SIRIUS 3

MEDIOREN EN OUDEREN
FUNCTIONELE STOORNIS
Sirius 3 richt zich naar mannen en vrouwen vanaf 55 jaar met psychische
problemen.
•
We richten ons op observatie, diagnostiek en gespecialiseerde behandeling van medioren en senioren met stemmings- of angststoornissen, problemen op het vlak van identiteit of persoonlijkheid en
medioren/senioren met een alcohol- of medicatieafhankelijkheid.
•
Opnamevragen worden bekeken via een intakegesprek met Dr.
Hulstaert of het afdelingshoofd Vandereyt Vanessa.
•
De patiëntenbegeleider is de centrale steunfiguur voor jou en jouw
familie.
•
We zorgen voor een behandeling op maat van jou. Rekening houdend met jouw levensverhaal, jouw aanwezige mogelijkheden,
relaties en eventuele lichamelijke beperkingen,… We kijken naar jou
als gehele mens.
•
Jij en jouw familie/context worden actief betrokken in de behandeling.
•
Het interdisciplinaire team van Sirius 3 hecht veel waarde aan jou, als
unieke persoon. We zien jou niet als een alleenstaand individu, maar
steeds in verbinding met jouw omgeving.
•
We hanteren volgende referentiekaders: herstelgerichte zorg, persoonsgerichte zorg, systeem- en gedragstherapeutische zorg.
•
We hechten veel belang aan feedbackgestuurde zorg.

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 31

Afdelingshoofd
Vanessa Vandereyt, 011 78 88 30,
vanessa.vandereyt@asster.be
Psychiater
dr. An Hulstaert, 011 78 88 03

BEHANDELING
In een eerste fase, een observatieperiode van een 3 à 4tal weken, ligt
de nadruk op een diepere verkenning van de zorgvraag. Op basis van
(klinisch en psychodiagnostisch) onderzoek, een bevraging rond jouw
doelstellingen, een continue gedragsobservatie door de verschillende
disciplines en overleg met jou en jouw familie, wordt tijdens een interdisciplinair teamoverleg het behandelplan opgemaakt.
Na overleg met jou (en jouw familie) worden de doelstellingen vastgelegd
voor de verdere behandeling.
Elke behandeling is een combinatie van het aanbieden van een aangepast
en ondersteunend leefklimaat, individuele begeleiding, groepstherapie,
familiebegeleiding,…
We zoeken ook mee naar een gepast antwoord op de vragen van mantelzorgers en professionelen in de thuissituatie.
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