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Voorstelling van de dienst
U bent opgenomen op de psychiatrische afdeling van het az Glorieux
te Ronse.
Met deze brochure willen wij u informeren over de werkwijze en doelstellingen van de afdeling en willen we duidelijkheid creëren over wat
u van ons mag verwachten.
De afdeling is gespecialiseerd in het bieden van een intensieve psychiatrische, psychologische en psychosociale begeleiding, naast lichamelijke
verzorging.
In deze brochure vindt u de informatie terug over het team en de werking van de afdeling.
De brochure bevat ook een aantal afspraken.
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan
niet om u te richten tot de verpleegkundigen of iemand van het team.
Wij wensen u een aangenaam verblijf en een spoedig herstel.
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Het team
DE PSYCHIATERS
De psychiater is de geneesheer-specialist die verantwoordelijk is voor
uw behandeling tijdens uw opname. Dit betekent dat de psychiater
verantwoordelijk is voor het stellen van de diagnose, voor uw geneesmiddelen en onderzoeken.
De psychiater werkt samen met uw huisarts zodat uw toestand door
hem verder kan opgevolgd worden.

DE VERPLEEGKUNDIGEN
Op de afdeling is er steeds een team van verpleegkundigen aanwezig
onder leiding van de hoofdverpleegkundige. Zij zorgen voor de opvang
gedurende uw ganse verblijf.
Verpleegkundigen staan in voor de algemene lichamelijke verzorging.
Daarnaast kan u ook bij hen terecht voor een gesprek.

DE PSYCHOLOOG
Tijdens uw opname kan u beroep doen op een psychologe. Samen met
u wordt gekeken wat de moeilijkheden zijn in uw leven, hoe zij zich
ontwikkeld hebben en hoe u er mee omgaat.
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Zij zorgt voor hulp op het vlak van persoonlijke, relationele en/ of gezinsmoeilijkheden die niet meer op eigen kracht kunnen opgelost worden.
Belangrijke personen uit uw omgeving kunnen bij de behandeling betrokken worden.
Indien nodig kan er bijkomend een testonderzoek uitgevoerd worden
aan de hand van een interview of een vragenlijst.

DE ERGOTHERAPEUTEN
De ergotherapeuten bieden een aantal activiteiten aan die in groep of
individueel uitgevoerd worden.
De ergotherapie kan volgende activiteiten omvatten:
- creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen, houtbewerking …
- kookactiviteiten
- ontspanningsactiviteiten zoals gezelschapsspelen, quiz, ed.
- bewegingsactiviteiten

Voor het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de ergotherapie,
kan een financiële bijdrage gevraagd worden. Dit is ook zo voor
eventuele uitstappen, gebruik van wasmachine en droogkast.
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DE GROEPSTHERAPEUT
Onder begeleiding van een psychiatrisch verpleegkundige worden in
groep diverse thema’s benaderd.

DE SOCIAAL ASSISTENTE
De sociaal assistente tracht samen met u een oplossing te vinden voor
uw professionele, administratieve, materiële, financiële, juridische en/
of praktische problemen.
Ook bij ontslag uit het ziekenhuis kan u bij haar terecht met uw vragen
over onder meer nazorg, wonen, werk en thuishulp.
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Een dag op de afdeling
Een dag op de afdeling ziet er als volgt uit:
07u00 opstaan + douchegelegenheid
07u30 ontbijt + medicatiebedeling
08u15 dagopening - ochtendvergadering
Iedere patiënt wordt verwacht in de keuken.
Het therapeutische aanbod wordt hier dagelijks besproken.
09u00 - 09u15 uitgangsmogelijkheid
09u15 - 11u30 therapie
12u00 middagmaal + medicatiebedeling
12u00 - 13u30 uitgangsmogelijkheid
13u00 koffie in de keuken
13u30 - 16u30 therapie
17u00 avondmaal + medicatiebedeling
17u30 - 20u00 bezoek, uitgangsmogelijkheid,
		douchegelegenheid
21u00 medicatiebedeling
23u00 iedereen wordt op zijn kamer verwacht. Een volledige
		 nachtrust is belangrijk, benut deze kans dan ook
		 ten volle

Het therapieprogramma vormt een belangrijk onderdeel van uw
behandeling op onze afdeling. Wij streven er dan ook naar dat u zo
veel mogelijk deelneemt aan het programma.
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Praktische afspraken
IDENTIFICATIEBANDJE
Het is verplicht om steeds een identificatiebandje te dragen omwille
van de patiëntveiligheid. Bij verlies kan er steeds een nieuw identificatiebandje bekomen worden bij de verpleegkundigen.

HET VERLATEN VAN DE AFDELING
U mag de afdeling niet verlaten zonder toestemming van de psychiater.
In het belang van uw gezondheidstoestand zijn tijdens uw opname soms
specifieke uitgangsregels of beperkingen.
In samenspraak met uw behandelende geneesheer en het team kan u
tijdens het weekend het ziekenhuis verlaten.

MEDICATIE, DRUGS EN ALCOHOL
• Het bezit van geneesmiddelen op de kamer is niet toegelaten. Uitzonderingen worden steeds met de behandelende arts besproken.
• Het bezit van niet voorgeschreven medicatie, alcohol en drugs op de
afdeling is strikt verboden.
• Op elk moment kan een bloed- of urinecontrole of kamerinspectie
gevraagd worden.
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• Het niet naleven kan gekoppeld worden aan een therapeutische
maatregel.

KAMER, BEZITTINGEN
Gelieve ervoor te zorgen uw kamer en de gemeenschappelijke ruimtes
ordelijk en net te houden.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen. Wij vragen
u geen kostbare bezittingen op de kamer achter te laten.

ROKEN
Er is een rooklokaal voorzien op de afdeling. Het is absoluut verboden
te roken op andere plaatsen.

AUTORIJDEN
Autorijden tijdens de opname is niet toegestaan. Wij verwijzen hierbij
naar de wettelijke bepalingen omtrent de impact van alcoholafhankelijkheid, medicatie en psychiatrische stoornissen op de rijgeschiktheid.
(23 maart 1998 – Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs)
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Bezoekuren
maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag
van 17u00 tot 20u00
woensdag - zaterdag - zondag
van 14u00 tot 20u00

10

VZW WERKEN GLORIEUX

az Glorieux
ZVB | TOTAALZORG | VLAAMSE ARDENNEN

- Algemeen Ziekenhuis Ronse
- Medisch Centrum Avelgem
- Medisch Centrum Opbrakel
- Poste Médical Lessines
- Collectieve Autodialyse Zottegem
- Collectieve Autodialyse Oudenaarde
- Collectieve Autodialyse Waregem
- Congrescentrum

Glorieux Ouderenzorg
- WZC De Samaritaan
- WZC Hogerlucht
- WZC Sint Leonard
- Assistentiewoningen Forum Sint Hermes
- Assistentiewoningen Louise-Marie
- Assistentiewoningen Jericho

Glorieux Kind- & Jeugdzorg

- CKG Glorieux

az Glorieux Ronse
vzw Werken Glorieux

Glorieuxlaan 55
9600 Ronse
Tel. 055 23 30 11
Fax 055 23 30 22
www.werken-glorieux.be
info@werken-glorieux.be

Ed. 2016/10

- Kinderverblijf Glorieux
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- C.A.R. NOK-Centrum

