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Na telefonisch contact wordt een kennismakingsgesprek
afgesproken.
Maatschappelijk werker Truus Nackaert
011/78 88 08
Psychiater dr. Louise Brokking
011/78 88 03

Genk

SIRIUS

Antwerpen

Leuven

Hasselt

Herk-de-Stad

Afdelingshoofd Romina Buto
011/78 88 40
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info voor verwijzers

Doelgroep
De dagkliniek biedt psychiatrische behandeling en begeleiding
aan ouderen met
• angst- en stemmingsstoornissen,
• persoonlijkheidsproblemen,
• afhankelijkheid van alcohol en medicatie (na ontwenning),
• ernstige psychosomatische klachten,
• rouw- en relatieproblemen,
• gestabiliseerde psychotische problematiek.

Behandelvisie en -verloop
De geïndividualiseerde behandeling is integraal en richt zich
op de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten van de
psychiatrische problematiek.
Het therapieaanbod heeft als doel de competenties van de
patiënt te ontdekken en te versterken en zijn herstelproces
te bevorderen. Om de specifieke zorgvraag te verhelderen
en te begrijpen, krijgen aspecten als de levensgeschiedenis,
betekenisvolle relaties en de actuele context van de patiënt veel
aandacht.

Dagklinische observatie en therapie zijn gelijkwaardig aan een
residentiële behandeling, zijn minder ingrijpend voor de patiënt
en zijn omgeving en passen binnen “getrapte zorg”.
Via de dagkliniek kan enerzijds de behandeling
en maatschappelijke re-integratie na een
volledige opname worden verdergezet.
Anderzijds is ook een rechtstreekse
opname mogelijk voor ouderen
waarvoor in de 1ste en 2de lijnszorg
geen afdoende behandeling wordt
gevonden, of voor wie de diagnose
nog onduidelijk is.

De patiënt heeft een actieve rol in het behandelingsproces.
Autonomie, zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid zijn
sleutelbegrippen bij het opstellen van een behandelplan.
We investeren nadrukkelijk in de draagkracht van de familie en
in zorgoverleg met betrokken hulpverleners zoals de huisarts, de
thuisverpleegkundige…
De behandeling verloopt in fases van 4 tot 6 weken. Elke
behandelperiode wordt met de patiënt/familie of betrokken
hulpverleners geëvalueerd waarna nieuwe doelstellingen samen
worden afgesproken. Indien wenselijk neemt de verwijzer deel
aan een teamoverleg.

Therapeutisch aanbod
Het therapeutisch aanbod streeft naar een evenwichtige
integratie van psychotherapeutische interventies, individuele en
groepsgesprekken, non-verbale, ervaringsgerichte therapie in
groep en vrijetijdsbegeleiding.
Het interdisciplinair team, bestaande uit een psychiater,
verpleegkundigen, zorgkundige, psycholoog, ergotherapeut,
psychomotorisch therapeut en een maatschappelijk werker, stelt
in overleg met de oudere een geïndividualiseerd therapie- en
houvastplan op.

