BEHANDELUNITS
De werking is gecentreerd rond een drietal doelgroepen:
1. Oriëntatiegroep
Het betreft hier de patiënten die recent opgenomen
zijn. Het functioneren van de patiënt en de problemen worden in kaart gebracht.
2. Stabilisatiegroep
Hier ligt de doelstelling op het stabiliseren van de
crisis. Therapeutische doelstellingen naar verandering zijn minimaal.
3 Copinggroep
De primaire doelstelling is hier het anders leren
omgaan met … . Dit wordt heel breed geïnterpreteerd. Het bevat dus zowel veranderingen op
experiëntieel, inzichtelijk, gedragsmatig als op
relationeel vlak.
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De paaz-afdeling
011 71 57 00

VOORSTELLING VAN DE
DIENST
De PAAZ is een acute psychiatrische opname
afdeling voor volwassenen. De PAAZ heeft een
fundamentele functie binnen de totaliteit van de
geestelijke gezondheidszorg. De afdeling is erkend
voor 35 A-bedden, 8 A1-bedden en 2 A2-bedden,
met een opnameduur van maximum 6 weken.
De PAAZ-afdeling vertrekt vanuit een ambulante
behandelingsvisie. Men streeft ernaar om de
patiënt zo snel mogelijk naar zijn vertrouwd milieu
te oriënteren.
Het Psychiatrisch Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis heeft 4 basisfuncties:
urgentiepsychiatrie,
kortdurende behandeling,
liasionpsychiatrie,
ambulante zorgverlening.

HET PSYCHIATRISCH
AANBOD

BEZOEKUREN

1. De urgentiepsychiatrie
Deze bestaat uit dringende psychiatrische hulpverlening en intensieve psychiatrische crisiszorg.

Maandag, dinsdag en donderdag:
16u00 tot 20u00

2. Kortdurende behandeling
Hier wordt de patiënt intensief geobserveerd. Aan
de hand van onderzoeken en gesprekken met
verschillende teamleden wordt een behandelplan
opgesteld.

Woensdag en vrijdag:
14u00 tot 20u00

3. Liaisonpsychiatrie
Een psychiatrisch consult en begeleiding
kan aangeboden worden aan patiënten die
opgenomen zijn op een andere afdeling met
psychosomatische/psychiatrische problematiek.
4. Ambulante zorg
Deze functie kan omschreven worden als: het
aanbieden van diagnostiek, oriëntatie, behandeling
en begeleiding van patiënten met een psychiatrische problematiek via een ambulante vorm.

Zaterdag, zon- en feestdagen:
11u00 tot 20u00

