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Beste,

Deze brochure geeft u meer 
informatie over de werking 
van de Dagkliniek Psychiatrie 
en tracht op een aantal 
veelgestelde vragen antwoord te 
geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen.
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01 WAARVOOR 
STAAN WE?

De Dagkliniek Psychiatrie is een 
gespecialiseerde behandelsetting 
waarin een intensieve groepsthe-
rapie aangeboden wordt binnen 
een psychoanalytisch kader. Ons 
aanbod bestaat uit 3 behandel-
groepen waarbij men rekening 
houdt met de hulpvraag en draag-
kracht van de patiënt. De verschil-
len binnen deze groepen liggen 
respectievelijk op het niveau van 
structuur, herstel en het verklaren 
van eigen functioneren.
Patiënten kunnen in ons zorgaan-
bod stappen na het doorlopen van 
een intakeprocedure.

1.1 Uitgangspunten
De zorgverlening wordt vraag-
gericht georganiseerd. Dit wil 
zeggen dat de hulpvraag van de 
patiënt het uitgangspunt vormt 
met als doel psychische klachten 
te verminderen en het zelfstandig 
functioneren te behouden en/of te 
verbeteren.
Door deelname aan de sessies 
verkennen de patiënten hun mo-
gelijkheden en vergroten zij hun 
groeikansen.
In samenspraak wordt er een 
behandelplan opgesteld.
Steeds wordt er aandacht ge-

schonken aan het sociaal netwerk 
en de maatschappelijke positie 
waarin de patiënt functioneert.
De dagbehandeling laat de pati-
enten toe om overdag te werken 
aan hun vraagstelling, waarbij 
de overige tijd buiten onze voor-
ziening wordt besteed. Op deze 
wijze blijven de sociale contacten 
behouden, kunnen deze eventueel 
uitgebreid worden en krijgen pati-
enten de kans het aangeleerde in 
de thuissituatie in te oefenen.
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02 VOOR WIE ZIJN 
WE ER?

Dagbehandeling is bedoeld voor 
volwassenen die het gevoel 
hebben vast te lopen in één of 
meerdere aspecten van hun leven 
en op zoek zijn naar nieuwe per-
spectieven.
Concrete aanmeldingsredenen zijn 
onder meer: depressieve klachten, 
angst, relationele problemen,...
Personen waarbij een midde-
lenproblematiek (alcohol, drugs, 
medicatie) op de voorgrond staat 
behoren niet tot de doelgroep.

03 HOE VERLOOPT 
ONZE WERKING?

3.1 Aanmelding
Op eigen initiatief of na doorver-
wijzing van hulpverleners: huis-
arts, psychiater, psycholoog,...

3.2 Intakeprocedure
Vervolgens vindt er een raadple-
ging bij de psychiater plaats om 
probleem en hulpvraag in kaart te 
brengen.
Indien de psychiater een dagkli-
nisch traject zinvol acht, volgt er 
een kennismakingsgesprek met de 
psycholoog die de gedetailleerde 
afdelingswerking uitlegt en de 
hulpvraag concreter maakt. Aan-
sluitend overloopt een verpleeg-
kundige de afdelingsafspraken.
Enkele dagen later vindt er op-
nieuw een raadpleging bij de 
psychiater plaats om het verdere 
beleid af te spreken.

3.3 Behandeling
Het programma loopt over 4 
werkdagen. Dit telkens van 9 tot 
16 uur. Op woensdagen, weeken-
den en wettelijke feestdagen is er 
geen therapeutisch aanbod.

De behandeling start met een pe-
riode van 6 weken en kan indien 
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aangewezen en gewenst verlengd 
worden.

3.4 Kostprijs
Het ziekenfonds komt tussen in de 
globale kostprijs. Het remgeld is 
afhankelijk van het statuut van de 
patiënt. Een kostenraming wordt 
steeds meegedeeld tijdens de 
intakeprocedure. In de dagprijs is 
een middagmaal inbegrepen.

04 TEAM

Op de afdeling wordt er met een 
multidisciplinair samengesteld 
team aan het herstel van de pati-
ent gewerkt. Dit team bestaat uit: 

• Psychiater: Dr. J. Barbier, Dr. 
R. Habibi

• Adjunct-hoofdverpleegkundige
• Psychiatrisch verpleegkundigen
• Ergotherapeuten
• Psychomotorisch therapeuten
• Psychologen
• Sociaal verpleegkundigen

4.1 Wat nadien?
In overleg met de patiënt wordt 
er in de eindfase nagegaan wat 
de beste nabehandeling is. We 
streven hierbij naar een optimale 
samenwerking met andere part-
ners binnen de geestelijke ge-
zondheidszorg.

4.2 Telefonische bereik-
baarheid
Je kan ons bereiken op het 
nummer 089 32 56 61 en dit op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag tussen 8 en 16u30.
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0743


