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.

SPIKA

Kinderpsychiaters
• Jan De Corte, jan.decorte@asster.be
• Lieve Kiebooms, lieve.kiebooms@asster.be
• May Vrijens, may.vrijens@asster.be

kinder- en jeugdpsychiatrie

Zorgmanager
• Kris Lemmens
011 78 87 00 - kris.lemmens@asster.be
Afdelingshoofden
• Isabelle Ceulemants, reguliere afdeling
011 78 87 10 - isabelle.ceulemants@asster.be
• Brian Nicasi, justitiële afdeling
011 78 87 11 - brian.nicasi@asster.be
Kinderpsychologen
• Voor leefgroep 1 (6-12 jaar): Lut Massa, Ilse Smets
• Voor leefgroep 2 (12-15 jaar): Ellen Camps, Eulalie Masy
• Voor leefgroep 3 (15-18 jaar): Bert Dehouck, Eulalie Masy
• Voor crisiswerking: Cedric Leroi en Pascale Lambrichts
• Intensieve behandeleenheid: Sandy De Groof, Ilse Vriens
• Mobiele werking: Pascale Lambrichts

psychiatrisch ziekenhuis
asster, campus Melveren
Melveren-centrum 111
3800 Sint-truiden
t 011 78 80 11
f 011 78 80 19
info@asster.be - www.asster.be

campus Melveren

Voorstelling
Spika is de dienst kinder– en jeugdpsychiatrie van het
ziekenhuis Asster, campus Melveren, Sint-Truiden. Er is een
opnamemogelijkheid voor 31 jongens en meisjes van 6 tot en met
17 jaar, naar leeftijd verdeeld in leefgroepen.

Aanbod
We bieden crisisinterventie, observatie en behandeling voor
ernstige kinderpsychiatrische, emotionele of gedragsproblemen.
Er is mogelijkheid tot volledige, dag– of nachthospitalisatie.
Voor jongeren met een jeugdrechtbankdossier en specifieke
zorgbehoeften is er een intensieve behandeleenheid.
Wat betreft onze mobiele werking hebben wij een aanbod voor
jongeren die in crisis worden opgenomen. Mobiel wil zeggen
dat er vanuit onze dienst medewerkers
ter ondersteuning naar de thuissituatie
of de betrokken instelling gaan.
Doelstelling hierbij is het opvolgen
van de trajecten van de jongeren en
zo mogelijk opnameverkortend of
opnamevermijdend te werken.

Crisisopname
Deze functie is voorzien voor jongeren uit de regio met
een acuut kinderpsychiatrisch probleem waarbij een korte
crisisinterventie
noodzakelijk is. We voorzien in acute opvang, taxatie en advies.
Ambulante hulp wordt opgestart of we verwijzen door.
Er is 1 regulier crisisbed en 3 crisisbedden voor jongeren die
onder de jeugdrechtbank staan.

Verloop van een opname
Een opname wordt voorbereid door één of meerdere
kennismakings– of ‘intake’ gesprekken. Hierin worden zowel
het gezin/de context als de verwijzer betrokken. We exploreren
de hulpvraag en gaan na of een opname aangewezen is. In
samenwerking met alle betrokkenen maken we een aanzet tot
het hulpverleningsplan.
Een opname begint met een observatieperiode van gemiddeld
5 weken.
Elke jongere wordt ingeschakeld in een leefgroep van
leeftijdsgenoten.
Naast een therapieprogramma in groep is er ook voor elke
jongere een persoonlijke begeleider en - op indicatie - ook een
individueel therapeut.
Vanuit een interdisciplinair perspectief (kinderpsychiater,
psycholoog, maatschappelijk assistent, ergo-, muziek– en
psychomotorisch therapeut, leefgroepbegeleiding, …) proberen
we de problematiek van de jongere in kaart te brengen. Ook een
leerkracht doet gerichte observatie en biedt gepaste leerstof aan
in overleg met de school. Samenwerking met en begeleiding van
het gezin gebeurt door de psycholoog van de leefgroep.

Psychodiagnostisch, medisch en kinderpsychiatrisch onderzoek
vervolledigen de observatiegegevens.
Deze gegevens worden in teamverband besproken en
nadien uitgebreid met de ouders (en significante anderen)
doorgenomen. Een behandelplan wordt voorgesteld. Dit omvat
zowel verdere zorgen voor het kind, hier of elders, als ook door
de ouders of de omgeving te nemen stappen in het belang van
het kind.
De multidisciplinaire behandeling wordt zo kort mogelijk
gehouden. Het streefdoel is terugkeer naar het vertrouwde
milieu van de jongere (gezin, school, buurt, …). Soms is een
heroriëntatie op één of meerdere terreinen aangewezen. Daarbij
verwijzen we naar andere hulpverleningsinstanties. Enkel als
dit niet mogelijk is wegens de ernst van de problemen, kan
langdurige behandeling binnen onze dienst overwogen worden.

Polikliniek
Aan onze dienst is een multidisciplinaire raadpleging kinder–
en jeugdpsychiatrie verbonden. Hieraan participeren onder
supervisie van de kinderpsychiater: de arts-assistent, de
kinderpsychologen en de familietherapeuten van het team. Men
kan hier terecht op verwijzing door andere hulpverleners voor
crisisconsult, multidisciplinaire diagnostiek, gericht advies of voor
nazorg. Zo kunnen sommige jongeren en/of hun gezin terecht bij
dezelfde therapeuten die residentieel met hen gewerkt hebben.

