SIRIUS 1

OUDEREN
COGNITIEVE STOORNIS
Op Sirius 1 worden personen met (vermoeden van) een cognitieve
stoornis opgenomen met daarbij aansluitend psychische problemen,
gedragsproblemen en/of hierdoor problemen ervaren in hun woonomgeving. We nemen zowel personen op met een neurocognitieve stoornis
(Vasculaire letsels in de hersenen, de ziekte van alzheimer, Frontotemporale dementie, Lewy body dementie, mengbeelden, Huntington, Normal
pressure hydrocefalie, etc.) alsook andere cognitieve stoornissen (problemen met geheugen, taal, planning, concentratie, oriëntatie).
De leeftijd van 65 jaar is een richtlijn, maar jongere personen zijn
eveneens welkom. De leeftijd is echter geen bepalend criterium voor
opname.
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OPNAMEVRAAG?

Voor een vraag voor opname gelieve te bellen naar
het nummer 011 788 808 of te mailen aan
siriusopnameteam@asster.be

CONTACT AFDELING
Afdelingshoofd
Nathalie Ummels
nathalie.ummels@asster.be
Psychiater
dr. Vincent Schreurs

De opname begint met een duur van 4 weken, dit noemen we de
observatieperiode. Na deze periode volgt een bespreking. Hierin kan
beslist worden om de opname in onderling overleg met een aantal
weken te verlengen, afhankelijk van de problematiek en zorgnood
van jou en/of jouw naasten. We behandelen zo kort als mogelijk en
zo lang als nodig.
Er wordt een persoonlijke trajectbegeleider (verpleegkundige) aangesteld. Deze medewerker begeleidt jou en jouw naasten over het
ganse verloop van de opname. Deze persoonlijke trajectbegeleider is
het aanspreekpunt.
Op basis van resultaten uit de observatieperiode zal jouw psychiater
een inschatting maken of jouw medicatie dient bijgesteld te worden
en wordt er samen met jou en jouw naasten een therapieprogramma uitgewerkt.
De therapie wordt zowel individueel als in groep aangeboden.
Tijdens de opname heb je zowel de mogelijkheid om in groep samen
te leven als om je in alle rust af te zonderen.
Gedurende de hele behandelperiode worden naasten/vertrouwenspersonen gehoord en betrokken waar nodig.

PERSOONSGERICHTE ZORG GERICHT OP
HERSTEL
De persoonsgerichte zorg staat voor ons als team op de eerste plaats.
We kijken naar jou als individu. De zorg zien wij als een persoonlijk proces. We bieden een behandeling op maat waarbij we oog hebben voor
de persoon achter het ziektebeeld, jouw omgeving en het samenspel
van factoren die leiden tot een tijdelijke opname bij ons. Het betrekken
van familie en naasten vormt de rode draad doorheen de behandeling.
Een opname en het ziektebeeld kan zeer ingrijpend zijn voor jou en ook
voor jouw naasten. De cognitieve beperkingen maken dat de communicatiestroom met anderen eens zo belangrijk wordt. Door bovenstaande
kunnen we zorgen dat de problemen die veroorzaakt worden door een
cognitieve stoornis verminderen en dragen we zo bij aan een comfortabel
leven.
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