Aanbod

Tijdens de opname?

Na de opname?

Het psychiatrisch aanbod binnen het

Vanuit een totaalvisie naar je persoon

Op basis van je individueel traject

ziekenhuis bestaat uit een verblijfs-

wordt er tijdens de opname een indi-

doen we je een voorstel tot nazorg

afdeling voor kortdurende opname

vidueel traject afgestemd naar jouw

binnen de ambulante of residentiële

(PAAZ –afdeling) en een ambulante
werking.

noden. Dit gebeurt door:

hulpverlening.

•

Individuele begeleiding door een
verpleegkundige en psycholoog

Opname-afdeling
De opname afdeling (PAAZ) is een
open afdeling voor volwassenen (van-

•

ling aan de hand van verschillende
•

Opvolging door psychiater en indien nodig medicamenteuze ondersteuning

•

Aangepast therapieprogramma: dit

Opname?

kan bestaan uit ergotherapie, be-

Een opname kan tot stand komen:

ken en individuele gesprekken bij

•

Via doorverwijzing van de huisarts, psychiater of andere hulpverleningsinstantie

•

Via poliklinische raadpleging

•

Via spoedopname bij afwezigheid
van huisarts of psychiater

•

Door psychiatrische consulten bij
intern opgenomen patiënten

•

wegingstherapie, groepsgesprekde psycholoog

Identiteitskaart, gegevens van je
hospitalisatieverzekering en/of

psychologische testen)

af 18 jaar) in een crisissituatie gerelateerd aan psychische problemen.

Psychodiagnostiek (diagnosestel-

Wat breng je mee?

mutualiteit
•

Overzicht van je medicatie (of medicatie zelf)

•

Dag – en nachtkledij, sportieve
kledij, sportschoenen, gesloten
pantoffels

•

Toiletgerief

Er is indien nodig een kluisje voor
elke patiënt voorzien (werkzaam met

Jouw individueel traject wordt wekelijks
besproken op de teamvergadering. Door
een nauwe opvolging trachten we je
opnametermijn zo kort mogelijk te houden met het oog op het hernemen van je
dagelijkse leven.

50 eurocent).

HHZH/PAZ/034.01(0716)

Ambulante werking
Poliklinische opvolging
Mensen kunnen via de polikliniek opgevolgd worden door een psychiater:
•

dr. Filip Auwerkerken
(diensthoofd psychiatrie)

Praktische informatie
Als je nog vragen hebt, twijfel niet om

PAAZ
Psychiatrisch Aanbod Algemeen Ziekenhuis

onze zorgverleners te contacteren, zij zullen je zo goed mogelijk verder helpen.
Neem deze brochure mee naar huis. Zo
kan je ze thuis nog eens rustig nalezen.

Algemene psychiatrie, psychotherapie
Raadpleging op afspraak
03 491 27 41

Dagtherapie psychiatrie
Het dagtherapeutisch aanbod biedt plaats
aan 8 personen per therapiegroep.

Voor meer informatie
kan je bellen naar:
03 491 31 91
We wensen jou een spoedig herstel
toe!

Deelnemen kan enkel na verwijzing van
de psychiater verbonden aan het ziekenhuis of de huisarts.
03 491 31 92

een hart
voor zorg

H.-Hartziekenhuis Lier
Mechelsestraat 24 | 2500 Lier

