Hoe bereik je het ziekenhuis?

Contactgegevens
Adres
AZ Maria Middelares
Buitenring Sint-Denijs 30
9000 Gent
Psychiaters
Dr. Jan Raemdonck: 09 246 76 11
Dr. Isabel Claeys: 09 246 76 10

↗ Met de auto: neem op de E40 de afrit 14:
Sint-Denijs-Westrem. Sla vlak voor de
rotonde rechts af. Volg de pijl ‘AZ Maria
Middelares’ en rij langs de Ringvaart.
Vrijwel onmiddellijk zie je het ziekenhuis
aan je rechterkant. De tweede afslag gaat
naar de parkeerroute en de hoofdingang.
Je kan de parkeerroute en hoofdingang
ook bereiken langs de in- en uitrit langs de
Kortrijksesteenweg en Poolse-Winglaan.
↗ Met de trein: halte Gent-Sint-Pieters.
Aansluitend kun je een bus of tram nemen.
↗ Met de bus of tram: de lijnbussen 76,
77 en 78 en tramlijn 1 rijden tot aan ons
ziekenhuis. Stap af aan de halte “Gent M.
Middelares – Maalte”.

Dagbehandeling
PAAZ
Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis

∙ Secretariaat neuropsychiatrie
09 246 76 00
∙ Psycholoog
Inès Bekhakh: 09 246 34 72
Elisabeth Van den Bossche: 09 246 34 47

AZ Maria Middelares heeft deze informatiefolder met de grootste zorg
opgemaakt. Deze folder is indicatief en vervangt de raadpleging bij je
arts niet. Mocht deze folder vergissingen of onvolledigheden bevatten,
dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor
niet aansprakelijk.

∙ Psychiatrisch verpleegkundige
Valerie Boone: 09 246 34 71
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Volg ons ook op:

Therapeutisch aanbod

Voor wie?

Aanmelding en intake

De dagbehandeling van de PAAZ biedt
intensieve en kortdurende groepstherapie
aan voor personen die de vaardigheden missen
om (on)verwachte problemen van het leven het
hoofd te bieden.

Volwassenen met voldoende therapeutische
mogelijkheden, die bereidheid en motivatie
tonen om deel te nemen aan een programma
dat zich richt op persoonlijke groei.

Wanneer dagbehandeling aangewezen
lijkt, kan de verwijzer of de patiënt het
secretariaat contacteren voor een afspraak
of een telefonisch gesprek met één van de
psychiaters.

Het interdisciplinair team dat de patiënt
begeleidt, bestaat uit psychologen,
ergotherapeut, bewegingstherapeut en een
psychiatrisch verpleegkundige. Zij worden
bijgestaan door een psychiater.
Het volledige programma duurt acht weken en
is gericht op persoonlijke groei. Afhankelijk van
de individuele doelstellingen kan deze termijn
ingekort worden. Elke week staat een ander
thema centraal. Dit wordt in groep uitgewerkt
binnen de verschillende therapeutische
disciplines.
De dagbehandeling gaat door op:
↗ maandag
↗ dinsdag
↗ donderdag
↗ vrijdag
telkens van 9 tot 16 uur.
Er wordt een maximale aanwezigheid verwacht.

Er is geen exclusie naar ziektebeeld, maar het
sterk therapeutisch gerichte programma zet
aan tot zelfreflectie en brengt handvaten aan,
waarmee de deelnemers verwacht worden
thuis zelf aan de slag te gaan. Vandaar dat
het programma een basisevenwicht vraagt en
het aanbod niet geschikt is voor mensen in
acute crisissituaties of ontwenning. In deze
situaties wordt er best gekeken naar een meer
aangewezen behandelvorm.

Is de eerste inschatting door de arts positief,
dan plannen we een intakegesprek bij één van
de therapeuten.
Tijdens dit gesprek geven we uitleg over het
aanbod en maken we een inschatting van de
noden en verwachtingen. Je geeft aan met
welke problemen je te kampen hebt en waaraan
je wil werken tijdens de dagbehandeling.
Als je in aanmerking komt voor het programma,
beslissen we in samenspraak wanneer de
dagbehandeling van start kan gaan. Indien je
niet gekend bent bij één van de psychiaters, blijf
je in opvolging bij de eigen behandelend arts
tijdens de duur van de behandeling.

Kostprijs
De berekening van de dagprijs bedraagt
ongeveer 10 euro, maar is voor een deel
afhankelijk van de tegemoetkoming door de
verzekeringsinstelling.
Als je vragen hebt over je factuur, kan je
contact opnemen met de dienst facturatie op
09 246 20 20 of via facturatie@azmmsj.be

