CONTACT

Notities

Straat 342 - Psychogeriatrie
T 09 224 83 42 (24 /24 uur bereikbaar)
` dr. Céline Cousaert,
psychiater, medisch diensthoofd
` Darianne Spittaels
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BEZOEKUREN

Psychogeriatrie
infobrochure

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN, FAMILIE
EN DOORVERWIJZERS

WAT IS PSYCHOGERIATRIE?

VOOR WIE?

VISIE

We richten ons op oudere patiënten met

Voor oudere patiënten

` We betrekken de patiënt en familie in

psychische of cognitieve problemen.
Opnames zijn steeds vrijwillig binnen een
beschermende omgeving.
Het team op de afdeling bestaat uit
psychiaters en neurologen, geriatrisch en
psychisch verpleegkundigen, psychologen,
ergotherapeuten, kinesisten en sociaal
assistenten.
Tijdens de opname streven we naar een
totaaldiagnose en een doelgericht plan
voor de behandeling.
We staan garant voor een warme en
integrale zorg.

` met psychiatrische ziektebeelden
waarbij het wenselijk is om de
medicatie op punt te stellen.
` die een diagnose wensen omwille van
een achteruitgang van het geheugen.
Voor deze diagnose kunnen we beroep
doen op onder meer medische
beeldvorming, observatie en
neuropsychologische testen.
` met dementie waarbij een gedragsverandering werd vastgesteld die een
specifieke aanpak vereist

het uitwerken van het zorgtraject.
` Een gespecialiseerde dienst met
deskundig opgeleid personeel
` Een veilige en geborgen afdeling
` Inzetten op sociale activatie
` De aanpak is gericht op het zoveel
mogelijk behouden van
zelfstandigheid.
` De waardigheid van de patiënt staat
centraal.
` Toegankelijke zorg
` Zorg op maat
` Sterke multidisciplinaire samenwerking

Enkel voor mobiele patiënten
De patiënten moeten mobiel en goed te
been zijn zodat ze kunnen deelnemen aan
het therapieaanbod.

` Een gestructureerde instelling
` Goede positionering binnen het zorgaanbod

DOEL VAN DE OPNAME
De opname is gericht op ontslag met
terugkeer naar huis of naar een thuisvervangend omgeving als blijkt dat thuis
wonen niet meer mogelijk is.

HOE KAN JE BIJ ONS TERECHT?
Aanmelden voor opname kan
` via de website www.janpalfijn.be,
bij onze diensten, psychogeriatrie
` telefonisch via 09 224 83 42

Dringende opnames
verlopen via de
dienst Spoed.

