Wat kost dagtherapie?
Daghospitalisatie wordt maandelijks gefactureerd.
De dagprijs is afhankelijk van een aantal zaken en
ligt tussen een minimum bedrag van 2 euro en een
maximum bedrag van 10 euro.
Inlichtingen in verband met persoonlijke bijdrage
en factuur kan je verkrijgen op de dienst facturatie
van het ziekenhuis.
Een parkeerticket is gratis te verkrijgen bij de
verpleging.

Contact
Je kan de afdeling in noodsituaties bereiken:
Sint-Franciscusziekenhuis
P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden – Zolder
Telefoon: 011 71 57 03
Gelieve de verpleegkundige Ann, Manuel
of Goele op bovenstaand telefoonnummer
te contacteren op vrijdag …… / ..... /…….
tussen 14u30 en 15u00 of 16u en 16u30.

Controle voor je vertrekt
naar daghospitalisatie?
• Meet je koorts en heb je boven 37,6 blijf je thuis.
• Indien één van de hoofdsymptomen als hoesten,
kortademigheid, pijn op de borstkas, acute
geur- en smaakverlies (zonder duidelijke
oorzaak.) zich voordoen.

OF
• Minstens twee van de volgende symptomen:
koorts, spierpijn, vermoeidheid, keelpijn,
waterige diarree zonder duidelijke
oorzaak, acute verwardheid, plotse val zonder
duidelijke oorzaak.

LATEN SCREENEN, GEEN DEELNAME
AAN DAGHOSPITALISATIE!
OF
• BIJ VERERGERING van chronische respiratoire
symptomen (COPD, astma, chronische hoest, …)
NEEM JE CONTACT OP MET JE HUISARTS.
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Dagtherapie

Aangepast therapieprogramma
& afspraken naar Covid-19

WAT IS DAGTHERAPIE?

IN WELKE GROEP KAN JE
TERECHT?

WELKE AFSPRAKEN ZIJN
ER?

In de dagtherapie bieden we een
groepstherapeutisch programma aan, van één
of twee halve dagen per week, waarbij we je
ondersteunen om problemen in het dagelijks
functioneren aan te pakken.

Mensen met stemmingsstoornissen en/of
angstklachten.

• Je wordt 1 voormiddag (09u - 12u) en 1
namiddag (13u30 - 16u) verwacht.
Je meldt je telkens aan via de inschrijvingskiosk
in de inkomhal. Hiervoor heb je je paspoort
nodig. Vervolgens ga je naar het onthaal en krijgt
hier je een identificatiebandje.
• Alle sessies gaan door in groep. De inbreng van
elk groepslid bevordert het therapeutisch proces.
Het groepsgeheim dient gerespecteerd te
worden.
• Wens je een gesprek, voorschrift of andere
administratie van je behandelende arts, kan je dit
zelf aanvragen vóór 9u00 bij de verpleegkundige.
• Bij afwezigheid verwittig je de verantwoordelijke
verpleegkundige op het nummer: 011 71 57 03,
tussen 8u45 - 9u00. Je brengt de volgende
deelname een wettig afwezigheidsattest mee.
Indien je 2 opeenvolgende therapiedagen
niet verwittigd word je uitgeschreven.
• Ontslag gebeurt steeds in overleg met het team.
Ook onregelmatige afwezigheden kunnen leiden
tot ontslag.
• We raden aan geen waardevolle voorwerpen
mee te brengen. Het ziekenhuis is niet
verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of
verlies.
• Om contacten tot een minimum te beperken
blijf je tijdens de pauze in het therapielokaal
waar je gratis koffie of water kan verkrijgen.
Roken mag enkel tijdens de pauze, buiten
in de rokerscabine (parking). Alcohol, drugs en
energiedranken zijn verboden.
• Na de sessie dien je je stoel te ontsmetten.

Aan de hand van doelstellingen stellen we je
persoonlijk behandelplan op. Dit wordt verder
geconcretiseerd tijdens je opname. Verder
worden deze doelstellingen op regelmatige basis
geëvalueerd waarbij het team gerichte feedback
terugkoppelt.
Er wordt dan bekeken of verdere behandeling
aangewezen blijft.
Je wordt begeleid door een multidisciplinair team.
Psychiater: Dr. Eva Vansummeren
Psycholoog: Cindy Schultz
Verpleegkundigen: Ann, Goele, Manuel
Ergotherapeuten: Goele, Michelle
Sociale dienst: Caroline, Kelly
Ons therapieprogramma en afspraken zijn
aangepast naar aanleiding van Covid 19.

Als wisselende stemmingen, depressieve klachten
of angstproblemen je leven beheersen dan kan
je terecht op maandag en donderdag (D-groep).
Behandeltermijn maximum 6 maanden. (Evaluatie
na 4 maanden)

Mensen die het moeilijk hebben om hun
dagelijkse leven te organiseren.
Is het moeilijk je dagelijkse activiteiten te
organiseren; je vrije tijd in te vullen of kan je
moeilijk contacten met anderen aangaan, dan
kan je terecht op dinsdag en vrijdag (R-Groep).
Behandeltermijn maximum 4 maanden.

Mensen met een afhankelijkheidsprobleem.
Heb je een probleem met alcohol, medicatie of
gokken dan kan je terecht op dinsdag en vrijdag
(A-Groep). Behandeltermijn maximum 6 maanden.

Mensen die hun stabiliteit willen bewaren.
Deze mensen komen in daghospitalisatie op
woensdag om na een psychotisch episode verder
begeleid en opgevolgd te worden (S-Groep). De
behandeltermijn wordt individueel bepaald.

