Partners in de zorg
TEPSIE Genk:
089 32 51 51 (kortdurend traject)

PZ Asster:
011 78 80 11 (langdurig traject)

Medisch centrum Sint-Jozef:
089 50 91 11 (langdurig traject)

Katharsis:
011 27 27 82 (langdurig traject)

Ambulante centra
CAD Limburg 011 27 42 98

Drugslijn

Contactgegevens PAAZ:
Algemene contactgegevens PAAZ
Tel: 011 71 57 00
Fax: 011 71 56 77
Afdelingspsychiaters
Dr. Sven Estercam
Dr. Gert Neirinck
Dr. Eva Vansummeren
Hoofdverpleegkundige
Kristof Vandingenen

078 15 10 20
De DrugLijn is voor iedereen toegankelijk en voor
alle vragen over drank, drugs, pillen, gokken en
gamen. Het gesprek is vertrouwelijk en anoniem.
We adviseren je om zo snel als mogelijk contact te
leggen met onze partners om de overbruggingsperiode zo kort mogelijk te houden.
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DRUGSWIJZER

Voor de aanpak van je drugprobleem bieden we
op de PAAZ van het Sint-Franciscusziekenhuis een
kortdurende opname aan van maximaal 10 dagen.
De focus ligt op de fysieke ontwenning. Samen met
jou zoeken we naar gerichte behandelmogelijkheden
residentieel of ambulant.

Spoedafdeling

Wachtlijst

PAAZ

Na je aanmelding op de spoedafdeling voor ontwenning van drugs, volgt een gesprek met de spoedverpleegkundige en spoedarts. Zij informeren je na
overleg met de psychiater over de verdere planning.

Een opname op de PAAZ is niet onmiddellijk mogelijk
maar je gegevens worden genoteerd op de wachtlijst
We verwachten dat je hiervoor wekelijks op maandag
tussen 09u00 en 10u00 contact opneemt met de
PAAZ-afdeling.
Het is noodzakelijk om je telefoonnummer door
te geven zodat we je steeds kunnen contacteren
als er plaats vrij komt. Omdat de wachttijd moeilijk
voorspelbaar. is, geven we de contactgegevens van
de andere partners mee in deze folder.
Indien je ons niet wekelijks contacteert, gaan we
ervan uit dat je geen interesse meer hebt of elders
hulp hebt gevonden en wordt je van de wachtlijst
gehaald.

Voor patiënten met een druggerelateerde problematiek wordt op de PAAZ een behandelcontract
opgesteld bij opname. Je wordt geïnformeerd over de
regels rond verblijfsduur en bezoek en je engageert je
om deze afspraken na te leven tijdens je opname.

Als de opname kan doorgaan, volgt een bloedname,
EKG (elektrocardiogram) en drugsscreening. Na deze
standaardonderzoeken op de afdeling spoedgevallen,
wordt je begeleid naar de PAAZ- afdeling.
Indien een opname niet mogelijk is, kom je op
een wachtlijst. In deze drugswijzer krijgt u verder
informatie over de werking van deze wachtlijst.

De behandelende psychiater bespreekt samen met
jou de verdere behandelmogelijkheden.
Indien
nodig wordt medicatie gestart als ondersteuning in je
ontwenningsproces.
De contacten met externe zorgverleners, zowel voor
een langdurige opname als bij ambulante nazorg,
worden gelegd tijdens deze opname. De nodige
wachtperiode hiervoor dien je thuis te overbruggen.

