Contactpersonen

Ligging

Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft
of verdere informatie zou willen, kan u altijd één van de
onderstaande personen contacteren.
dr. Marie-Paule Clerinx
beleidsarts
011 78 80 11 - marie-paule.clerinx@asster.be
Steven Dewulf
zorgmanager
011 78 86 00 - steven.dewulf@asster.be
Annemie Hex
afdelingshoofd
011 78 86 20 - annemie.hex@asster.be
Tine Timmermans
psychologe
011 78 86 52 - tine.timmermans@asster.be
Sabine Langenaeken
maatschappelijk assistent
011 78 86 61 - sabine.langenaeken@asster.be
Verpleegkundig team
011 78 86 21
Deze personen zijn tevens bereikbaar via het onthaal van het
ziekenhuis op het nummer 011 78 80 11.

DE ZEILEN 2
asster

psychiatrisch ziekenhuis Asster
campus stad
halmaalweg 2
3800 sint-truiden
tel : 011 78 80 11
fax : 011 78 80 19
info@asster.be - www.asster.be

behandelsetting voor
volwassenen met een
verstandelijke
beperking en een
psychiatrische stoornis

campus melveren

Voor wie?

Wat ?

We zijn er voor patiënten wiens gedrag binnen het milieu
waar zij verblijven niet meer te hanteren is ten gevolge van
onderliggende psychiatrische problemen. De Zeilen 2 biedt
de mogelijkheid om intensief aan deze problemen te werken.
Zoeken naar een nieuwe woonst of verblijfplaats na de
behandeling behoort echter niet tot onze opdracht. Daarom
werken we met een engagementsverklaring waarin staat dat op
het einde van de behandeling de betrokken thuissituatie zich
engageert om de patiënt terug op te nemen na het verblijf op De
Zeilen 2.

Rekening houdend met de patiënt zijn specifieke identiteit
en noden, en de mogelijkheden van zijn leefomgeving,
werken we aan het leren van nieuwe vaardigheden om na de
behandeling een nieuwe start te kunnen nemen. Er wordt een
behandelprogramma op maat opgesteld in samenspraak met de
patiënt en zijn omgeving. Dit programma wordt aangeboden in
een ondersteunend milieu waar structuur, voorspelbaarheid en
veiligheid in ruime mate aanwezig zijn.

Een aanmelding kan gebeuren bij de afdelingspsychiater, het
afdelingshoofd of de afdelingspsycholoog.
Hierbij worden, naast de hulpvraag,
de mogelijkheden en moeilijkheden
geëvalueerd waarna besloten wordt of
een opname in De Zeilen 2 het gepaste
antwoord is.

discipline werkt vanuit zijn kennis en expertise samen om de
patiënt zorg op maat aan te bieden. Een persoonlijk begeleider
coördineert de zorg rondom de patiënt.

Het behandelende team is interdisciplinair samengesteld. Elke

Binnen het proces van behandeling hechten wij veel belang aan
het betrekken van leefomgeving en nodige hulpverlening om de
draagkracht te verhogen en het risico op herval te verlagen. Wij
engageren ons in het overleg tussen alle betrokken instanties
om te komen tot een zorgtraject dat afgestemd is op de
specifieke noden van elke patiënt.

Behandelmodules

- Crisisopname: opnamevorm waarop beroep kan gedaan
worden indien de patiënt of de context in zodanig hoge nood
verkeren dat een opname noodzakelijk is om de patiënt zelf of
zijn context te vrijwaren van schade. De opname is van korte
duur (3-6 weken) en omvat een intensieve samenwerking met
de betrokken hulpverleners en de thuissituatie met als doel het
thuis wonen terug haalbaar te maken.
· De module ‘screening’ bestaat uit een residentiële opname
van korte duur waarin cliënten multidisciplinair diagnostisch
worden opgevolgd. Advies in verband met de aanpak, het
perspectief, en de mogelijkheden wordt aangeboden.
· Residentiële opname. Vanuit bovenstaande modules, of
rechtstreeks kan men een cliënt aanmelden voor langdurige
opname. Deze opname heeft als doel de psychiatrische
problematiek te observeren en te stabiliseren, multidisciplinair te
behandelen en de patiënt voor te bereiden op een terugkeer in
de thuissituatie. Waar nodig kan een dergelijke behandeling ook
dagklinisch georganiseerd worden.
· Onze module ‘outreach’ richt zich tot instellingen en
particulieren, die geconfronteerd worden met een patiënt wiens
gedrag moeilijk hanteerbaar wordt, en de ‘gekende’ aanpak
niet meer lijkt te voldoen. Na aanmelding komt outreach ter
plekke voor observatie, diagnostiek en analyse van de situatie.
De implementatie van de conclusies en adviezen kunnen mee
opgevolgd worden door de outreach-equipe.

