ORION 1(ID)

VOLWASSENEN
PSYCHOTISCHE STOORNIS OF
SCHIZOFRENIE
Orion 1 heeft het label van een Intensieve Dienst (ID) en situeert zich binnen de cluster Orion psychosezorg. De afdeling staat in voor de opname
en kortdurende intensieve opname en behandeling voor jongvolwassenen en volwassenen ( 18 j – 65 j ) met een psychotische stoornis zonder afhankelijkheidsproblematiek. Orion 1 biedt voor deze doelgroep een naadloos opname- en behandeltraject aan. Orion 1 heeft hiervoor 22 bedden
ter beschikking.
Samen met een multidisciplinair team zullen grondige observaties worden
gedaan om je zorgbehoeften en je toestandsbeeld in kaart te brengen.
We doen een uitgebreide gegevensverzameling vanuit bio – psycho – en
sociaal perspectief.
Eveneens wordt onderzocht hoe jij functioneert en wat jouw psychosociale
kwetsbaarheden zijn.
Therapeutisch bieden we jou zorg aan die wetenschappelijk onderbouwd
is. Naast het op punt stellen van je medicatie bieden we ook behandeling
aan in de vorm van therapiesessies, individuele opvolging, opvolging dagnacht structuur, activering en cognitieve gedragstherapie.
We trachten ernstige gezondheidsrisico’s te vermijden via de opvolging van
je lichamelijke functies en het monitoren van je dagelijkse activiteiten.

OPNAMEVRAAG?

Indien u een opnamevraag heeft, kan u hiervoor
contact opnemen met één van de afdelingspsychiaters (dr. Einfinger, dr. Hulsmans) via het algemene nummer 011 78 80 11 of via het afdelingshoofd
Niels Paulus op het nummer 011 78 84 10.
Zij beluisteren uw hulpvraag en plannen de opname (indien aangewezen). Mogelijk wordt u voorafgaand nog uitgenodigd voor een intakegesprek.

CONTACT AFDELING
Verpleegteam
011 78 84 11

Afdelingshoofd
Niels Paulus, 011 78 84 10
niels.paulus@asster.be
Psychiater
dr. Geraldine Einfinger
dr. Koen Hulsmans

De behandelvisie en begeleiding is gebaseerd op een herstelgerichte benadering, een positieve opvatting over gezondheid en persoonlijke groei .
We hanteren als ingangspoort ‘contactverbindende’ gesprekken waarbij
nabijheid en beschikbaarheid centraal staan.
In het kader van herstelgerichte zorg hechten we veel belang aan patiëntenparticipatie alsook betrokkenheid van je naaste omgeving. Zo zullen
jouw naasten en je betrokken hulpverleners regelmatig worden uitgenodigd voor overleg.
Eveneens wordt het team ondersteund door twee ervaringsdeskundigen
die regelmatig op de afdeling aanwezig zijn.
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