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INHOUD

GEZONDHEIDSZORG MET EEN ZIEL

Welkom op onze Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis waar je deel 
zal nemen aan onze dagbehandeling.

In deze brochure bundelen we alle informatie die voor jou als patiënt belangrijk is 
en een aantal afspraken die het samenleven binnen de dagbehandeling aan-
genamer maken. Lees de brochure aandachtig en bezorg nadien de ingevulde 
informed consent (p.XX) aan de therapeuten van de PAAZ.

Deze brochure vervangt de persoonlijke gesprekken met onze therapeuten 
zeker niet. Aarzel niet hen te contacteren bij mogelijke vragen of problemen. 
Ze zullen je graag verder helpen.

Team PAAZ

Beste patiënt
Wij wensen je 
een spoedig 
herstel!
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Vandaag ervaren heel wat mensen de druk van het 
dagelijkse leven als een zware last. Het kan voor 
veel stress zorgen. Als daar andere problemen 
bovenop komen, bv. relationele problemen of sociale 
problemen (werk, hobby’s, eenzaamheid …), dan 
liggen een burn-out, depressie en andere emotionele 
of psychiatrische problemen vaak op de loer.

Mogelijk herken je jezelf in dit plaatje. Misschien heb 
je daarbij vaak het gevoel dat je jezelf in de weg staat 
om de problemen anders aan te pakken. ‘Een tandje 
bijsteken’ blijkt geen oplossing en de vele andere 
zaken die je al probeerde, helpen vaak wel eventjes, 
maar nooit voor lang.

 Met de psychiatrische dagbehandeling van AZ Maria 
Middelares bieden we een programma aan voor mensen 
die hun leven een andere richting willen geven door aan 
zichzelf te werken.

Acht weken lang gaan we in groep aan de slag 
met thema’s als zelfzorg, draagkracht, piekeren, 
zelfbeeld, assertiviteit, communicatie … We 
bekijken de theorie en proberen daarna met eigen 

voorbeelden na te gaan wat we nu doen en hoe we 
het anders willen aanpakken in de toekomst. De 
aangeleerde vaardigheden worden zowel in therapie 
als thuis ingeoefend, zodat de verandering al een 
stuk is ingezet voor de therapieperiode afloopt.

De therapie gaat in groep door. Elk groepslid heeft 
zijn eigen verhaal. Door elkaars bril eens op te 
zetten kunnen we veel van elkaar leren en zien we 
mogelijkheden die we daarvoor nog niet zagen. 
Uiteraard is het tijdens de groepstherapie van groot 
belang dat iedereen zich veilig voelt en respect heeft 
voor elkaars privacy.

 We richten ons op volwassenen die bereid en gemotiveerd 
zijn om te werken aan persoonlijke groei en dit binnen 
groepsverband.

Om in aanmerking te komen voor het dagbehandel-
ingsprogramma is het nodig om over een emotionele 
basisstabiliteit te beschikken. Hiermee bedoelen we 
dat je je niet (meer) in een crisissituatie mag bevin-
den en je jezelf ook buiten de therapie-uren sterk 
genoeg voelt.

2 Ons behandelaanbod
Elke week werken we van maandag tot en 
met vrijdag (met uitzondering van woensdag) 
rond eenzelfde thema onder begeleiding van 
de verschillende therapeuten: psycholoog, 
psychiatrisch verpleegkundigen, ergotherapeuten 
en bewegingstherapeut.

Acht verschillende thema’s komen aan bod:

DRAAGKRACHT

1 Wat is het en voor wie?

PIEKEREN

SOCIALE IK ZELFBEELD

VERANDEREN EMOTIES

IK EN MIJN FAMILIE ASSERTIVITEIT

Schrijf je op de eerste dag eenmalig in aan het 
onthaal als patiënt van de dagbehandeling PAAZ. 
Hiervoor heb je enkel je identiteitskaart nodig. Na 
inschrijving ontvang je kleefbriefjes die je bij aankomst 
op de afdeling aan een van de therapeuten mag 
overhandigen. We verwachten je in de onthaalruimte 
om 9 uur (dagzaal PAAZ-afdeling, gate A, 3de verdieping). 
We werken in groepen van gemiddeld acht personen 
van 9.30 tot 16 uur. Er kunnen op maandag steeds 
nieuwe deelnemers aansluiten, maar er zijn ook 
mensen die na verloop van tijd afronden. 

Er is koffie, thee en water voorzien, zowel ’s morgens 
als tijdens de pauzes. Bij de start van de therapiedag 
krijg  je telkens een maaltijdbonnetje (inbegrepen in de 
dagprijs). Dit kan je gebruiken in het restaurant voor 
een middagmaal.

Aan de start van je dagbehandelingstraject krijg je 
een badge ter identificatie. Met deze badge kan je 
ook gratis gebruik maken van de parking. Wij vragen 
hiervoor een waarborg van 20 euro, die je terugkrijgt 
als je de badge inlevert op de laatste dag.
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ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN:
Vergeet niet voor de start van de dag-
behandeling (indien nodig in je situatie):

 ↗ het ziektebriefje te laten verlengen

 ↗ het getuigschrift arbeids-
ongeschiktheid of het document 
‘vertrouwelijk’ tijdig in te dienen bij 
je ziekenfonds (binnen de 48 uur)

 ↗ je hospitalisatieverzekering op 
de hoogte te brengen van je 
dagopname.

Tussenkomst van je ziekenfonds

 ↗ Het ziekenfonds komt tussen in de 
globale kostprijs.

 ↗ Het remgeld of eigen bijdrage 
bedraagt gemiddeld 10 euro per dag.

Nog vragen?

Contacteer de dienst facturatie van het 
ziekenhuis op 09 246 20 20.

4.1 Afwezigheden 

Ben je door ziekte of een afspraak buiten de 
dagbehandeling afwezig, dan vragen we een 
ziektebriefje of een bewijs. Dit kan tot vier keer 
tijdens de periode van acht weken. De vijfde keer 
wordt de behandeling binnen het team besproken 
en volgt er een gesprek waarin we bekijken hoe het 
verder kan lopen.

4.2 Te laat komen 

De dagbehandeling start elke dag om 9 uur. Op dat 
moment verwachten we dat iedereen aanwezig is. 
Verwittig ons als je door omstandigheden te laat zal 
komen.

Bij aankomst in de groep tussen 9 en 9.30 uur volgt 
een kort herstelmoment. Dit betekent dat er naar 
de reden van je laat komen gevraagd wordt, welke 
gedachten en gevoelens je hierbij had, wat je kan 
doen in de toekomst om dit te voorkomen en hoe je 
kan herstellen naar de groep.

4.3 Inzet en motivatie 

De sessies zijn:

ERVARINGSGERICHT  I  INTERACTIEF  I  ACTIEF
Oefen thuis zeker de aangeleerde vaardigheden of 
technieken. Zo vergroot je het effect van de therapie.

4.4 De groep als veilige plaats
Om het privéleven van elke deelnemer te beschermen 
en een veilige omgeving te creëren, verwachten we 
dat alles wat tijdens de sessie verteld wordt in de 
groep blijft.

De sessies zijn de belangrijkste plek om elkaar te 
ontmoeten, niet een plek daarbuiten. We raden het 
dan ook sterk af om relaties met andere deelnemers 
aan te gaan. Dit kan immers spanning geven in de 
groep en zo belemmeren dat iedereen zichzelf kan 
zijn.

3 Dagindeling

 9u - 9.30u onthaalmoment
 9.30u - 11.30u therapieperiode
 11.30u - 13u middagpauze
 13u - 15u therapieperiode
 15u - 16u afrondmoment

We verwachten een maximale aanwezigheid, dit is van 9 tot 16 uur 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Als het emotioneel zwaar is, hebben veel mensen de neiging 
om zich af te sluiten en niet naar de therapie te komen. 
Wij vragen op zo’n moment net wel naar de therapie te 
komen. Zo leer je om hulp vragen en bovendien zorgt de 
therapeutische omgeving en de veilige groep ervoor dat dit 
‘moeilijk moment’ verandert in een ‘leermoment’.

Binnen de groep is het belangrijk dat je je medepatiënten 
kent en vertrouwt. Jullie werken samen rond 
verschillende thema’s en delen jullie ervaringen, emoties 
en bezorgdheden. Dat maakt dat iedereen een belangrijke 
verantwoordelijkheid draagt voor een aangename, veilige 
en therapeutische sfeer in de groep.

4 Leefregels en afspraken
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4.5 Respect
Elke persoon uit de groep kan rekenen op respect 
voor zijn eigen mening en gevoel. Meningsverschillen 
zijn logisch en eventuele conflicten kunnen steeds 
besproken worden. Elke vorm van negatieve 
beïnvloeding of agressie tegenover het personeel of 
medepatiënten is onaanvaardbaar.

Soms wordt er een groepsgesprek georganiseerd. Dat 
biedt de gelegenheid om zaken die leven binnen de 
groep bespreekbaar te stellen.

4.6 Alcohol en drugs
Elk bezit of gebruik van alcohol of drugs is verboden. 
Kom niet naar de sessies als je onder invloed bent. 
Je kan steeds gevraagd worden om een alchol- of 
drugtest te ondergaan. Wie toch onder invloed is, kan 
niet deelnemen aan de sessie en wordt dus naar huis 
gestuurd. Na een constructief gesprek over het voorval 
kan de dagtherapie verder gezet worden.

4.7 Telefoongebruik
Telefoongebruik tijdens de therapiemomenten is niet 
toegestaan.

4.8 Persoonlijke bezittingen
Je bent zelf verantwoordelijk voor je persoonlijke 
bezittingen. Iedereen kan gebruikmaken van een 
kastje (locker) in het atrium van het ziekenhuis.

INFORMED CONSENT
Ik verklaar mij akkoord met de afspraken in de onthaalbrochure van de dagbehandeling PAAZ.

Ik wens mij hiervoor te engageren.

Naam:   .......................................................................................................................................................................................................................................

Datum:  ..................... / ..................... / .....................

Handtekening:



etiket
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Heb je na het lezen van deze brochure nog bezorgdheden of 
nood aan ondersteuning, aarzel dan niet om ons therapeutisch 
team te contacteren.

Secretariaat psychiatrie 09 246 76 00  (afspraken)

Team PAAZ 09 246 34 47  (dagbehandeling)

Contact
gegevens

Check ook mariamiddelares.be
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AZ Maria Middelares heeft deze infor matiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. 
Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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