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Afdeling PAAZ
(Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis)





Welkom
Welkom, je familielid of partner is momenteel opgenomen op de 
PAAZ–afdeling (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis).  

Deze brochure geeft uitleg over enkele inhoudelijke en praktische 
richtlijnen gedurende de opname van je partner, vriend of familie-
lid. Het is een algemene leidraad, wat wil zeggen dat de beschreven 
richtlijnen aangepast kunnen worden naar de persoonlijke situatie 
van de patiënt.  

Als team staan wij voor onze patiënten en voor jou. Een opname 
van een dierbare kan ook een invloed hebben op de mensen die 
thuis achter blijven.  
 
Bij vragen of twijfel is er steeds iemand aanwezig op de afdeling die 
je kan aanspreken. 
 
Het PAAZ– team 



1. Wat kan ik verwachten van de opname 
van mijn naaste? 
Bij de opname zullen jullie ontvangen worden door een verpleeg-
kundige. Er zal een opnamegesprek plaatsvinden waar de verpleeg-
kundige enkele praktische zaken toelicht en mogelijks al stilstaat bij 
de persoonlijke situatie van de patiënt. 

Op vraag van de patiënt kan je dit gesprek bijwonen. De eerste fase 
van de opname staat in het teken van observatie, dit gebeurt door 
een aantal gesprekken en therapieën bij verschillende therapeuten, 
zoals een psycholoog, ergotherapeut, bewegingstherapeut, 
psychiater, verpleegkundige, maatschappelijk assistent.
 
In de tweede fase van de opname geven we de patiënt een 
behandeling op maat, dit gebeurt mogelijks met medicatie, 
therapie en individuele gesprekken. In deze fase van de opname 
krijgt de patiënt ook een aangepast therapieprogramma en is 
het mogelijk dat je als steunfiguur op gesprek komt bij een 
maatschappelijk assistent of psycholoog.  

Tijdens de derde en afsluitende fase wordt er een balans 
opgemaakt van het verblijf op onze afdeling. Afhankelijk van 
de situatie zullen we in samenspraak met jouw dierbare een 
nazorgtraject opstarten, dit kan een doorverwijzing zijn naar een 
dagtherapie, psychiatrisch ziekenhuis, ambulante opvolging bij een 
psychiater en/of psycholoog,... 
 
Alle info m.b.t. het therapieprogramma is terug te vinden op het 
magneetbord in de gang of bij onze medewerkers.

2. Wanneer kan ik op bezoek komen? 

Je bent van harte welkom op onze afdeling: 
Op weekdagen tussen 17u30 en 20u 

In het weekend en op feestdagen tussen 14u en 20u 

Onze patiënten hebben de mogelijkheid om tijd door te brengen in 
de dagzaal. Omwille van de privacy en de rust van andere patiënten 
vragen we om de dagzaal niet te betreden. Je kan je familielid of 



vriend(in) bezoeken op de kamer en er zijn op de gang verschillende 
zithoeken voorzien waar je kan plaats nemen. 
Als de patiënt niet op de kamer is, aarzel dan niet om een 
verpleegkundige aan te spreken. 
 
Indien je familielid of vriend(in) in het weekend of op feestdagen 
tijdens de bezoekuren samen met jullie buiten het ziekenhuis iets 
willen gaan eten, is dit afhankelijk van het uitgangsstatuut van de 
patiënt mogelijk. Graag vragen we om dit duidelijk te communiceren 
naar de verpleegkundige toe, zodat we afspraken kunnen maken 
rond de maaltijd en medicatietoediening.  

3. Mag mijn naaste in het weekend naar 
huis? 
Wanneer de situatie van de patiënt stabieler is, bieden wij als 
afdeling de mogelijkheid om een weekend thuis door te brengen. 
 
Het is mogelijk dat je familielid of vriend(in) enkel onder begeleiding 
in weekend mag. Dit wil zeggen dat de patiënt gedurende het 
weekend niet alleen mag blijven. We begrijpen dat dit zwaar kan 
zijn en dat dit een hele verantwoordelijkheid is, daarom zullen we 
steeds vragen of dit mogelijk is. 
 
Er bestaan een aantal mogelijkheden: 

• Zaterdag en/of zondag: 14u – 20u
• Zaterdag en/of zondag: 9u – 20u
• Zaterdag van 14u tot zondag 14u (korte overnachting)
• Zaterdag van 9u tot zondag 20u (lange overnachting)
• Intermediair Ontslag of IMO: van vrijdag 14u tot maandag 10u

Om praktische redenen is het belangrijk dat de gemaakte afspraken 
worden gerespecteerd. We verwachten dat de patiënt zelf de 
verantwoordelijkheid neemt om op het juiste aangevraagde uur in 
weekend te vertrekken en tijdig terug zal keren naar de afdeling. 

Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor 
ongevallen e.d. die zich voordoen tijdens momenten van uitgang of 
weekend.



4. Wat mag er meegebracht worden? 
We hebben graag contactgegevens van personen die dicht bij 
de patiënt staan. Het wordt steeds gewaardeerd als je een 
telefoonnummer doorgeeft aan de verpleegkundige. 
 
Het is op de afdeling toegelaten gebruik te maken van GSM en 
laptop. Ben je niet zeker of je vriend/familielid klaar is om dit 
in eigen bezit te hebben, aarzel niet om raad te vragen bij de 
verpleegkundige.
 
We vragen met aandrang om geen alcohol, oppeppende dranken, 
extra medicatie of drugs mee te brengen naar onze afdeling. Als 
je vriend(in) of familielid toch vraagt om iets mee te brengen en 
je bent niet zeker of het toegelaten is op onze afdeling, vraag dan 
steeds uitleg aan een teamlid alvorens dit mee te brengen.
 
We veronderstellen dat je nuchter op bezoek komt. Als er 
aanwijzingen zijn dat je onder invloed bent van alcohol of drugs, 
kunnen we je vragen om de afdeling te verlaten. 

5. Kan ik zelf ook op gesprek komen?
We vinden het als team belangrijk om ook jullie verhaal te horen. 
Het is mogelijk dat de psycholoog telefonisch contact met je 
opneemt om een afspraak te maken voor een gesprek. Dit gebeurt 
steeds in overleg met de patiënt. 

In sommige situaties is het aan te raden om een koppelgesprek of 
gezinsgesprek te plannen. Als dit op jullie situatie van toepassing is 
zal de psycholoog je uitnodigen om deel te nemen aan een gesprek 
samen met de psycholoog en je familielid of vriend(in). 
 
Zijn er huisvestings- of financiele problemen dan is het mogelijk om 
op gesprek te komen bij de maatschappelijk assistent. 
 
Als je behoefte hebt aan een gesprek op een moeilijk moment, 
zijn de verpleegkundigen steeds aanwezig. Je mag hen steeds 
aanspreken. We zijn ons ervan bewust dat deze opname ook een 
impact heeft op jou. We staan als team steeds voor je klaar. 
 
De arts is telefonisch bereikbaar op de momenten dat hij aanwezig 
is in het ziekenhuis, meer info hierover kan je op de afdeling 
verkrijgen.



6. Hoe kan ik de afdeling bereiken? 
Heb je nog vragen?  
Dan kan je de afdeling bereiken op het nummer  03 491 31 91

De maatschappelijk werker kan je telefonisch bereiken,  
op het nummer  03 491 31 94

De hoofdverpleegkundige kan je telefonisch bereiken,  
op het nummer  03 491 31 88

Indien je nog bijkomende vragen hebt, 
beantwoorden we die graag. 

De PAAZ –afdeling 
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