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Orion 2 richt zich voor opname en kortdurende behandeling naar de 
doelgroep volwassenen met een dubbele diagnose psychose-middelenver-
slaving. Er wordt een geïntegreerde behandeling aangeboden waarbij naast 
de omgang met psychose, ook de omgang met middelen (alcohol, legale en 
illegale drugs) een belangrijk behandeldoel is. Daarnaast is er ook aandacht 
voor andere psychische en sociale problemen die met de dubbele diagnose 
samenhangen.

VOORTRAJECT - INTAKE
Heb je een vraag voor een vrijwillige opname dan word je uitgenodigd voor 
een intakegesprek, met als doel jouw hulpvraag te verhelderen en het be-
handelaanbod toe te lichten. Op basis van dit gesprek kan besloten worden 
tot opname enerzijds, of verwijzing naar een ander behandeltraject – ambu-
lant of residentieel, binnen of buiten Asster, anderzijds. In een crisissituatie 
kan er ook besloten worden tot rechtstreekse opname. Ook cliënten met een 
gedwongen statuut kunnen op Orion 2 terecht. 

ONTHAAL
Bij opname krijg je tijd en ruimte om op adem te komen. Orion 2 biedt een 
stressreducerend milieu met voorspelbaar dag-nachtritme. Doelstellingen 
in deze fase zijn lichamelijke en psychische recuperatie: ontwenning en een 
eerste stabiliseren van psychotische klachten. Er wordt individueel kennis 
gemaakt met teamleden en er wordt informatie gegeven over de afdelings-
werking .
Uit de onthaalmodule, kan je doorstromen naar één van de drie behandel-
modules. Elke module vertrekt vanuit de herstelbenadering, waarbij je op 
zoek gaat naar eigen doelstellingen waar je aan zal werken. De insteek is 
motivatiebevorderend. Groepssessies worden aangevuld met individuele 
contacten met de arts, dienst maatschappelijk werk, psycholoog of andere 
therapeuten. 

MODULE 1
Module 1 is een groepsprogramma met de focus op inzicht en verande-
ring. Het gaat over het leren kennen van en werken aan je eigen sterktes 
en kwetsbaarheden. Je leert hoe je beter kan omgaan met je psychotische 
klachten, verslaving en de risicosituaties. Belangrijke anderen (familie, partner 
of zorgnetwerk) kunnen bij de behandeling worden betrokken. 

MODULE 2
Module 2 is een groepsprogramma met de focus op stabilisatie en reactiva-
tie. Je wordt uitgedaagd om na te denken over een voor jouw waardevol en 
evenwichtig leven. Crisissituaties van voor jouw opname worden besproken, 
contacten hersteld en vaardigheden aangescherpt. Het uitbouwen van een 
zorgnetwerk voor na de opname komt ook aan bod. 

MODULE I
Module i is een doorgedreven individueel programma – waar patiënten 
tijdelijk individueel aan de slag gaan op momenten dat een groepsgerichte 
benadering niet mogelijk is. 

ORION 2
VOLWASSENEN
PSYCHOTISCHE STOORNIS OF 
SCHIZOFRENIE

OPNAMEVRAAG?
Opnamevragen kunnen telefonisch of via mail aan 
het afdelingshoofd, Leen Hensen.  
011 78 84 20, leen.hensen@asster.be. 
Bij afwezigheid van Leen Hensen kan je contact op-
nemen met Kim Lambeets, 011 78 84 51,
kim.lambeets@asster.be.

CONTACT AFDELING

Afdelingshoofd
Leen Hensen, 011 78 84 20 
leen.hensen@asster.be

Psychiater
dr. Iris Boonen 
dr. Koen Hulsmans

Psycholoog
Kim Lambeets
011 78 84 51

LOCATIE
Campus Stad 
Halmaalweg 2 
3800 Sint-Truiden
Gebouw L
Ingang afdeling via hoofdingang  
(!gpslocatie Halmaalweg 4)


