de KG van 14u00 tot 19u30 omwille van het slaapuur. Op deze manier 
kan het contact met thuis beter behouden blijven en zijn de kinderen in de 
mogelijkheid om eventueel hobby’s (opnieuw) te gaan beoefenen.

Indien jouw kind niet in weekend kan gaan, is er op zaterdag en zondag 
bezoek mogelijk tussen 14u00 – 20.30u (19u30 voor de kinderen van de 
KG).

Wie er op bezoek komt, hoe lang, wanneer en hoe dit bezoek best kan 
verlopen is steeds een voorafgaand onderwerp van gesprek tussen het kind 
/ de jongere en de ouders. 

Ter info ook nog even dit : honden of andere huisdieren zijn niet toegelaten 
bij bezoeken op K-Delta (of op het domein van het ziekenhuis).

5.3   Weekend- en verlofregeling

De weekendregeling ziet er als volgt uit:
• Zaterdag van 14u tot maandag 8u30,
• Dagbezoeken kunnen op zaterdag en / of zondag van 14u
 tot 20u30 (19u30 voor de kinderen van de KG).

‘Het verloop’ van een bezoek of het weekend, kan je bespreken met een 
leefgroepbegeleider bij het terugbrengen van jullie zoon / dochter, of 
uitgebreider bij de gezinstherapeut.
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• De regeling m.b.t. de feestdagen kan je als aparte bijlage vinden bij  
 deze brochure.

Tijdens de schoolvakanties loopt de behandeling van jullie kind gewoon 
door en wordt de ziekenhuisopname niet onderbroken. Mocht er reeds ‘voor 
de opname’ een vakantie of activiteit in de planning staan, bespreek dit dan 
met de kinder- en jeugdpsychiater.

De weekenden en/of dagbezoeken worden door de kinderpsychiaters 
bepaald en kunnen enkel afwijken van de ‘normale regeling’ o.w.v. 
therapeutische redenen.

Voor bepaalde uitzonderingen dient u tijdig contact op te nemen met het 
diensthoofd (089/ 50 91 80) of het adjunct-diensthoofd. 

5.4   Medicatie

Medicatie moet in principe niet van thuis meegebracht worden. Deze wordt 
geleverd vanuit de ziekenhuisapotheek.

Toch vragen wij om medicatie, die jullie zoon / dochter thuis neemt, mee te 
brengen naar het ziekenhuis. Dit kan in de plastiek tas die jullie tijdens het 
intakegesprek mochten ontvangen. Wij brengen zo de medicatie in kaart en 
kunnen, indien nodig, de eerste dag van de opname deze medicatie verder 
geven (tot dat alles uit de apotheek is aangeleverd).

Nadien wordt thuismedicatie terug mee naar huis gegeven (mits akkoord van 
de behandelende arts). 

Soms wordt er door de behandelende kinderpsychiater medicatie 
voorgesteld als extra ondersteuning voor jouw kind. Dit wordt steeds met 
het kind en de ouders overlegd. Alle medicatie wordt op het verpleegbureel 
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bewaard en door verpleegkundigen verdeeld.

5.5   Ziekte

Het is mogelijk dat je kind / jongere zich tijdens de opname ziek voelt. Het 
is belangrijk dat dit gemeld wordt aan de leefgroepbegeleiding. Zij maken 
een afspraak bij de huisarts van het ziekenhuis. Leefgroepbegeleiding gaat 
samen met je kind / jongere naar de dokter en licht ook de ouders in. De 
dokter zal dan het verdere beleid uitstippelen.

5.6   Maaltijden

Met de voedingsdriehoek in het achterhoofd, streven we gezonde en 
gevarieerde voeding na. We stimuleren kinderen / jongeren om minimaal van 
alles te proeven. 

Maaltijden worden volledig door het ziekenhuis verzorgd en er dient dus 
geen voeding van thuis meegebracht te worden. Er mag o.w.v. hygiënische 
redenen geen voeding op de slaapkamer bewaard worden. Snoep mag 
meegebracht worden van thuis of kan hier gekocht worden van het zakgeld. 
Snoep wordt steeds bewaard in een persoonlijk kastje in de leefruimte en 
de snoepmomenten zijn beperkt. Ook gezonde tussendoortjes worden erg 
geapprecieerd.

Pepdranken zijn niet toegelaten.

Meer gedetailleerde info vinden jullie terug in het ‘huisreglement’ dat u via de 
maatschappelijk werker of de leefgroepbegeleiding kan raadplegen.
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5.7   Privacy

Iedereen heeft recht op respect voor zijn / haar privéleven. In dat opzicht 
verwachten we dat informatie over het verblijf op K-Delta over je eigen kind 
of een andere jongere zeker niet openbaar gemaakt wordt via sociale media 
zoals Facebook e.d. 

Gezien onze gebondenheid aan het beroepsgeheim zal nooit informatie 
over je kind gedeeld worden aan relevante anderen (huisarts, CLB-arts, 
hulpverleners …) zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van je 
kind en jullie, als ouders. Bij onenigheid hieromtrent zal dit onderwerp van 
gesprek vormen en trachten we tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Daarnaast zal bij de opname ook aan jouw kind en jullie gevraagd worden 
om al dan niet toestemming (schriftelijk) te geven voor het geval men 
bij een audit (inspectie) inzage zou willen hebben in het elektronisch 
patiëntendossier van jouw kind of een interview met hem / of haar zou willen 
afnemen.

5.8   Samenleven

Tijdens een opname op K-Delta bieden we de kinderen / jongeren 
ondersteuning op verschillende domeinen. Ook seksualiteit, relaties, het 
omgaan met grenzen,… horen hierbij. Bij vragen over of bezorgdheden 
(deze kunnen te maken hebben met gebeurtenissen van voor of tijdens 
de opname) kunnen de kinderen / jongeren op K-Delta terecht bij iemand 
van het team.  Zij gaan dan samen met het kind / de jongere op zoek naar 
antwoorden op zijn / haar vragen of kunnen mee zoeken naar oplossingen 
voor bepaalde problemen. 

Alle dingen die we hierrond bespreken gebeuren met respect voor 
de privacy van het kind / de jongere. Ook jij als ouder kan bij deze 
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gespecialiseerde medewerkers terecht. Vraag ons, zo nodig, wie je over 
bovenstaande vragen best kan aanspreken.

5.8.1   Respect

Naast respect voor elkaar, hechten we ook veel belang aan respect voor 
materialen. Bij bewuste beschadiging van materialen zal hierover steeds 
een gesprek aangegaan worden en wordt er gekeken naar de nodige 
herstellingen. Herstellingen kunnen een financiële vergoeding inhouden. 

5.8.2   Zakgeld

We vragen om bij opname 20 euro aan de leefgroepbegeleiding te 
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overhandigen. Dit geld wordt door hen in een afgesloten kast bewaard. 
Dit ‘zakgeld’ is dus niet in eigen beheer van de jongere (tenzij in het 
behandelplan anders beslist) en is bestemd voor de betaling van 
weekafsluiters, activiteiten, evt. winkelmomenten,… De leefgroepbegeleiding 
noteert alle uitgaven en maakt bij ontslag de eindafrekening voor het kind / 
de jongere en de ouders. Aan beiden vragen we om deze eindafrekening te 
ondertekenen.

5.8.3   Vrije tijd

Boeken, muziekinstrumenten, skateboard, multimedia enzovoort. Dit mag 
je allemaal meegeven, doch alles op eigen risico en liefst geen te grote 
voorwerpen (ze moeten in de slaapkamerkast opgeborgen kunnen worden). 
Mogen wij ook vragen om ‘oortjes’ mee te brengen zodat je zoon of dochter 
muziek kan beluisteren, zonder hierbij groepsgenoten te storen. 
Wij raden je aan om waardevolle voorwerpen thuis te laten. Deze kunnen, op 
eigen risico, in een afgesloten ruimte bewaard worden. Deze ruimte zal door 
de leefgroepbegeleiding enkel in aanwezigheid van het kind / de jongere 
worden geopend. 

5.8.4   Multimedia

Kinderen uit de KG, die een GSM ter beschikking hebben, mogen deze 
gebruiken op hun kamer op de volgende momenten: 18u45 tot 19u15
Jongeren uit de PG en de AG, die een GSM ter beschikking hebben, mogen 
deze gebruiken op hun kamer op de volgende momenten: 12u45 tot 13u30; 
16u15 tot 17u30; 18u45 tot 19u45

Kinderen / jongeren die geen GSM ter beschikking hebben, kunnen het 
vaste toestel gebruiken om 10 minuten te bellen tussen 18u45 (KG: 18u15) 
en 19u45. Kinderen / jongeren met een jeugdrechtbankdossier mogen – 
o.w.v. het niet terugbetalen van de telefoonkosten door de jeugdrechtbank – 



24

jammer genoeg niet bellen met het vaste toestel, tenzij ouders instaan voor 
de kosten. 

Op momenten dat GSM’s niet in gebruik zijn worden deze op de kamer van 
het kind / de jongere bewaard (gesloten kast). 
Tijdens bezoek en W.E., of bij het naar school gaan mag men GSM’s ter 
beschikking hebben.

Op onze dienst is er WIFI beschikbaar voor de kinderen / jongeren. 
De gebruikerspolicy (afspraken en voorwaarden) kan u terugvinden 
bij het aanmelden op het WIFI-netwerk en bij de sociale dienst en 
leefgroepbegeleiding. 

5.9   Diefstal

Wij raden aan om waardevolle voorwerpen thuis te laten. 
Het Medisch Centrum stelt zich immers niet verantwoordelijk voor 
eventueel verlies of diefstal van persoonlijke, waardevolle voorwerpen. 
Laatstgenoemde geldt eveneens voor persoonlijke spullen die door 
kinderen / jongeren aan elkaar uitgeleend worden.

5.10   Orde en netheid

Je zorgt best voor voldoende kleding, zowel voor warme, koude als 
regenachtige dagen. Liefst wordt de was elke week mee naar huis genomen. 
Indien dit niet haalbaar is, bestaat de mogelijkheid de was te laten doen door 
het Medisch Centrum. Hiervoor wordt wel een maandelijkse vergoeding 
gevraagd.  

Ook vragen wij om voldoende gerief voor persoonlijke hygiëne mee te 
geven: handdoeken, washandjes, zeep, shampoo, borstel, tandpasta, 
tandenborstel… Een haardroger is op onze zorgeenheid aanwezig.
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De kinderen / jongeren gaan dagelijks in bad / douche. Ze worden ook 
begeleid in het op orde houden van hun kamer en kasten. 

Tijdens de opname van een kind / jongere op K-Delta verwachten we dat ze 
qua kledij, haartooi en make-up, alsook op vlak van piercings en tattoos niet 
opvallend of aanstootgevend zijn. 

6  Veiligheid

6.1   Veilig klimaat

De veiligheid van alle kinderen moet optimaal gewaarborgd worden. Wij 
respecteren daarom volgende regels: 
• Enkel buiten roken, in open lucht
• Niet prullen aan het branddetectiesysteem
• Voor de 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 brandvertragende materialen
• Op medisch voorschrift (zoals b.v. een allergie) mag een laken en / of
 kussensloop van thuis meegebracht worden
• Kleine elektrische toestellen worden steeds nagekeken door
 de leefgroepbegeleiding alvorens jouw kind deze mag gebruiken,
 grote elektrische toestellen zijn niet toegelaten. Het ziekenhuis
 is niet aansprakelijk voor zelf meegebrachte toestellen. Indien in
 de kamer andere dan de bovenvermelde toestellen of onveilige
 materialen aangetroffen worden zal, om veiligheidsredenen en na
 overleg met jullie als ouders en je kind / jongere, gevraagd worden
 deze te verwijderen. Bij weigering behouden wij ons het recht om
 deze toestellen weg te nemen en in bewaring te houden tot ze terug
 mee naar huis kunnen genomen worden.
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6.2   Roken

Wat het roken betreft voert K-Delta een ontradingsbeleid. Dit wil zeggen dat 
we roken afraden en hiervoor de wettelijke bepalingen volgen. Dus… roken 
kan vanaf 16 jaar. Toch willen we niet dat de focus van behandeling van 
jongeren verschuift naar een rookprobleem of dat het roken de behandeling 
in de weg staat.

In de kindergroep (6 – 12 jaar) en in de pubergroep (12 – 15 jaar) mag er 
niet gerookt worden. In de adolescentengroep (15- 18 jaar) enkel mits 
toestemming van ouders / context.

• Aansluitend: Er kan slechts in beperkte mate en op bepaalde
 tijdstippen, én in open lucht gerookt worden. Over de specifieke
 afspraken zal u geïnformeerd worden bij opname. Sigaretten en
 vuur mag de jongere - gezien de brandveiligheid - in geen geval op
 zak hebben. Deze worden bijgehouden door de
 leefgroepbegeleiding in het verpleegbureel. M.b.t de elektronische
 sigaret, gelden dezelfde regels als bij gewone sigaretten.

6.3   Alcohol en drugs

Op K-Delta mogen geen alcohol en / of andere drugs meegebracht en / of 
gebruikt worden. 

Tijdens de aanwezigheid op K-Delta verwachten we dat de jongere nooit 
onder invloed van alcohol en / of andere drugs zal zijn. Indien dit wel het 
geval is, zullen er, samen met de jongere en de ouders, afspraken gemaakt 
worden en is – naargelang de ernst van de feiten - een eventuele tijdelijke 
‘rust’ (thuis, in een andere voorziening, in een andere zorgeenheid van het 
ziekenhuis) of vervroegd ontslag mogelijk. Ook wanneer de jongere zich 
onttrekt aan drugscontrole kan de opname in vraag gesteld worden. 
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Indien je kind in het verleden of recent drugs gebruikte, vinden we 
het belangrijk om hier samen over te praten. Dit kan steeds bij de 
gezinstherapeut die meer uitleg kan geven omtrent ons drugbeleid.

6.4   Sluiten van deuren van de zorgeenheid 

K-Delta is in principe een open zorgeenheid. O.w.v. veiligheidsredenen (b.v. 
gevaar voor weglopen,…) kan het evenwel gebeuren dat de inkomdeur van 
K-Delta tijdelijk afgesloten wordt.

6.5   Comfortrooms

Een comfortroom is een aparte, aangenaam ingerichte ruimte waar je kind 
naartoe kan wanneer het zich gespannen voelt en tot rust wilt komen. Hij/
zij vindt er allerlei hulpmiddelen om terug tot rust te komen. Op die manier 
proberen we ervoor te zorgen dat je kind 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. 

6.6   Vrijheidsbeperkende maatregelen

Om het fysiek en psychisch welzijn van elk opgenomen kind te kunnen 
vrijwaren, zijn er op onze zorgeenheid afzonderingsruimtes. We proberen de 
afzonderingskamer zoveel mogelijk met een open deur te gebruiken, maar 
wanneer we geen afspraken meer met het kind / de jongere 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 het kind / de jongere zelf en / of anderen in de 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) zelfverwondend gedrag, bij ernstige lichamelijke 
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agressie naar anderen of materialen. In zeer uitzonderlijke gevallen en na 
overleg met de arts kan afzondering gepaard gaan met fixatie (enkel bij 
+ 12-jarigen) ter bescherming van de jongere zelf 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. Van zodra de jongere terug over voldoende 
zelfcontrole beschikt wordt de afzondering beëindigd. Om dit zo snel 
mogelijk te realiseren, zodat een herinschakeling in het dagelijkse leven weer 
haalbaar wordt, gaat de afzondering steeds gepaard met een intensieve 
begeleiding en opvolging. De duur van een verblijf in de afzondering is 
verschillend, maar we streven ernaar deze zo kort mogelijk te houden. 
Ouders worden steeds zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht 
van een afzondering.

Verdere info over afzondering is terug te vinden in het ‘huisreglement’ van 
K-Delta. Ouders / betrokken naasten kunnen aan de leefgroepbegeleiding 
vragen dit reglement in te kijken. 

6.7   Verhoogd toezicht

Veiligheid staat centraal in onze werking. Om de veiligheid van je kind te 
waarborgen, kan het zijn dat de arts beslist om een verhoogd toezicht 
te voorzien voor jouw zoon / dochter. Hierbij horen nog een aantal extra 
afspraken die terug te vinden zijn in het huisreglement en op de kamer.
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7  Praktische informatie

7.1   Persoonlijk linnen

Voor de brandveiligheid worden er binnen het Medisch Centrum Sint Jozef, 
brandvertragende materialen gebruikt, zoals lakens, gordijnen, verven,… . 
Beddengoed (lakens, dekens, kussen, kussenslopen …) is ter beschikking 
op de zorgeenheid en mag o.w.v. brandveiligheid niet door de kinderen / 
jongeren zelf worden meegebracht.
In overleg met het behandelend team mag wel een knuffel meegebracht  
worden.

Op medisch voorschrift (zoals b.v. allergie) mag een laken en / of 
kussensloop van thuis meegebracht worden.

7.2   Post

Uw kind mag post ontvangen, maar van wie en naar wie is onderwerp van 
gesprek tussen kind en ouders.

7.3   Wat neem ik mee van thuis?

• Elektronische Identiteitskaart : deze is noodzakelijk aangezien de  
 administratieve inschrijving in het ziekenhuis elektronisch gebeurt
• Kleefvignet van het ziekenfonds : 2 van het kind zelf en 2 van de
 ouder waar hij /zij is ingeschreven bij het ziekenfonds
• Schoolboeken : we vinden het zeer belangrijk dat jullie kind bij 
 opname alle hand- en werkboeken van de school meebrengt,
 zodat we tijdens de klas- en studiesessies zo efficiënt mogelijk aan
 de schooltaken kunnen werken met als doel de schoolse
 achterstand zoveel mogelijk te beperken
• Laptop (indien beschikbaar) om aan schoolse opdrachten te werken
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• Voldoende ondergoed (7 stuks) + reserve ondergoed
• Onderhemdjes; BH’s
• Sokken (7 paar) + reserve sokken
• 3 pyjama ‘s, nachtkleedjes
• Pantoffels of  slippers + minstens 1 paar schoenen
• Jas
• Sportschoenen, sportkledij, zwemgerief
• 3 korte / lange broeken, 6 t shirts en 6 truien
• Washandjes (7), handdoeken (klein 4 en groot 3 stuks)
• Douchegel & shampoo, tandenborstels (2) en tandpasta, oorstokjes
• Kam, deodorant , nagelknipper
• Haarelastiekjes (meisjes)
• Snoepje, koekje, frisdrank en gezonde tussendoortjes voor tijdens
 de koffiepauze of het snoepmoment ’s avonds
• Kleurtjes, stiften, klein speelgoed, leesboek,…
• Dingen om zichzelf bezig te houden tijdens vrije tijd
• Indien thuis gebruikt: knuffels, maandverband, pampers
• Zakgeld, 20 euro voor activiteiten

8  Jouw mening over onze zorg is belangrijk!

Er komen wellicht heel wat nieuwe dingen op je af. Je zult wat tijd nodig 
hebben om aan te passen aan deze nieuwe situatie. Vraag gerust wat uitleg 
en hulp van ons hierbij. Wanneer je kind / jongere merkt dat jij vertrouwen in 
onze zorgeenheid hebt, zal het ook voor hem / haar gemakkelijker zijn om 
met ons samen te werken.
Wij zullen alles in het werk stellen om je kind /jongere op een aangepaste 
manier verder te helpen.
Je kan bij elk teamlid terecht met je vragen of klachten. Het diensthoofd is 
tevens een aanspreekpunt voor je bekommernissen of klachten over de 
zorgeenheid. 
Ook kan je steeds terecht bij onze externe ombudspersoon, Ingrid Meuwis 
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GSM 0494/30 48 33 (zie info Onthaalbrochure van het Medisch Centrum). 
Wij wensen jou en jouw kind alvast een goede start bij de opname.

De wet van 22 augustus 2002 regelt de ‘rechten van de patiënt’. We vinden 
het belangrijk om ouders / betrokken naasten hierover te informeren. In 
bijgaande folder hebben we alle rechten overzichtelijk op een rijtje gezet. 
Voor meer info kan je steeds terecht bij de behandelend arts of het 
diensthoofd.
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9   Notities
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