
Onthaalbrochure 
Het Psychiatrisch Aanbod in het 

Algemeen Ziekenhuis



Welkom

Beste patiënt,

Het multidisciplinair team van de PAAZ heet je van harte welkom op onze 

psychiatrische afdeling in het Sint-Franciscusziekenhuis. Je krijgt de eerste 

momenten van je opname vele indrukken te verwerken. Waarschijnlijk zit 

je met een aantal vragen waarop je graag een antwoord zou willen vinden. 

Deze brochure helpt je alvast op weg. Natuurlijk kan je steeds

bij de verpleging terecht voor bijkomende informatie. Het verpleegkundig

personeel tracht je te helpen en te begrijpen in deze moeilijke periode

en zal de schakel zijn tussen jou, de  verschillende hulpverleners en 

het zorgaanbod.

Je doorloopt tijdens je verblijf een traject van instabiliteit naar 

stabilisatie of verandering in jouw persoonlijke situatie. Het is de 

bedoeling dat je tijdens jouw genezingsproces actief kan mee werken.

Dit kan door middel van de bestaande behandelingsmogelijkheden,

die vooral in groep verlopen, maar ook individueel.

Gedurende de eerste dagen van de opname vindt er een individueel gesprek 

met de psychiater, psycholoog en verpleging plaats. Deze formuleren samen 

met jou de behandelingsdoelstellingen.

Om je opname vlot te laten verlopen, vragen wij jou om deze brochure door 

te nemen naast het huishoudelijk reglement dat je kan terugvinden op de 

afdeling.

Het team wenst je een aangenaam verblijf en bij problemen kan 

je naast de verpleging ook terecht bij de hoofdverpleegkundige, 

Kristof Vandingenen.



Leefregels op de afdeling

•  De PAAZ is een open afdeling. Dit wil niet zeggen dat je zomaar in  

    en uit kan lopen. Er wordt gevraagd de afdeling enkel te verlaten 

    tussen 12u00 en 13u00 en na 16u00 tot 20u30. Gelieve steeds aan 

    de verpleging te melden als je de afdeling verlaat. 

•  Meegebrachte medicatie en voedingssupplementen worden steeds 

    afgegeven aan het verpleegkundig team. Hierop kan controle uitgevoerd                     

    worden. Medicatie wordt steeds in het bijzijn van een verpleegkundige 

    ingenomen. 

•  Het gebruik van alcohol, cannabis en andere drugs zijn verboden 

    tijdens de behandeling en het gebruik of bezit ervan kan aanleiding 

    geven tot onmiddellijk ontslag.

•  Screenings op drug- en alcoholgebruik zijn steeds mogelijk.

•  Roken is enkel toegelaten in het afdelingstuintje. Op de kamers en in 

    andere ruimtes heerst een strikt rookverbod!

•  Voor de goede gang van zaken vragen wij respect voor de privacy 

    van de medepatiënten. Kamerbezoek bij medepatiënten is niet 

    toegelaten.

•  Je staat zelf in voor de orde op de kamer. Op dinsdag krijgen de 

   kamers van 725 tot en met 736 proper linnen en op donderdag zijn 

    dit de kamers 737 tem 747. Je wordt geacht dit zelf te doen in kader  

    van zelfredzaamheid en activatie.

•  De gezamelijke ruimtes houden de groepen samen op orde. 

    De S-groep neemt de eetruimte op zich en de C-groep het tuintje.



Leefregels op de afdeling

•  Tijdens het weekend is er geen therapie en bestaat de mogelijkheid om

    naar huis te gaan. Dit wordt aangevraagd in de weekendplanning en moet

    goedgekeurd worden door de dokter. Tijdens het weekend is er de moge-

    lijkheid om twee aparte dagen naar huis te gaan, telkens binnen volgende  

    uren: 09u00 en 20u00.

•  Op woensdag kan je in de namiddag op KVO (korte verblijfsonderbreking)    

    van 13u00 tot 20u00 gaan mits toestemming van de behandelende 

    psychiater.

•  Tijdens weekenden wordt er geen eten bewaard omwille van hygiënische

    redenen. De keuken kan gebruikt worden tot 19u00 en wordt nadien 

    opgeruimd door de gebruiker(s).

• Het bestellen en laten leveren van maaltijden kan niet na 20u00!

•  Het gebruik van multimedia is mogelijk via de gratis wifi. Indien je radio, 

    laptop, I-pod en dergelijke meebrengt, ben je er zelf verantwoordelijk voor.    

    Wees alert en laat niets rondslingeren.

•  Het domein van het ziekenhuis mag niet verlaten worden zonder toe- 

   stemming van de psychiater.



Voorstelling van het behandelteam

Psychiaters 

 Dr. Sven Estercam (medisch diensthoofd)

 Dr. Gert Neirinck

 Dr. Eva Vansummeren

Verpleging 

 Kristof Vandingenen (hoofdverpleegkundige)

 Team van verpleegkundigen

 Zorgkundige

 Studentverpleegkundigen

Psychologen  

 Karen Willems

 

Ergotherapeuten  

 Michelle Mallet

 Goele Vandekerkhof

Kinesitherapie   

 Team voor ambulante kiné en revalidatie

Sociale dienst  

 Caroline Van Sweevelt

 Kelly Bloemen



Dagindeling

07u30     Opstaan/wekken

07u30 - 08u00  Persoonlijke hygiëne

08u00 - 08u45     Ontbijtmoment (refter)

09u15 - 11u45   Therapieprogramma

12u00    Middagmaal (refter)

12u30 - 13u00  Pauze of rustmoment

13u00 - 16u00   Therapieprogramma

16u00 - 20u00   Bezoekmogelijkheid

17u30 - 18u00   Avondmaal (refter)

Vanaf 21u00   Rust/stilte/afhalen nachtmedicatie

23u30 tot 7u00    Nachtrust

Uitzonderingen:
o Tijdens weekend- en feestdagen is er de mogelijkheid om uit te 

   slapen tot 11u00.

o Tijdens weekend- en feestdagen kan het ontbijt genuttigd worden tot 

   10u00.

o Vrijdag- en zaterdagavond kan de nachtrust uitgesteld worden tot   

   00u30.

Medicatie wordt na elke maaltijd en tussen 21u00 en 23u00 zelf 
afgehaald in het verpleeglokaal!



Therapieprogramma

Een uitgebreid therapie-aanbod is een onderdeel van je behandeling.

Hierdoor kan je actief meewerken aan je herstel en behandelplan.

Ons programma bestaat uit 3 therapiegroepen:
• de oriëntatiegroep (O-groep)

• de stabilisatiegroep (S-groep)

• de copinggroep (C-groep)

Allereerst start je in de oriëntatiegroep. 

Dit programma is minder intensief gezien er de eerste dagen van 

opname vaak onderzoeken gepland zijn. Daarnaast wil het team je de 

nodige rust en mogelijkheid bieden om te acclimatiseren op onze afdeling.

De overgang naar de andere groepen wordt besproken tijdens de team-

vergadering en/of individueel met de psycholo(o)g(e). 

Om naar een andere groep te kunnen overgaan verwachten we:

•  een zekere mate van stressbestendigheid

•  een regelmatige therapiedeelname

•  een motivatie voor behandeling

Uitleg over het therapieprogramma kan je bij de 
verpleging vragen.



Therapieprogramma 
oriëntatiegroep

Uren MA DI WO DO VR

09u15 Ergo 2 Ergo 2
Dag-

bespreking
Dag-

bespreking
Ergo 2

10u15 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze

10u45
Dag-

bespreking
Ergo 2 Ergo 1 Ergo 1

11u45
Middag-
pauze

Middag-
pauze

Middag-
pauze

Middag-
pauze

Middag-
pauze

13u00

14u00

15u00
Bewegings-

therapie



Therapieprogramma 
stabilisatiegroep 

Uren MA DI WO DO VR

09u15
Weekend

bespreking
Ergo Ergo Ergo

Weekend
planning

10u15 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze

10u45
Vrijetijds- 

begeleiding
Ergo

Groeps-
therapie

Maat-

schappelijke

vorming

11u45
Middag-
pauze

Middag-
pauze

Middag-
pauze

Middag-
pauze

Middag-
pauze

13u00
Ergo

   13u30 -   
   14u30

Groeps-
therapie

   13u30 -   
   14u30

Ergo

14u00 Sport

15u00
Bewegings-

therapie
Patiënten-

begeleiding



Therapieprogramma 
copinggroep 

Uren MA DI WO DO VR

09u15
Weekend

bespreking
Groeps-
therapie

Ergo Ergo
Weekend
planning

10u15 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze

10u45 Assertiviteit Sport
Patiënten-

vergadering
Ergo Ergo

11u45
Middag-
pauze

Middag-
pauze

Middag-
pauze

Middag-
pauze

Middag-
pauze

13u00
Ergo

tot 14u30

Groeps-
therapie

    13u30 -    
    14u30

14u00

15u00
Bewegings-

therapie
Vrijetijds- 

begeleiding



Psychiater

De psychiater is de hoofdbehandelaar. Hij is verantwoordelijk

voor de behandeling gedurende je verblijf op de PAAZ. De psychiater

doet het opnamegesprek (op de afdeling).

Hierbij wordt de hulpvraag van jou geformuleerd en worden eerste 

afspraken gemaakt over: 

• bloed- en urineonderzoek          • lichamelijke en technische onderzoeken

• medicatie                                     • deelname aan het therapieprogramma.

Tijdens de opname zal de psychiater meermaals individuele gesprekken 

met je hebben. Dit kan op vraag van jezelf of op vraag van de psychiater. 

In overleg met het team wordt de behandeling aangepast indien nodig.

In de ontslagfase regel je samen met de psychiater de nazorg die  

nodig is.

Via de verpleging kan je een gesprek bij de psychiater aanvragen. 

Aanwezigheid psychiaters: 

Voormiddag
09u00 - 12u00

Namiddag
12u00 - 16u00

Maandag
Dr. Neirinck

Dr. Vansummeren
Dr. Estercam

Dinsdag Dr. Estercam

Woensdag
Dr. Neirinck

Dr. Vansummeren

Donderdag Dr. Estercam



Psycholoog

Waarvoor kan je bij de psycholoog terecht?
- Wanneer je in de knoop zit met bepaalde gevoelens. 

   Bijvoorbeeld: verdriet t.g.v. een verlies, angst van bepaalde voorwerpen of  

   plaatsen, schuldgevoelens die je niet loslaten, je gemakkelijk geïrriteerd   

   voelen...

- Wanneer je bepaalde gedachten niet kan loslaten

 Bijvoorbeeld: jezelf of andere kwetsen, steeds aan dezelfde dingen

  moet denken.

- Wanneer bepaalde gedragingen jezelf of andere schade berokkend

 Bijvoorbeeld: gebruik of misbruik van alcohol of medicatie, agressieve 

  uitbarstingen, de drang om bepaalde zaken te doen, de dwang steeds 

  dezelfde handelingen te moeten stellen,..

- Wanneer je relatie met je partner of kinderen dreigt scheef te groeien 

   Bijvoorbeeld: escalerende ruzies, seksuele moeilijkheden, opvoedings-  

   problemen, ...

- Wanneer je specifieke klachten hebt 

  Bijvoorbeeld: pijn-, slaap-, eetproblemen, ... .

Hoe is de psycholoog te bereiken?
Elke werkdag tussen 09u00 - 17u00.

Aarzel niet om via de verpleging een afspraak te regelen.

Indien de psycholoog niet onmiddellijk beschikbaar is, zal hij/zij een 

afspraak met je vastleggen zodat er voldoende tijd en

ruimte is om bij je moeilijkheden stil te staan.

Overige informatie
Een afspraak bij de psycholoog levert geen extra kosten op. 

Het is inbegrepen in de ligdagprijs.

Op vraag van de behandelende geneesheer kan je uitgenodigd worden

om deel te nemen aan een testdiagnostisch onderzoek. Bepaalde groeps-

activiteiten worden door de psychologen georganiseerd.



Ergo 

De ergo wordt geleid door een ergotherapeut. De ergotherapie biedt een 

zeer ruim gamma aan therapeutische keuzes:

• creatieve sessies;

• leren omgaan met vrije tijd en ontspanning;

• gevoelens en beleving leren uitdrukken via materialen en 

  groepsactiviteiten.

De ergotherapeut tracht zoveel mogelijk rekening te houden met je

persoonlijke mogelijkheden en interesses. Daarnaast kan er een

persoonlijke interesselijst ingevuld worden. Op deze manier kan er 

gezocht worden naar gerichte hobby en/of ontspannings-

mogelijkheden bij je in de buurt.  

Sociale dienst
Een ziekenhuisopname kan aanleiding geven tot allerlei problemen op 

familiaal, financieel of sociaal vlak. Daarom is het aangeraden

om bij een aantal vragen en/of problemen beroep te doen op een

maatschappelijk assistent(e) of een sociaal verpleegkundige. De 

maatschappelijk werkers kunnen samen met jou zoeken naar een antwoord 

op je vragen en je de weg wijzen naar een oplossing voor jou problemen.

Je kan bij hen terecht voor:

• Informatie (o.a. ziekteverzekering, hospitalisatieverzekering, …)

• Voorzieningen buiten het ziekenhuis (bv. thuisverpleging, rustoorden, 

  hersteloorden, warme maaltijden,…) 

• Materiële en praktische hulpmiddelen via uitleendiensten 

  (o.a. rolstoelaanvragen, prothese,…)

• Vragen rond financiële, administratieve, juridische aspecten 

  (o.a. pensioen, bewindvoering)

• Ondersteuning en begeleiding (patiënt en familie)

Je kan de sociale dienst bereiken via 
de verpleging van de afdeling.



Pastorale begeleiding 

Er is een katholieke pastorale dienst aan het ziekenhuis verbonden. 

Jean Martens, diaken, is beschikbaar voor een gesprek en/of bezoek.  

Je spreekt dit best af via de verpleging.

Tijdens het weekend (op zondag om 10u00) en christelijke feestdagen is 

er een viering in de ruimte voor stilte en gebed van het ziekenhuis. 

De ruimte voor stilte en gebed vind je op de 2de verdieping.

De communie wordt op vraag op de kamer gebracht op dinsdag, 

donderdag en zondag in de late voormiddag.

Patiënten kunnen vrij kiezen of zij een beroep willen doen op de 

pastorale dienst van het ziekenhuis. Als je graag contact hebt met een 

bedienaar van een andere godsdienst of van jouw persoonlijke levens-

beschouwing dan kan je via de verpleging daarover informatie vragen.



Sociale contacten

Bezoekuren  
Maandag, dinsdag, donderdag: vanaf 16u00 tot 20u00

Woensdag, vrijdag: vanaf 14u00 tot 20u00

Zaterdag en zondag: vanaf 11u00 tot 20u00

Het is belangrijk voor de rust op de afdeling en het welzijn van de 

andere patiënten deze uren strikt te respecteren.

Telefoon 

Indien je gebruik wenst te maken van het telefoontoestel op de kamer, dien 

je dit te melden aan het onthaal. Je ontvangt een prepaid telefoonkaart 

waarvoor je €5 betaald. Telkens wanneer je telefoneert, wordt het bedrag 

afgetrokken van dit beltegoed. Je kan indien nodig dit bedrag bijladen aan 

het onthaal, het resterende tegoed wordt NIET terugbetaald.

Post 
Op alle verpleegeenheden wordt dagelijks de post gebracht. Deze

 wordt je door de verpleging overhandigd.

Adres van het ziekenhuis   
Sint-Franciscusziekenhuis

PAAZ

t.a.v. ( naam + voornaam )

Pastoor Paquaylaan 129

3550 Heusden-Zolder 

Tel 011 71 57 00

Uitgaande post kun je versturen via de postbus aan de ingang van het 

ziekenhuis.

Aangetekende zendingen of postwissels (pensioen) worden door de postbe-

ambte rechtstreeks aan jou bezorgd.



Ontspanning - vrije tijd 

Dagbladen en tijdschriften
Deze kan je kopen in de cafetaria.

Televisie
Op de afdeling staan 3 T.V.-toestellen beschikbaar in de 

gemeenschappelijke ruimtes. T.V. kijken kan buiten de therapie-uren.

Video/DVD
Tijdens het weekend is er de mogelijkheid om een DVD te bekijken 

op de afdeling. Dit kan je aan de verpleging vragen.

Patiëntenbibliotheek 
De patiënten die tijdens hun verblijf graag een boek lezen, kunnen 

beroep doen op de ergo. Een kleine verzameling boeken wordt ter 

beschikking gesteld. Voor elke boek wordt een waarborgsom van 

1 euro gevraagd. Iedere patiënt draagt de verantwoordelijkheid 

voor de geleende boeken. Zij moeten voor ontslag ten laatste op 

vrijdagvoormiddag teruggebracht worden.

Internetgebruik
Binnen het SFZ is er gratis toegang tot het draadloze internet. Je 

kan een persoonlijke internetcode aanvragen aan de dienst onthaal.

Op de afdeling bestaat de mogelijkheid om buiten de therapie-

uren gebruik te maken van het internet met je persoonlijke PC. 

Multimedia-apparatuur kan niet in bewaring gegeven worden.  

Elke kamer is  uitgerust met een kluis, enkel voor kleine spullen. 

De afdeling is niet verantwoordelijk voor diefstal!   



Ontspanning - vrije tijd 

Rookgebeuren
Roken kan alleen in het voorziene afdelingstuintje. Omwille van de privacy 

voor onze patiënten wordt hier geen bezoek toegelaten. Je kan met je be-

zoek naar de voorziene ruimte in het bezoekerscafetaria gaan.

Cafetaria 

Maandag t.e.m. vrijdag van 08u30 tot 20u30.

Zaterdag, zondag en feestdagen van 11u30 tot 20u30.

Tussen 12u00 en 13u00 en na de therapie-uren kan je naar de 

cafetaria gaan. Koffie, thee en koude dranken worden hier 

aangeboden naast snacks, snoepgoed, tijdschriften en kranten. 

Roken is hier toegelaten in een voorziene ruimte.

DIVERSEN
Frisdranken

Patiënten kunnen dagelijks tussen 12u00 en 13u00 frisdrank  (1 liter cola, 

water, limonade) kopen in het personeelscafetaria aan een  democratische 

prijs.

Betalen kan enkel met bancontact.



Ontspanning - vrije tijd 

Verzekering tegen diefstal
We raden je aan om geen waardevolle voorwerpen mee te brengen.

Het ziekenhuis is immers niet verantwoordelijk voor diefstal, 

beschadiging of verlies. Voorwerpen als een draagbaar Dvd-speler,

laptop, I-pod, etc… zijn liever niet aanwezig op de afdeling. 

Indien je toch niet zonder kunt en ze laat meebrengen, ben je zelf 

verantwoordelijk!

Je kan waardevolle voorwerpen niet in bewaring geven bij de 

verpleging. Enkel de geldbeugel kan bewaard worden! Achtergelaten

voorwerpen, bagage en dergelijke kan men binnen de 14 dagen 

ophalen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies.

Na deze periode worden de voorwerpen vernietigd!

Rijgeschiktheid
Voor informatie betreffende de wetgeving kan je terecht bij de behandelend 

geneesheer of op de volgende website:    

 http://verkeerweb.be/rijbewijs/rb_bijl6.pdf

Een exemplaar van de tekst stellen wij graag ter beschikking.

Wij wensen je een spoedig herstel, 
vanwege het PAAZ-team.



Ontslagprocedure en nazorg

Tijdens de opname wordt een behandelingplan met doelstellingen 

opgesteld. Hierbij komt ook de nazorg uitgebreid aan bod. 

Problemen oplossen vergt tijd en een aantal zaken dienen na de 

opname op de PAAZ verder opgevolgd te worden.

Verschillende mogelijkheden worden bekeken in overleg met de 

behandelende psychiater en het team.

Psychiatrisch ziekenhuis 
Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is aangeraden wanneer de   

toestand waarin je je bevindt langdurig en intensief opgevolgd moet 

worden. Of indien je meer nood hebt aan gespecialiseerde hulp is een lang-

duriger opname aangewezen. 

Dagziekenhuis
Het dagziekenhuis van het Sint-Franciscusziekenhuis biedt meer gespecia-

liseerde hulp aan in vier groepen waarbij de behandeling gebeurt op 1 of 2 

dagen per week van 09u00 tot 16u00. 

Hiervoor wordt een intake procedure gevolgd.

Poliklinische / ambulante opvolging
Wanneer minder intensieve opvolging nodig is, kan je terecht op de raadple-

ging van het Sint-Franciscusziekenhuis voor opvolging door een psychiater 

of psycholoog. Gezien er soms wachtlijsten zijn, kan een verwijzing naar 

een collega buiten het ziekenhuis voorgesteld worden.

Wanneer een ontslag gepland wordt, zal op de dag van ontslag een medi-

catielijst met de tijdstippen en wijze van inname meegegeven worden. De 

huisarts zal eveneens op de hoogte gebracht worden over de reden van op-

name en  behandeling. Gelieve er dan ook voor te zorgen dat de gegevens 

van uw huisarts gekend zijn.
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