SIRIUS 2

OUDEREN
FUNCTIONELE STOORNIS
Ben je ouder dan 55 en heb je te kampen met psychiatrische zorgnoden,
zoals stemming – of angststoornissen, al dan niet met gedachten aan
de dood, relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, bemoeilijkte rouw,
verstoorde realiteitsbeleving, vereenzaming en beperkte deelname aan
het sociale leven dan kan je hiervoor in behandeling komen bij Sirius 2.
Ingeval ernstige suïcidale gedachten kan je doorverwezen worden naar
Vega.
•

•
•
•
•

We zorgen voor een herstelgerichte behandeling op maat van jou als
mens in zijn geheel. Rekening houdend met jouw levensverhaal, jouw
psychische en lichamelijke mogelijkheden, jouw relaties met betekenisvolle derden, … en dit alles in interactie met jouw hulpvraag en/of
psychiatrische problematiek.
Jijzelf (en jouw familie) worden actief betrokken bij het formuleren
van de behandeldoelstellingen en de regelmatige evaluaties.
We hanteren op alle afdelingen een zelfde therapeutisch kader (het
systeemdenken) en maken gebruik van actuele wetenschappelijke
kennis.
We behandelen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig en bij voorkeur samen met de thuissituatie.
Onze medewerkers hebben aandacht voor de betekenis van de
opname, het hebben van een psychische nood, … Ze engageren zich
om met jou en jouw familie respectvol, klantvriendelijk en deskundig
om te gaan.

OPNAMEVRAAG?

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

CONTACT AFDELING
Verpleegteam
011 78 88 21

Afdelingshoofd
Vicky Merken, 011 78 88 20,
vicky.merken@asster.be
Psychiater
dr. Vincent Schreurs
dr. Louise Brokking

BEHANDELING
In een eerste fase – een observatieperiode van 3 à 4 weken – ligt de nadruk op een diepere verkenning van de zorgvraag. Op basis van (klinisch
en psychodiagnostisch) onderzoek, een continue gedragsobservatie door
de verschillende disciplines en overleg met jou en jouw familie, wordt
tijdens een interdisciplinair teamoverleg jouw zorgnood uitgeklaard.
Na overleg met jou (en jouw familie) worden de doelstellingen voor de
verdere behandeling vastgelegd. Ook de invulling van het concrete behandelplan wordt samen overlegd. Indien de behandeling kan afgebouwd
worden naar dagbehandeling, dan kan dit overlegd worden. Op deze wijze blijft de verbondenheid met de eigen omgeving en de eigen huisarts.
Elke behandeling is een combinatie van het aanbieden van een aangepast en ondersteunend leefklimaat, individuele begeleiding, individuele
– en groepstherapie, psychotherapie en familiebegeleiding. We zoeken
ook mee naar een gepast antwoord op de vragen van mantelzorgers en
professionelen in de thuissituatie.
In overleg met alle betrokkenen wordt het toekomstperspectief vastgelegd. De herintegratie of overgang naar een nieuwe woonvorm, wordt
samen voorbereid.
Na een ontslag kan – zo nodig – kortstondig een vorm van nazorg worden
aangeboden.
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